
NR 19 (564) 
9 MAJA 1 9 7 1  R.

KULT MARYJNY #  PO
TRZEBA REEDUKACJI •  
ZAMIAST SADU •

TYGODNIK K A T O L I C K I
C E I A  2 Z Ł

NIKE WARSZAWSKA

Fot. R. K ło s iew icz



J WANGELIA ŚW. WG
]  JANA

Teraz zaś idę do tego, który mnie posiał, a nikt z was nie pyta 
mnie: „Dokąd Idziesz?" Ale ponieważ to wam powiedziałem, smu
tek napełnił wara serce. Jednakie mówię wam prawdę: Pożyteczne 
jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie

przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On Kaś gdy 
przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.
O grzechu — bo nie wierzą we mnie; o sprawiedliwości zaś — bo 
Idę do Ojca 1 już mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie — bo wład

ca tego świata został już osądzony. Jeszcze wiele mam wam do 
powiedzenia, ale teraz (jeszcze) znieść nie możecie. Gdy zaś On 
przyjdzie, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie 
będzie mówił od siebie, ale powie to, co słyszy, i oznajmi wam 
rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwalą, ponieważ z mojego weź

mie i wam oznajmi.

Procesje są dość często spoty
kanym w  kościele, publicznym 
wyrazem chwały Bożej. We
wspólnym  pochodzie wewnątrz 
lub na zewnątrz kościoła wierni 
razean z kapłanem, m odląc sie i 
śpiewając pieśni religijne, w y
znają sw oją w iarę w Boga. Czy 
Chrystus chciał, aby wierni osten
tacyjnie demonistrowali swoją
w iarę? Tak. Oto Jego słowa:
„W szelki, który mnie Wyzna
przed ludźmi, wyznam go ja  też 
przed Ojcem moim, który jest w 
nietnessech" (Mt. 10, 32). A w ięc 
m iły jest Zbaw icielow i każdy ob- 
jasw miłości, każda zewnętrzna 
form a kultu.

Procesje o charakterze religij
nym  spotykamy w różnych śro
dowiskach religijnych i w  róż
nych czasach. W Starym Testa
mencie niejednokrotnie wspom i
nane są procesje pray świątyni z 
okazji szczególnych wydarzeń. 
OtipTawiali je  Izraelici przez sie
dem dni ze skrzynią przymierza, 
gdy oblegali Jeryche. Za króla 
Dawida w uroczystej procesji 
przeniesiono skrzynię przymierza 
z domu Abinadaba do domu 
Obededoma, a następnie do Je
rozolim y. Również bardzo uro
czystą procesję zorganizował król 
Salomon, kiedy przenoszono arkę 
do now ej świątyni.

Z przepiękną procesją w całym  
tego słow a znaczeniu spotykamy 
się w  Nowym Testamencie w  
dniu triumfalnego w jazdu Pana 
Jezusa do Jerozolimy. Chrystus 
zabraniał m ów ić o swoich w iel
kich czynach, o cudach przez sie
bie czynionych, a przecież przy
jął ten w yjątkow y i spontaniczny 
hołd. Pochw alił uczniów  w iel
biących Go. oświadczając, „iż

jeśliby ci milczeli, kamienie w o
łać będą" <Lk. 19, 40).

Nic w ięc dziwnego, że p ierw 
si chrześcijanie, mimo prześlado
wań także urządzali procesje. 
W spomina o nich jeden z n a j
dawniejszych pisarzy kościelnych, 
Tertiuljan. Częściej jednak zaczę
to procesje sprawować dopiero, 
g<ł? K ościół uzyskał wolność.

Istnieją rozmaite rodzaje pro
cesji: pokutne, dziękczynne, eu
charystyczne. Znane są nam pro
cesje: niedzielne, w uroczystość
Matki Boskiej Grom nicznej, w 
niedzielę Palmową, w  W ielkanoc, 
w  dniu św. Marka, w dni krzyżo
we, w uroczystość W niebowstą
pienia Pańskiego, w Boże Ciało 
i w dzień zaduszny. To są tak 
zwane procesje zwyczajne. Prócz 
nich mamy także procesje nad
zwyczajne, które są odprawiane 
z okazji misji, jubileuszu, święta 
narodowego. Procesjam i nadzw y
czajnymi są także pochody p o 
grzebowe.

Om ówm y niektóre z nich. Po
czynając od początku roku koś
cielnego należałoby także w spom 
nieć, że kiedyś w kościele był 
zwyczaj urządzania procesji w 
uroczystość Trzech K róli na pa
miątkę złożenia przez nich hołdu 
nowonarodzonem u Panu. Wierni 
obchodzili kościół nie od prawej 
lecz od lewej strony, jako, że 
Trzej K rólow ie inną drogą w ró
cili do swoich stron rodzinnych. 
W dalszym ciągu odbyw a się 
uroczysta procesja w  kościele 
wschodnim  ze święceniem wody 
w rzece.

Jedną z najstarszych procesji 
w kościele jest procesja w  święto 
Matki Boskiej Grom nicznej. P ier
wotnie miała ona charakter po

kutny, lecz z biegiem czasu przy
brała form y uroczystego pocho
du. Ustanowienie tej procesji 
przypisuje się papieżowi Gelaze- 
mu, który pod koniec V -go w ie
ku zniósł pogańskie uroczystości 
zwane Luperkaliami, podczas 
których przebiegano miasto nocą z 
pochodniam i w ręku, i zamienił 
je  na chrześcijańską procesję ku 
czci Najś. Panny i Jej Boskie
go Syna. Jezus przychodzi do 
świątyni jerozolim skiej jako Pan 
i Władca, by objąć ją w posia
danie i rozszerzyć jej granice, 
przychodzi również jako Kapłan 
i A nioł — Pośrednik Nowego 
Przymierza, aby oczyścić ludz
kość nową ofiarą swej krwi, 
przychodzi wreszcie jako światło 
rozpraszające ciemności nocy i 
dlatego symbolika rozpalonej 
św iecy odgrywa w  tym dniu tak 
doniosłą rolę. Procesja sym boli
zuje spotkanie z Chrystusem. 
Dlatego święto to nosi po grecku 
nazw ę hypapante, to znaczy spot
kanie.

Na pamiątkę trium falnego 
w jazdu Pana Jezusa, kościół u- 
rządza uroczystą procesję w  nie
dzielę, rozpoczynającą dramat 
W ielkiego Tygodnia, zwaną Pal
m ową. O procesji z palmami w  
Jerozolim ie są wzm ianki pocho
dzące już z  IV wieku. W VII 
w ieku zwyczaj ten znany był 
również na Zachodzie i m iał 
zawsze uroczysty charakter O- 
bok procesji rezurekcyjnej i B o
ż e '/)  Ciała, procesja Niedzieli 
F. (lm owej jest jedną z najp ięk
niejszych j najw ażniejszych w  
roku liturgicznym. Sym bolizuje 
ona triumf Chrystusa i prokla
m ację mesjańskiego królestwa. 
Procesja po obejściu  kościoła

zatrzym uje się przy zamkniętych 
drzwiach i p o  prześpiewamiu 
pięknego hymnu, kapłan uderza 
dolną częścią krzyża w  drzwi 
kościelne na znak, że śmierć Je
zusa na krzyżu otw orzyła nam 
drogę do nieba.

N ajbardziej utrwaliły się w  
naszej pamięci procesje w pora
nek W ielkanocy. Procesja na 
pamiątkę zw ycięstw a Chrystusa 
nad śmiercią ma szczególnie u- 
roczystą i w yjątkow ą oprawę. 
Przy wtórze dzwonów, które 
m ilczały w  okresie W ielkiego 
Tygodnia, a teraz jakby nabra
ły w yjątkow ych tanów, niesie 
się radosna pieśń „W esoły nam 
dzień dziś nastał'’ . W  niektórych 
parafiach procesja obchodzi k o 
ściół trzy razy, w  innych tylko 
raz. Dlatego trzy razy, że po 
trzech dniach Chrystus zm ar- 
twychwstał.

Na uczczenie Chrystusa Zm ar
tw ychwstałego odbyw ają się pro
cesje w  niedzielę po W ielkiejno- 
cy. W uroczystość W niebowstą
pienia kościół urządza procesje 
na pamiątkę odbytej drogi przez 
Chrystusa na Górę Oliwną. W 
tym  dniu po procesji usuwa się 
z ołtarza sym bole Zm artw ych
wstałego, a to  figurę, paschal i 
•krzyż rezurekcyjny.

Najbardziej potężną w  sw oich 
rozmiarach jest procesja w  Boże 
Ciało. Procesje teoforyczne (eu
charystyczne) rozwinęły się w  
końcu XIII wieku. Dziś podczas 
tej procesji śpiewa się cztery E- 
wangelie. W ierni publicznie w y 
znają, że wierzą w  prawdziwą 
obecność Pana Jezusa w  Najśw. 
Sakramencie.

P rocesje należą do pięknych 
tradycji liturgicznych kościoła.

ks. Z. MĘDREK
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SPRAWA
TORTUROWANIA
WIĘŹNIÓW
W BRAZYLII

Z in icjatyw y K om isji K o

ściołów  do Spraw M iędzyna

rodow ych, działającej przy 

Światowej Radzie Kościołów , 

15 organizacji światowych 

w ezw ało rząd brazylijski, by 

dopuścił do przeprowadzenia 

niezależnych badań nad sytu

acją w ięźniów  politycznych w 

więzieniach Brazylii. Specjal

ny apel stwierdza, że władze 

Brazylii w ielokrotnie dem en

tow ały sprawozdania prasowe

o stosowaniu tortur, lecz jed 

nocześnie odm ówiły M iędzy

narodowem u Kom itetowi

Czerwonego Krzyża i M ię- 

dzyam erykańskiej Kom isji 

Praw  Człowieka zbadania na 

m iejscu położenia w ięźniów  

politycznych.

Kom isja K ościołów  do 

Spraw M iędzynarodowych 

zwraca uwagę, że w ostatnich 

dw óch 'latach w ielu  znanych 

Brazylije2yków  i instytucji 

m iędzynarodowych wyrażało 

troskę z pow odu gwałcenia 

praw człow ieka w Brazylii. 

Wspomniany na wstępie apel, 

poza w ielom a ważnymi orga

nizacjam i świeckimi, podpisa

ła W spólna Kom isja Kościoła 

Rz3'm skokat°lickiego i Św ia

tow ej Rady K ościołów  do 

Spraw Społeczeństwa, R ozw o

ju  i Pokoju.

ROZBUDOWA
OŚRODKA
PRAWOSŁAWNEGO
K. GENEWY

Centrum Prawosławne Pat- 

riarchu ekumenicznego K on

stantynopola, założone w  sta

rej w illi w  Chambesy k. G e

new y w  1966 roku, ma być 

obecnie znacznie rozbudowane 

przy pom ocy dotacji w  w yso

kości 200 000 dolarów . Już 

w krótce rozpocznie się budo

wa kościoła. W okresie póź

niejszym  ma powstać budynek 

administracyjny, w  którym  

znajdzie się siedziba Sekre

tariatu przygotow ującego So

bór W szechprawosławny. P o 

nadto budynek ten będzie słu

żył ja k o  ośrodek badań teolo

gicznych i liturgicznych oraz 

jako m iędzynarodow e centrum 

posiedzeń prawosławnych.

LUTERANIE

SPRAWA
INTERKOMUNII
MIĘDZY
PRAWOSŁAWNYMI

Patriarchat M oskiewski za

aprobował dopuszczenie rzym - 

skokatolików do sakramentu 

Kom unii św.. pod pewnymi 

warunkami, już w  1969 r., a 

w  Kościołach na Bliskim 

Wschodzie strona praw osław 

na toleruje w praktyce w spól

notę sakramentalną. Tenden

cję do pozytywnej, oficja lnej 

regulacji sakramentu Eucha

rystii okazały też Kościoły 

Rumunii, Serbii i Bułgarii, tak 

że K ościół G recji, w swej 

konsekwentnej odm owie, jest 

dosyć osamotniony. W ywiad 

kard. Jana Willebrandsa dla 

ateńskiego dziennika „E leu- 

theros K osm os" spotkał się w  

Grecji raczej z n ieprzychyl

nym przyjęciem , a konserwa

tyw ny organ „S otir” nazwał 

prace watykańskiego Sekreta

riatu do Spraw Jedności 

Chrześcijan „koniem  trojań

sk im ” w ym ierzonym  przeciw  

K ościołom  Wschodu.

I REFORMOWANI
DĄŻĄ

DO JEDNOŚCI

Ściślejsze stosunki między 
luteranami i reform ow anym i 
Europy były ostatnio tematem 
spotkania przedstawicieli obu 
K ościołów  w  Cartigny k. G e
newy. Opracowano projekt 
konkordii (zgodność w  nauce), 
która daje w yraz porozum ie
niu w  trzech zasadniczych 
problem ach. Po pierwsze cho
dzi tu o stwierdzenie, że oba 
K ościoły jednakow o pojm ują 
treść Ewangelii, dalej, że od 
w ołu ją w zajem ne potępienia 
zawarte w księgach w yznanio
w ych X V I w . i wreszcie, że 
zawierają społeczność ołtarza 
i ambony.

Konkordia, oparta na tych 
trzech punktach, przedstaw io
na będzie „wstępnem u zgro
madzeniu", które zbierze się 
we wrześniu br. w  Leuenber- 
gu k. Bazylei. W przypadku 
osiągnięcia porozumienia, re 
prezentatywne zgromadzenie 
luterańsko-refonm owane ogło
si uroczyście w 1972 r. pełną 
interkomunię między obom a 
wielkim i tradycyjnym i grupa
mi protestanckim i w  Europie.

PROTESTANCI
WŁOSCY
DOMAGAJĄ
SIĘ ZNIESIENIA

KONKORDATU

Wałka o zniesienie konkor
datu zawartego w 1929 r. m ię
dzy W łochami i W atykanem 
nalećy do najbardziej zdecy
dowanych in icjatyw  Rady 
Zjednoczonych K ościołów  P ro 
testanckich we Włoszech. U- 
ehwalę w  tej sprawie podjęto 
ostatnio we Florencji podczas 
posiedzenia Rady. Kościoły 
protestanckie uważają, że pra
wa K ościołów  Rzym skokato
lickiego związane z konkorda
tem nie dają się pogodzić z 
dem okratycznym  ustrojem 
Włoch.

U l

CHRZEST 
A JEDNOŚĆ 

KOŚCIELNA

Przez rozróżnienie o- 

chrzczonych od nieochrzczo- 

nych, 2nak chrztu osiąga i po

twierdza granicę m iędzy K o 

ściołem a światem. A le czy 

jest to rzeczyw iście rozróżnia

jąca  linia Ewangelii? W cza

sach dzisiejszych identyczność 

K ościoła jest może zbyt czę

sto redukowana do identyfi

kow ania go z określoną 

wspólnotą socjologiczną, naro

dem czy grupą ludności. Jak 

może chrzest zaznaczyć grani

ce we w łaściw ym  m iejscu?

Oto niektóre z pytań, które 

w dniach 2— 13 sierpnia br. 

znajdą się w  Lowanium  (B el

gia) na porządku obrad K o

m isji do Spraw W iary i U - 

stroju Kościelnego Światowej 

Rady Kościołów . Kom isja ta 

zbiera się po raz pierwszy po 

IV Zgrom adzeniu Ogólnym 

ŚRK w Uppsali w 1968 r. i 

obradować będzie pod hasłem: 

„Jedność K ościoła —  jedność 

ludzkości” .

Z  w ydanego dokumentu 
przygotow aw czego na temat 
chrztu, konfirm acji i Euchary
stii w ynika wyraźnie, że sto
sowane w Kościołach prakty
ki chrztu różnią sie w praw 
dzie bardzo od siefbie. jednak
że w wielu punktach istnieje 
między nimi w zajem ny zw ią
zek. Dalej, dokument ten 
stwierdza, że chociaż chrzest 
dorosłych uznać trzeba za 
Dierwotną form ę chrztu, to 
jednak wszystkie rokowania 
unijne wykazały, że w ięk 
szość K ościołów  praktykuje 
chrzest dzieci. Uznanie faktu, 
że istnieje —  i tylko może 
istnieć — .Jeden chrzest", u- 
możliw i K ościołom  unijnym 
nastawienie się na koegzy
stencję obu form  chrztu.

K onferencja  w  Lowanium  
zajmie się ponadto sprawą 
wzajem nego stosunku między 
chrztem a konfirm acją i K o
munią św.



ZADANIE KOŚCIOŁA...

BISKUP
FRANCISZEK
HODUR

Zadaniem K ościoła jest praca nad zbliżeniem poszczególnego człow ieka do NAJW YŻSZEJ 
ISTOTY, podtrzym ywanie tego stosunku przez odpow iednie czynności, przez naukę i godne ży
cie Jego w yznaw ców .

Im lepiej K ościół spełnia zadanie, im Jega księża PO SIADAJĄ GŁĘBSZĄ W IARĘ i p o 
trafią przelać ją  w dusze w spółw yznaw ców , im  w ięcej ODK RYJĄ TAJEM NIC O T A C ZA JĄ 
CYCH BÓSTWO, a przez ŚWIĘTE CZYNNOŚCI ZBLIŻA BARDZIEJ ISTOTĘ LTJDZKĄ DO 
BOSKIEJ. TYM  TA K I KOŚCIÓŁ BĘDZIE DOSKONALSZY, W AŻN IEJSZY, POTRZEBNIEJ
SZY, KONIECZNY.

Albo odwrotnie, jeśli księża jakiegoś K ościoła zapomną o tym szczytnym pow ołaniu prow a
dzenia człowieka do Boga, jednoczenia go z NIM, jeśli ich nauka, życie, czyny świadczą o  tym, 
że albo nie rozum ieją m isji Kościoła, albo nią gardzą i pracują tylko dla siebie, dla swego 
wywyższenia, to taki K ościół nie dorósł do swego zadania, albo się przeżył i nie ma racji bytu 
i albo sam zginie cichą, pow olną, naturalną śmiercią, albo go usunie i zajm ie jego m ie j
sce inny, przystosowany lepiej do spełniania Bosko-ludzkiego posłannictwa na świecie.

W TYM  PROSTYM  I JASNYM  PO GLĄDZIE LE2Y PRAW O DO ŻY C IA  LUB PR ZY C ZYN A  
ŚMIERCI PN K K

Scranlon, Pa 
„W ST A Ń ” -  1922
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PRZEDSTAW ICIEL P R Y M A 
SA A N G LII — AR CYBISK U 
PA CANTERBURY Z W IZY 
TĄ W  RADZIE KOŚCIOŁA

W  dniu 9 kw ietnia hr. 
przedstawiciel Arcybiskupa 
CANTERBURY złożył wizytę 
w Radzie K ościoła Naczelne
mu Biskupowi Julianowi PĘ
K A LI i Ordynariuszowi Die
cezji W arszawskiej — Bisku
pow i Tadeuszowi R. M AJEW 
SKIEMU oraz odw iedził ka
tedrę w Warszawie.
K ościół Polskokatołicki jest 
w interkomunii z Kościołem  
Episkop alnym i Anglikań
skim.

ŚWIĘCENIA K APŁAŃ SK IE
W  dniu 31 marca br. w ka

tedrze p.w. św. Ducha w W ar
szawie, Ordynariusz D iecezji 
W arszawskiej Biskup Tadeusz 
R. M AJEW SKI udzielił św ię
ceń kapłańskich -diakonowi 
Bolesław ow i W ARZECH A. Do 
święceń przedstawił ks. dzie
kan Zygm unt MĘDREK. W 
uroczystości udział w zięli bs. 
d^ek. Teodor ELEROWSKI, 
ks. prob. M ieczysław SYTA, 
ks. prob. Tomasz W OJTO
W ICZ, ks. prob. Józef OFTON, 
ks. Remigiusz SOKOŁOW SKI 
i wierni parafii katedralnej.

Ks. Bolesław  W ARZECH A
— Dekretem Naczelnego Bis

kupa Juliana PĘKALI został 
delegowany do pracy dusz
pasterskiej w Diecezji K ra
kow skiej.

POŚWIĘCENIE BIURA 
KURII BISKUPIEJ

W dniu 7 kwietnia br. Na
czelny Biskup Julian P Ę K A 
L A  dokonał poświęcenia loka
lu Kurii Biskupi-ej D iecezji 
W arszawskiej w  Warszawie. 
W uroczystości udział wzięli 
Prezes Polskiej Rady Ekume
nicznej — Biskup Jan NIE- 
W IECZERZAL, Rektor
Chrześcijańskiej Akademii

Teologicznej ks. P rof. Dr. 
W aldemar G AST PARY , Se
kretarz PRE ks. Zdzisław  
PAW LIK, ks. Prezes Aleksan
der KIRCUN, księża Diecezji 
Warszawskiej oraz Prezes Za
rządu G łów nego Stołecznego 
Towarzystwa Polskich K atoli
ków  dr. Janusz M AŁU SZYŃ - 
SKI.

DELEGACJA KOŚCIOŁA
W YJECH AŁA DO BONN
W dniu 20 kwietnia, br. 

na M iędzynarodow ą K onfe
rencję Biskupów Starokatolic
kich w  Bonn w yjechała dele
gacja K ościoła z Polski w 
osobach : Biskup Tadeusz R. 
M AJEW SKI i ks. W iktor W Y - 
SOCZAŃSKI.

PO Z GONI E  P A T R I A R C H Y  B U Ł G A R S K I E G O  C Y R Y L A

Jak już inform owaliśm y na 
łamach „R odziny" dnia 7 m ar
ca 1971 roku zmarł w Sofii 
Zwierzchnik Prawosławnego K o
ścioła Bułgarskiego Patriarcha 
Cyryl (Konstanty Marków). 
Zgon Patriarchy stanowi niepo
wetowaną stratę nie tylko dla 
Kościoła Prawosławnego Bułga
rii i innych K ościołów  Praw o
sławnych w  święcie, lecz także 
dla całego narodu bułgarskiego. 
Był to bowiem  człow iek o nie

przeciętnych walorach ducho
wych i umysłowych, w ierny syn 
rodzimego Kościoła i Ojczyzny, 
darzony przez wiernych I przez 
cały naród bułgarski wielką sym 
patią i miłością.

Urodzony w Sofii dnia 3.1. 
1901 r. ś.p. Patriarcha po ukoń
czeniu śrcdnich i wyższych stu
diów  teologicznych w kraju, 
kontynuował dalsze studia na 
wyższych uczelniach w Belgra
dzie i Zagrzebiu. Berlinie i 
Wiedniu. W 19Z3 roku wstąpił 
do zakonu i kolejno zajmował 
różne stanowiska w dziedzinie 
oświaty kościelnej. VV 1927 roku 
uzyskał doktorat teologii. Od 
1934 roku byl naczelnym sekre
tarzem Synodu Biskupów. W 
1936 roku został wyświęcony na 
biskupa a od 1938 roku objął ka
tedrę w7 Plowdinie z tytułem 
m etropolity. Od 1952 roku spra
w ow ał urząd Przewodniczącego 
Synodu Biskupów, zaś dnia 10 
maja 1953, tj. w roku ustanowie
nia patriarchatu w Bułgarii, zo 
stał wybrany na patriarchę. W y
soki len urząd piastował do o- 
statnicj chwili swego życia.

Podniesienie Kościoła Bułgar
skiego do rangi patriarchatu nie 
znalazło początkowa dostatecz
nego zrozumienia i uznania ze 
strony niektórych bratnich au
tokefalicznych K ościołów  praw o
sławnych. Mądra postawa, dar 
przekonywania swoich bliźnich i

przeciw ników  o słuszności sw o
ich dążeń oraz niezaprzeczalny 
autorytet jaki patriarcha zdobył 
w krótkim czasie po objęciu 
tronu patriarszego sprawiły, że 
już w roku 1961 patriarchat bu ł
garski został uznany przez Pa
triarchę Ekumenicznego.

W yśm ienity kaznodzieja i h i
storyk ś.p. Patriarcha biegle znal 
języki: niemiecki, francuski, an
gielski, rosyjski, serbski i ru 
muński. W spuściżnic pozostawił 
po sobie szereg naukowych po 
zycji z dziedziny historii bułgar
skiego Kościoła i narodu. Za 
sw oje osiągnięcia w dziedzinie 
nauki w 1970 r. został powołany 
na rzeczywistego członka Buł
garskiej Akadem ii Nauk.

Uroczystości żałobne odbyły 
się w Sofii w katedrze św. A lek 
sandra Newskiego. Prochy P a
triarchy Cyryla spoczęły w sta
rożytnym klasztorze w Baczko- 
wie. W pogrzebie wzięli udział 
przedstawiciele szeregu bratnich 
Kościołów  autokefalicznych: pa
triarchatów Ekumenicznego, Je
rozolimskiego, Rosyjskiego,
Serbskiego i Rumuńskiego oraz 
K ościołów  Greckiego, Czeskiego, 
Autonomicznego Kościoła Fin
landii. Polski K ościół A utokefa
liczny był reprezentowany przez 
Metropolitę Bazylego i ks. W. 
Trusiewicza. Obecni byli także 
przedstawiciele Sekretariatu do 
spraw Jedności Chrześcijan K o 

ścioła rzymskokatolickiego,
przedstawiciele Kościołów Ol - 
miańskiego i proleslanrkiih  
Bułgarii oraz Sekretarz G eneral
ny Św iatow ej Rady K ościołów , 
Także papież Paweł VI przeka
zał na ręce Zastępcy Patriarchy 
wyrazy współczucia.

Długą listę uczestników uro
czystości pogrzebow ych obejm o 
wała dyplomatów szeregu 
państw, przedstawicieli rządu 
Bułgarskiej Repuhliki Ludowej 
uraz przedstawicieli różnych 
krajow ych instytucji i organiza
cji społecznych.

Składając kondolcncję w im ie
niu Rządu Bułgarskiego prze 
wodniczący Rady Ministrom 
Bułgarskiej Republiki L udow ej 
Todor Żiw kow  podkreślił szcze
gólne zasługi Zmarłego w obec 
narodu bułgarskiego, poniesione 
na polu działalności patriotycz
nej, naukowej, w obronie poko
ju i w szeregach ruchu ekum e
nicznego.

Świeży grób ukochanego przez 
naród bułgarski ś.p. Patriarchy 
Cyryla pokryła niezliczona ilosc 
kwiatów, wśród wieńców złożo
nych w imieniu rządu Bułgar
skiej Republiki Ludowej. Aka
demii Nauk i innych instytucji 
i organizacji nie zabrakło rów 
nież w ieńca z biało-czerwoną 
szarfą od Polskiego Autokefa
licznego Kościoła Praw osławne
go. (a)



Ks. TOMASZ WOJTOWICZ

Maryja — Matka Zbaw iciela 
Świata zajm uje w Kościele m iej
sce w yjątkow e. W m ik a  to z Jej 
szczególnej roli jaką spełniła w 
akcie wcielenia, z Jej Bożego 
Macierzyństwa oraz w pełni 
świadomego, dobrow olnego i ak 
tywnego przyjęcia pianiu Bożej 
Ekonomii Zbawienia, związane
go ściśle z Jej osobą.

Dlatego słuszne jest twierdze
nie, że M aryja jest ściśle połą
czona z porządkiem Odkupienia 
i <vtąd K ościół wanien Jej odda
wać specjalną cześć i chwałę. 
Caie dzieło Odkupienia w łaści
w ie jest uzależnione od Niej. 
Bez prostych d pokornych, ale 
jaikze ważkich dila ludzkości 
słów : „Otom  ja  służebnica Pań
ska, miech mi się stanie według 
słowa tw ego”  (Łk. 1, 38) nie zja
wiłby się na ziemi Bóg — Czło
wiek, Jezus Chrystus. Bez tych 
słów  nie byłoby na ziemi ani 
Ewangelii, ani Kośoioła. „Niech 
mi saę stanie”  um ożliw iło akt 
Wcielenia, sprawiło, że za mocą 
Ducha Świętego „S łow o stało się 
Ciałem i zamieszkało wśród 
nas" (J. 1, 14), co zadecydowało
o naszym zbawieniu.

Zrozumiałe staje się, dlaczego 
zaraz po Bogu w Trójcy Jedy
nym, czcimy Matkę Zbaw iciela 
Najświętszą M aryję Pannę.

T o pozw ala nam też zrozumieć 
wielkość i godność Matki Bożej, 
Jej rozliczne przyw ileje w ynika
jące z Bożego Macierzyństwa.

Kult Maryi ro2w ijał się stop
niow o w chrześcijaństwie i za
leżał od pogłębiania przez K o
ściół w iedzy teologicznej o B o
garodzicy. Jedno przy tym jest 
pewne, że chrześcijaństwu p ier
wszego tysiąclecia obcy i nie
znany był „sty l" pobożności ma
ryjnej, propagowany obecnie 
przez K ościół Rzymskokatolicki.

W historii rozw oju  kultu ma
ryjnego można odróżnić trzy 
główne okresy.

W pierwszym  tysiącleciu 
chrześcijaństwa daje się zauwa
żyć rozw ój świąt m aryjnych 
zwłaszcza w  Kościele na W scho
dzie, Punktem w yjściow ym  dla 
rozw oju  liturgicznych świąt i 
kultu m aryjnego był sobór efes
ki, na którym  ogłoszono dogmat 
Bożego M acierzyństwa N ajśw ięt
szej Maryi Panny. Należy tu 
jednak podkreślić, że chociaż 
już od pierwszych w ieków  M a
ryja zajm uje obok Jezusa Chry
stusa poczesne m iejsce w m od

litwie liturgicznej, o  czym 
świadczą teksty mszalne z tego 
okresu, hym ny ułożone ku Jej 
czci i malowidła na ścianach ka
takumb, to pierwsze święta po
wstały dość późno, bo dopiero 
około V wieku. Z  tego też okre
su pochodzi m odlitwa „Pod tw o
ją obronę” . Do K ościoła na Z a
chodzie kirit Maryi przenika 
jeszcze później, bo dopiero oko
ło VII wieku.

Drugi okres rozw oju  kultu 
Matki Bożej przypada na śred
niowiecze. W Kościele Zachod
nim pow stają w ówczas nowe 
pieśni i hym ny, a między inny
mi i m odlitwa „Zdrow aś M ary
jo ” , różaniec, litania. K ościoły 
poświęcone M aryi stają się

Pieta z Rdzawki, paw. N. Targ.

m iejscam i i celem pielgrzymek. 
Następuje pewien przerost ku l
tu m aryjnego, a co się z tym 
wiąże i w ypaczenie głębokich 
treści chrześcijaństwa, osłabie
nie prawd chrystologicznych, a 
przede wszystkim  tej, że Zbaw i
ciel jest pośrednikiem jedynym , 
a wszyscy inni, a w ięc i M ary
ja, w  tym Jego pośrednictwie
uczestniczą. Zapomniano, że na
uka Kościoła —  również gdy 
chodzi o osobę Matki Bożej — 
powinna się opierać tylko i w y 
łącznie na prawdach zawartych 
w Piśmie Sw. i Tradycji. D late
go „m nożą się” różne święta
m aryjne W oparciu o „pofoożne
legendy” i wszelkiego rodzaju
podania. Z tego okresu pochodzą 
też pierwsze „cu dow n e” obrazy. 
Postać Jezusa Chrystusa jest u- 
suwana w  cień Maryi.

Ten niebezpieczny dla chrze
ścijaństwa przerost i w ypacze
nie w łaściw ie pojm ow anego ku l
tu m aryjnego nieco osłabł i za
hamował ruch protestancki.

W czasach nowożytnych ob 
serwuje się jednak w  Kościele 
Rzym skokatolickim  nawrót do 
„średniow iecznej pobożności m a
ry jn e j” .

W wieku X I X  i X X  dochodzą 
nowe daty i dni poświęcone czci 
Maryi. Rok liturgiczny w zboga
ca się nowym i świętami. Nastę
puje istna eksplozja różnych 
„cu d ów ” zdziałanych za pośred
nictwem  Maryi. Kościół Rzym 
skokatolicki ogłasza nowe dog

maty. I tak, pom ija jąc Pismo 
Sw, i Tradycję, papież Pius IX  
ogłasza w  roku 1854 nowy dog
mat M aryjny o Niepokalanym 
Poczęciu, a papież Pius X II w  
roku 1950 dogmat o W niebo
wzięciu. Skutkiem przyjęcia 
„kursu m aryjnego" następuje w 
tym Kościele dalszy proces de- 
chrystianizacji na rzecz w ypa
czanej coraz bardziej mariologii.

Ostatnimi jednak laty, pod 
w pływ em  K ościołów  Chrześci
jańskich a także II Soboru W a
tykańskiego, daje się zauważyć 
w Kościele Rzym skokatolickim  
pewną zmianę i w ysiłki w kie- 
Tunku m odulacji kultu m aryjne
go. Nawet w  Polsce. Co odw aż
niejsi teologowie, a nawet 
przedstawiciele hierarchii k oś
cielnej, zaczynają dostrzegać 
niew łaściw y przerost i przesadę 
w lansowaniu dotychczasow ej 
pobożności m aryjnej, w idząc w 
tym niebezpieczeństwo dla w ia
ry.

Aby nie być  posądzonym o 
brak czci i wiary, o złośliwą go- 
łosłowność, pozw olę sobie przy
toczyć kilka w ypow iedzi samych 
rzym skokatolików.

Trafnie ujm uje całe zagadnie
nie niedomagań i braków  kultu 
m aryjnego znany w Polsce teo
log rzym skokatolicki ojciec Ja
cek W oroniecki, gdy m ówi:

Madonna z Chnlerzyna.

„Chełpim y się teraz w Polsce 
naszą czcią dla Maryi i przeko
nani jesteśm y —  co zresztą i 
wszystkie narody katolićkie po 
dobnie do nas czynią —  że tak 
jak my, nikt Jej nie kocha. A  
jednak, gdy się tej czci bliżej 
przyjrzeć, to nietrudno w  niej 
dojrzeć sporo braków  i niedo
magań. Wielu wśród nas myśli, 
że religia, że wiara, że poboż
ność są tylko sprawą uczucia i 
w następstwie tego i cześć M a
ryi sprowadzają do tkliw ego ga
dulstwa, sądząc, że może Ją to 
zadowolić, a nam korzyść przy
nieść.., a uczucia są tu tylko 
przygrywką, której bynajm niej 
lekcew ażyć nie należy, ale k tó 
rej na pierwsze miejsce w ysu 
wać nie w oln o” .

W wypaczeniu i przeroście 
kultu m aryjnego poważne nie

bezpieczeństwo dla w iary w idzi 
także rektor KUL, ks. prof. dr 
W incenty Granat, który w  swe] 
„D ogm atyce" tak pisze: „O b ja 
wy zewnętrznego katolickiego 
życia, w którym  tak w iele m iej
sca zajm uje dew ocja maryjna, 
rażą nie tylko ludzi stojących 
poza Kościołem , lecz  również 
niektórych katolików, widzących 
w  tym przerost sentymentaliz
mu religijnego i płytkość inte
lektualną przeszkadzającą roz
w ojow i głębokich treści chrześ
cijaństwa. Łatwo w  rzeczyw isto
ści spostrzec w Kościele katolic
kim liczne sanktuaria maryjne 
i częste do nich pielgrzymki, 
rzucają się w  oczy figury i ob
razy maryjne... M odlitw y szcze
gólnie do Maryi, w których bła
ga się o w staw iennictw o, pom 
niejszają jakby kult Chrystusa
— jedynego pośrednika.”

Jak z pow yższych w ypow iedzi 
wynika, w  K ościele Rzym skoka
tolickim  zaczęto dostrzegać, że 
dotychczasowa form a kultu ma
ryjnego jest niewłaściwa, że za
mieniając Kościół Chrystusowy 
na M aryjny zatraca się wartości 
istotne zawarte w  Ewangelii. 
Czy jednak Kościół Rzym skoka
tolicki potrafi zdobyć się na od
wagę i generalnie zmienić p ielę
gnowany od w ieków  styl poboż
ności? Na razie ma tylko szansę
— ale czy z niej skorzysta?

Podobnych problem ów  nie
znajdziemy w  Kościele P olsko- 
katolickim, który czci Matkę 
Bożą, głosząc rozum ny kult M a
ryi, jaki Jej przynależy w o- 
parciu o Pism o Sw. i Tradycję. 
K ościół nasz bow iem  od same
go początku stał i stoi na sta
nowisku, że centralną postacią 
w Kościele jest Chrystus. Kult 
m aryjny w sw ej najgłębszej i-  
stocie, w Kościele Polskokatolic- 
kim jest kultem  chrystologicz
nym, a cześć żywiona ku NMP 
jest jak  najpełniej wyrażana w 
oparciu o rzetelną podbudow ę 
teologiczną. M aryja nie przysła
nia, nie odsuwa Jezusa Chrystu
sa w  cień, ale G o przybliża. T a 
ka jest wiara, sens i zrozum ie
nie czci, hołdu, jaki niesiemy w  
ofierze w  miesiącu maju Bożej 
Rodzicielce. Słuszna i właściwa 
to droga, bo droga, która przez 
M aryję prowadzi do Chrystusa.

M. B. Skępska ze Strzyg, paw. Rypin.



BIBLIJNE SPOJRZENIE
NA SPRAWĘ POKOJU

Dzień Zw ycięstw a (9 maja) stwarza 
szczególną okazję do zastanowienia się nad 
sprawą pokoju. Używając slow starotesta- 
mentowego Psalmu należy stwierdzić, że 
jesteśmy powołani do pokoju  (por. Ps. 33,
15). To wielkie zadanie: szukanie pokoju 
i dążenie do niego ma dla chrześcijan zna
czenie dzieła Bożego. Zagadnienie trw ałe
go, sprawiedliw ego i powszechnego poko
ju, jakim było przedmiotem tęsknoty stu
leci i pokoleń, jest również aktualne dziś.

Słowo „p ok ó j” jest wielokrotnie w ym ie
niane w księgach Pisma Świętego tak Sta
rego, jak i N owego Testamentu. Psalmi
sta Pański m ów i: „Pan ludow i swemu po
tęgi użyczy. Pan będzie błogosławił ludo
wi swemu pokojem '' (Ps. 28, 11). „Spra
w iedliw ość i pokoj ucałują się nawzajem. 
W ierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedli
wość spoglądnie z n ieba" (Ps 84, 11 n.); 
„Proścież o pokój dla Jeruzalem Niech 
będą bezpieczni, którzy Cię miłują. Niech 
gości pokój w muracta ś«voich" (Ps. 121, 6). 
Prorok Zachariasz zachęca: „Tylko praw
dę i pokój m iłu jcie '1 (8, IB), zaś prorok 
Izajasz przepow iadając nastanie nowych 
czasów stwierdza: „On będzie rozjemcą
pomiędzy ludami i wyda wyroki dla m no
gich narodów. Wtedy sw e miecze przekują 
na lemiesze, a w łócznie sw e na sierpy. Na
ród przeciw  narodowi nie podniesie mie
cza. nie będą się w ięcej zaprawiać do w o j
ny” (2, 4).

Jeszcze bardziej wyraźnie idea pokoju 
została podkreślona w księgach Nowego 
Testamentu, szczególnie zaś w Ewange
liach. Konieczność pokojow ego współżycia 
ludzi na całym  św iecie w ypływ a wyraźnie 
ze sł")w Zbaw iciela: „Błogosławieni po 
kój czyniący, albowiem  Synami Bożymi 
nazwani będą’1 (Mat. 5, fl).

Odpowiedzią chrześcijan na to Chrystu
sowe wezwanie z Kazania na Górze w in
no być szukanie oraz dążenie do pokoju. 
Cytowane słowa K ościoły chrześcijańskie 
winny pojm ow ać jako polecenie do su
miennego wypełniania przykazania o p o 
koju. przez skuteczną służbę pokojow ą. A 
zatem ten rozkaz Chrystusa Pana winien 
stać się podstawą do próby likw idacji zgor
szeń nieprzyjaźni.

Odnośnie omawianego wskazania św. 
Jan Chryzostom wypowiada się następu
jąco: „Chrystus potęipia tutaj nie tylko 
wzajem ną waśń i nienawiść między ludź
mi, lecz żąda taicie czegoś w ięcej, a m ia
nowicie pogodzenia zwaśnionych... podob
nie jak dzieło Jednorodzonego Syna Bo
żego polegało na godzeniu zwaśnionych i 
likw idow aniu nienawiści” .

W Ewangelii św. Jana czytam y: „Pokój 
zostawiam wam, pokój m ój da ję wam " 
(14.17). Autorzy innych ksiąg Nowego Te
stamentu w zyw ają nas do zachowania i 
upowszechniania pokoju.

Apostoł Paweł drugi list do Koryntian 
kończy następującymi słow y: „Zresztą.

bracia, radujcie się, dążcie do doskonałoś
ci, pokrzepiajcie się na duchu, jedno m yśl
cie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i 
pokoju niech będzie z w am i” (13, 11). W 
liście do Rzymian Apostoł pisze: „Jeżeli 
to możliwe, o ile od was zależy, ży jcie z 
wszystkimi w pokoju ” (12, 18), zaś w liś
cie do Kolosan, głosząc konieczność umart- 
twiania celem naśladowania Chrystusa 
Pana. zachęca: „N iech pokój Chrystusowy 
panuje w sercach waszych; do Niego je 
steście powołani, by tw orzyć jedno cia
ło ” (3, 15).

Również święty Piotr kieruje do w ier
nych zachętę: „N a koniec zaś bądźcie
wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni 
braterskiej miłości, łagodni, pokorni... kto 
bowiem  chce m iłow ać życie i w idzieć dob
re dni, niech wstrzyma język od złego i 
wargi, aby n ie m ów ić podstępnie. Njech 
zaś odsunie się od złego, a niech czyni 
dobrze, niech szuka pokoju  i niech idzie 
za nim ” (I P. 3,8 -  11).

Apostoł Jakub w swym liście stw ierdza: 
„O w oc sprawiedliw ości zasiewa się w  po
koju dla ludzi pokój czyniących” (3, 18).

Przytoczone wersety Pisma Świętego 
świadczą o tym, że autorzy Ksiąg Świę
tych widzą w pokoju błogosławiony dar 
Boży dla ludzi, warunek szczęścia, chrześ
cijańską doskonałość. Musimy więc pa
miętać, że ochrona pokoju  i szukanie go, 
mają być dla nas jedną z najważniejszych 
części składowych tych czynów, do któ
rych pow ołał nas Stwórca

A  zatem gotowość do w ielkich czynów 
jest jednym  z istotnych warunków pow o
dzenia w naszym dążeniu do pokoju.

Zgodnie z nauką apostolską „gotow ość 
do zwiastowania pokoju ”  jest jednym  z 
najważniejszych środków służących do 
zwycięstwa nad złem, nieodzownym  u- 
zbrojeniem  chrześcijanina, który winien 
dobro ochraniać przed upadkiem i zatra
ceniem.

Pokój jest kamieniem węgielnym mię
dzyludzkich stosunków. „Jeżeli jest to 
możliwe — m ówi ap. Paweł — o ile od was 
zależy, żyjcie z wszystkimi w pokoju ” . — 
Zasada ta na nieszczęście bardzo często 
bywa zniekształcana, zapomniana, bądź 
wręcz odrzucana. Często chrześcijanie za
pominają, że „do pokoju pow ołał ich Bóg” 
(I Kor. 7, 15).

Należy jednak pamiętać, że chrześcija
nie, którzy w zywają do wrogości i niena
wiści — a w ięc nie do pokoju — odgryw a
ją rolę niszczycieli nauki Chrystusa Pana. 
Słowo Boże skierowane jest do wszystkich, 
którzy w swym sercu noszą imię Chrystu
sa. Zwiastowanie pokoju  dotyczy wszyst
kich chrześcijan.

Zaprzeczeniem pokoju — a także i mi
łości bliźniego — jest wojna. Rezolucja III 
Zgromadzenia Światowej Rady K ościołów  
w New Delhi z 1961 r. — głosi, że: „W ojna

jest przestępstwem przeciw Bogu, zada
niem więc każdego chrześcijanina jest u- 
czynić wszystko, co leży w jego m ocy, aby 
w ojnie zapobiec i wykluczyć ją...”

Doktryna katolicka w prawdzie uznaje 
prowadzenie w ojny obronnej, ewentualnie 
m ającej na celu odzyskanie wolności na
rodow ej; jednakże na pierwszy plan zaw 
sze wysuwa pokój, gdyż pozytywne ow oce 
można widzieć przede wszystkim w p o 
koju.

Ostatnia wojna światowa zniweczyła 
szczęście m ilionów  ludzi. Skutków tej bru
talnej w ojny doznał w sposób szczególny 
nasz Naród Polski, Wiele w łożono m ozol
nej pracy, wysiłku, umysłów i rąk w od
budowę ojczystego kraju. Musimy jednak 
pamiętać o tym. że ow oce tej pracy oglą
dać możemy przede wszystkim dlatego, że 
na naszej ojczystej ziemi zapanował pokój. 
To właśnie pokój buduje i stwarza nowe 
wartości, wzbogaca i upowszechnia kultu
rę, przynosi szczęście. Radość naszą osła
bia świadomość, że są jeszcze na świecie 
kraje, które pustoszy wojna, w których 
niewinnie giną ludzie. Nadto osłabia ją 
ustawiczne zagrożenie zniweczenia obec
nego stanu względnego pokoju, a nawet 
katastrofa całej naszej planety.

Świadomość tego niebezpieczeństwa od 
dłuższego czasu m obilizuje ludzi dobrej 
woli do działalności na rzecz pow szechne
go pokoju. W oświadczeniu Polskiej Rady 
Ekumenicznej zrzeszającej Kościoły 
chrześcijańskie w PRL czytamy na ten te
mat: „Polska Rada Ekumeniczna jest prze
konana. że duch pokoju  ożyw iający  coraz 
w iększe rzesze ludzi dobrej w oli wszyst
kich ras, narodów i wyznań, stanie się 
skuteczną mocą do budowania spokojne
go jutra ludzkości. Zgodnie z pragnie
niem m ilionów ludzi wierzących i n iew ie
rzących. w zrozumieniu ważności chwili i 
wspólnej odpowiedzialności za losy świa
ta, jako członkowie narodu, który w 
przeszłości doznał wszystkich skutków 
wojny, nienawiści i pogardy, płynących z 
braku poszanowania człowieka, ośw iad
czamy w myśl w oli Pana Kościoła goto
w ość uczynienia wszystkiego na co nas 
stać, by zgodnie z naszą wiarą przybliżyć 
chw ilę powszechnego pokoju i przyjazne
go współżycia narodów  na całym świecie.

Nadejście dnia, w  którym narody zre
zygnują ze stosowania przem ocy i siania 
strachu we Wzajemnych stosunkach, a u- 
łożą współżycie na zasadach sprawiedli
wości i pokoju, zależne jest w pierwszym 
rzędzie od krzewienia idei poszanowania 
wartości duchow ych i materialnych czło
wieka, których wzbogacaniu, a nie nisz
czeniu, winniśmy służyć na każdym m iejs
cu i w każdym czasie” ;

Do Boga kierujem y korne błagania, aby 
raczył dać m oc ludziom, potrzebną dla 
ustawicznych w ysiłków  na rzecz utrwale
nia pokoju  na całym  świecie.



Pobyt delegacji m łodzieżowej 
Polskiej Rady Ekumenicznej w 
NRF, o którym pisaliśmy już w 
naszym piśmie, poprzedziła w izy
ta oficja lna delegacji Rady pod 
przew odnictw em  je j prezesa, ks. 
bpa Jana Niewieczerzała w listo
padzie ub. r. Cpor. artykuł A n - 
dTzeja W ojtow icza: „W kład do
porozum ienia” , ..Rodzina'' nr 1 z 
3 stycznia 1971 r.). Delegacja
PRE, która udała się do Niemiec 
Zachodnich na zaproszenie Ewan
gelickiego Kościoła K rajow ego 
Wirtembergii, zetknęła się w ów 
czas z nieco inną atmosferą poli
tyczną niż ta, jaka istnieje obec
nie. W ówczas finalizowały się 
rozm owy polityczne między rzą
dami Polski i NRF. znany był już 
tekst układu, m ającego być pod
stawą norm alizacji stosunków 
m iędzy obu państwami. Był to 
jakby okres wieikkich oczekiwań.

Delegacja m łodzieżow a Polskiej 
Rady Ekumenicznej przybyła na
tomiast do NRF w trzy miesiące 
po podpisaniu układu, w okre
sie, gdy cpinia publiczna tego 
kraju jest bardziej zróżnicowana, 
a opozycja przystąpiła do fron 
talnego ataku na politykę w schod
nią rządu kanclerza Brandta. W 
tej atmosferze, także osoby p o 
pierające tę politykę, podkreśla
ły, że układy M oskwa — Bonn i 
Warszawa — Bonu będą ratyfiko
wane niewątpliwie, lecz nie na
stąpi to raczej przed rozwiąza
niem przez cztery mocarstwa 
sprawy Berlina Zachodniego.

Socjaldem okratyczny minister 
rządu Północnej Nadrenii-W est- 
falii — Johannes Rau, rozróżniał 
w tym zakresie dwa rodzaje 
„ium ctim ": „rzeczow e” i „p o li
tyczne” , przy czym pierwsze od
niósł do ZwiąiZku Radzieckiego 
jako m ocarstwa zaangażowanego 
bezpośrednio w rozm ow y berliń
skie, drugie — do Polski, jako 
państwa, będącego członkiem 
Układu Warszawskiego.

Ze stanowiskiem bardziej skom 
plikowanym  spotkaliśmy się w 
rozm owie z sekretarzem general
nym M łodej Unii (Jungę Union), 
M anfredem Dumannem, który 
pow tórzył w  zasadzie znane p o 
glądy CDU/CSU o przystąpieniu 
do współpracy między naszymi 
obom a krajami, bez oglądania 
się ma układ. Wspomniał, że M ło
da Unia byłaby „skłonna" uznać 
linię Odra—Nysa za zachodnią 
granicę Polski, lecz nie za 
wschodnią granicę NRD. Dumann 
miał zresztą pow ażne trudności 
z odpowiedzią na pytanie, czy ta
kie stanowisko, nie pozbaw ione 
sprzeczności wewnętrznej, nie 
jest ucieczką przed istniejącymi 
realiami lub ich lekceważeniem.

Postawa samego społeczeństwa 
NRF jest złożona. Sprawa ta by 
ła m. in. tematem rozm ow y z 
min. Rauem. Przeciętny obyw a
tel tego kraju, tzw. „człow iek  z 
u licy”, interesuje się obecnie 
bardziej wewnętrzną, a nie za
graniczną polityką rządu. Na po
parcie Jub dezaprobatę dla Brand
ta w pływ ają w  tej fazie głównie 
jej sukcesy lub niepowodzenia w 
dziedzinie społeczno-ekonom icz
nej. Ponadto — co podkreślił min.

Rau — przez 20 lat „ćw iczono" 
ludność NRF w  myśleniu bloko
w ym : W schód — Zachód. Dziś
zachodzi — zdaniem Raua — p o 
trzeba reedukacji w tej dziedzi
nie i im szybciej będzie ona prze
biegać, tym lepiej.

Taik więc. pokolenie starsze i 
średnie potrzebuje reedukacji, 
młodsze — odpow iedniej eduka
cji. Ale w łaściwa edukacja może 
odbyw ać się tylko wtedy, gdy 
dysponuje się podręcznikami 
szkolnymi, które nie zawierają 
półprawd, fałszów  lub przem il
czeń wielu ważnych wydarzeń 
historycznych. W iadom o nie od 
dziś, że zwłaszcza co się tyczy 
tysiącletnich stosunków polsko- 
niemieckich. podręczniki zachod-

nio-niem ieckie pozostawiają w ie
le do życzenia. Problem  ten p o 
ruszaliśmy podczas każdej nada
rzającej się okazji. Z dużą satys
fakcją słuchaliśmy krytycznych 
wypow iedzi m łodzieży z Duis
burga.^) podręcznikach. Zmiana 
istniejącego stanu rzeczy nie jest 
tak prosta jakby się mogło w y
dawać. NRF podzielona jest na 
szereg tzw. „landów ” (krajów), z 
których każdy dysponuje w łas
nymi podręcznikami. Zwłaszcza 
tam, gdzie rządy sprawuje cha
d ec ja  czyni ona wysiłki, aby 
edukacja przebiegała zgodnie z 
jej nacjonalistycznym i założenia
mi politycznym i.

Zresztą chadecja, będąca u- 
przedmio, jak wiadom o, przez 20 
lat przy władzy, dbała przede 
wszystkim o to, by  odciągnąć 
szeirokie masy społeczeństwa od 
głębszych zainteresowań poli
tycznych. CDU i CSU w ychodzi
ły z przeświadczenia, że znacznie 
łatwiej można m anipulować spo
łeczeństwem o postawie apoli
tycznej. I trzeba przyznać, że p o 
przednim w ładcom  NRF udało

się w  pewnej mierze osiągnąć 
sw oje cele. W Kolonii oglądaliś
my np. kronikę film ow ą, na k tó
rej kilku młodym Niemcom za
dano pytanie, czym jest parla
ment krajow y. O dpowiedź ogra
niczała się na ogół do wzrusze
nia ramionami i beztroskiego u- 
śmiechu. A przecież młodzież ta 
ruszy w krótce do urn w ybor
czych...

Nasi ewangeliccy rozm ów cy 
przyznawali podczas licznych 
dyskusji, że m łodzież niemiecka 
w swej masie wykazuje brak za
interesowania historią. Jest ona 
w yraźnie „niedoinform ow ana” . 
Często słyszy się z je j strony 
stwierdzenia: „C o nas interesuje 
w  przeszłości, Ośw ięcim ? My za

to n ie ponosim y wimy. Chcemy 
spoglądać w  przyszłość, a nie w 
przeszłość” .

Skonfrontowani z powyższą 
postawą, a jednocześnie wiedząc, 
że corocznie gościmy w  Polsce 
liczne grupy m łodzieży zachod- 
nioniem ieckiej, poczuliśm y się 
zmuszeni do bezustannego sta
wiania tego samego pytania: ja 
kim i m otywam i kierują się m ło
dzi ludzie, przyjeżdżający do na
szego kraju? Bardzo często pa
dała szczera odpowiedź, że jest 
to także przejściow a moda. Ze 
swej strony podkreślaliśmy, że 
nam Polakom, a zwłaszcza m ło
dej generacji, nie zależy tylko na 
turystyce masowej z NRF, lecz 
na odwiedzinach szczerych ludzi 
dobrej woli, którzy poważnie 
podchodzą do sprawy norm aliza
cji, porozum ienia i pojednania. 
K rótko m ówiąc, (nie chodzi nam o 
to, ilu młodych Niem ców przy
będzie corocznie do Polski, ale 
przede wszystkim o to, co oni so
bą reprezentują. Przyjazdom  ich 
pow inna bow iem  także towarzy
szyć polityczna treść.

Obiektywnie trzeba przyznać, 
że środowiska ewangelickie, o r 
ganizujące przyjazdy do Polski, 
starają się, jak najlepiej dobie
rać składy grup m łodzieżow ych. 
Członkowie tych grup podlegają 
na ogól odpowiedniem u przygo
towaniu oraz otrzymują różnego 
rodzaju materiały o Polsce. Ale 
szkolenie to jest często niedosko
nałe z pow odu braku dostatecz
nej ilości prelegentów, obezna
nych z różnym i aspektami życia 
w  Polsce, a materiały, którymi 
dysponuje np. Związek M łodzie
ży Ewangelickiej, są niekomplet
ne. Działacze Związku zwracali 
się do członków naszej delega
cji o pom oc w dostarczeniu bra
kujących materiałów, które sami 
byliby gotowi wydawać.

Zarówno przedstawiciele Zw iąz
ku M łodzieży Ewangelickiej, jak 
i nasi m łodzi rozm ów cy w  Duis
burgu i Norym berdze, byli prze
ciwni uprawianiu „turystyki dla 
turystyki". Np. student pedago
giki z Duisburga, który odwiedził 
już nasz kraj i w  tym roku przy- 
jedzie ponownie, w rozm owie z 
nami podkreślał potrzebę lepsze
go wzajem nego poznawania się 
Niemcóiw i Polaków. Grupa, z 
którą latem uda się na fl-tygod- 
niową podróż po Polsce, już w 
chwili obecnej studiuje inten- 
sywmie problem atykę społeczno- 
ekonomiczną naszego kraju. Od 
naszych gospodarzy niemieckich 
dowiedzieliśm y się również, że 
idea zwołania Kongresu „P okój z 
Polską” , który pod koniec lutego 
br. odbył się w e Frankfurcie n. 
M , zrodziła się w pewnej mierze 
wśród jednej z grup m łodzieżo
wych, podczas je j pobytu w na
szym kraju.

Okres pom iędzy podpisaniem a 
ratyfikacją układu Polska — NRF 
sprzyjał temu, aby w centrum 
dyskusji delegacji polskiej z nie
mieckimi partnerami znajdow ały 
się raczej zagadnienia polityczne 
niż tylko kościelno-duszpaster- 
skie. A le i łe ostatnie też były 
dość często omawiane.

Już pierwszego dnia mieliśmy 
okazję do zapoznania się we 
Frankfurcie z działalnością klubu 
ewangelickiego, w którym  pracu
jąca młodzież spędza sw e wolne 
chwile. Zarówno we Frankfurcie, 
jak i Norym berdze miała m iejs
ce pożyteczna wym iana doświad
czeń dotycząca działalności dusz
pasterskiej wśród młodzieży. Na
si niem ieccy rozm ów cy m ów ili 
w iele o coraz wyraźniejszym  
„przeżywaniu się”  tradycyjnego 
nabożeństwa ewangelickiego. Ak
tualnie znajdują się oni na etapie 
szukania nowych form . M łoda 
generacja nie chce już biernie 
uczestniczyć w  życiu kościelnym, 
lecz dąży do aktywnego udziału 
w nabożeństwie.

Były to interesujące inform acje 
zwłaszcza dla tych członków  de
legacji polskiej, którzy sami się 
trudnią pracą duszpasterską. Z 
kolei partnerzy niem ieccy mieli 
okazję dowiedzieć się, w jaki 
sposób pracują w Polsce K ościo
ły, których w ierni żyją na ogół 
w  wielkim rozproszeniu.

KAROL KARSKI
Delegacja itiłodueiy PRE przed „Villa Hammerschmidt” — siedziba prezyden
ta Republiki Federalnej. Od lewej: Ewa Otello-Wiśniewska, red. Andrzej Wój- 
towirz, red. Karol Karski. Z tylu: ks. Adam Piasecki.
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Maj 1945 rok. Armia Radziecka i W oj
ska Polskie zdobyły Berlin. 9 Maja 2 A r
mia W ojska Polskiego zakończyła swój 
szlak bojow y.

Rozkaz Naczelnego Dowództwa W ojska 
Polskiego brzmiał: „...Szlak waszego boha
terstwa wyznaczyliście własną krwią, m o
giłami najlepszych, wiernych do ostatka” .

Została więc zakończona wojna, która 
trwała ponad 5 lat. Naród polski poniósł 
olbrzym ie straty biologiczne i materialne. 
Zginęło ponad 6 000 000 obywateli pol
skich, co stanowiło 22°/o ogółu ludności. 
Straty materialne Polski wynosiły 258 
miliardów złotych (wg wartości złotego z 
1938 r.) co stanowiło 38% wartości całego 
majątku narodowego. Dla porównania: we 
Francji —  1,5% a w Anglii 0,8%.

Te cy fry  świadczą, że naród nasz nie 
czekał na zakończenie w ojny z założonymi 
rękoma. Polska była pierwszym krajem, 
który podjął walkę zbrojną przeciwko 
Niemcom hitlerowskim w drugiej wojnie 
światowej i toczył ją do ostatniego dnia 
Wojny.

Po nierównej walce, w tragicznym 
wrześniu 1939 roku, polskie regularne siły 
zbrojne odradzały się poza granicami kra
ju —  w Związku Radzieckim, Francji, An
glii, Norwegii, W łoszech, Belgii, Holandii. 
Bili się Polacy na lądzie, morzu i w  po
wietrzu.

Polski ruch oporu w latach drugiej 
w ojny światowej należy do największych 
w Europie. Na przestrzeni wszystkich lat 
okupacji działało w Polsce ponad milion 
bojow ników , z których ponad dwieście ty
sięcy zginęło w walce lub zamęczonych 
zostało w hitlerowskich obozach śmierci.

Regularne siły zbrojne Polski poza gra
nicami kraju wynosiły ponad 1.600.000 
żołnierzy. Jeśli dodamy do tego 440 000 
żołnierzy zorganizowanych w konspiracji, 
bo ogólna liczba polskich sił zbrojnych w 
drugiej wojnie światowej stanowiła ponad 
2.000.000 polskich żołnierzy.

W ysiłek naszego narodu w  walce z oku
pantem niemieckim jest imponujący. 
Czyn zbrojny Polski w  drugiej wojnie 
św iatowej jest największym wysiłkiem w  
je j tysiącletnich dziejach.

W ojsko Polskie walczyło nie tylko o w y
zwolenie całości ziem polskich, lecz nio
sło wyzwolenie innym krajom ujarzm io- 
nym przez hitlerowskich najeźdźców.

Żołnierz Polski zakończył sw ój zwycięs
ki szlak bojow y w pokonanym Berlinie i 
zawiesił tam sw ój sztandar —  biało-czer
wony.

Agresja hitlerowska na Folikę. Żołnierze niemieccy zrywają 
polskie godło państwowe umieszczane na szlabanie granicz
nym*

Samoloty niemieckie nad F

Grupa żołnierzy 27 Dywizji Wołyńskiej AK.

Powstanie warszawskie. Ludność cywilna wznosi barykady na 
ulicach miasta.

Dywizja lm. T*d»

Di



kft.

u  Kościuszki utworzona w Związku Radzieckim. 2olnterze 2 Korpusu Polskiego na 
froncie włoskim (Piedi Monte, maj 
1344).

Żołnierze polscy w Norwegii.

■ U l u  wkraczają oddziały 1 Armii WP.
Wbijanie slupów granicznych Polaki nad Odrą i Nysą Łu- 

Zdohycie Berlina w maju 1945 roku. życką.

Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Koncentracja oddziałów partyzanckich AŁ na Lubelsiczyź-
nie.



waniem uczniów w szkole, r od zł
oi e, w miejscach publicznych.

Trzynastoletni M arek K. skradł 
w „Sam ie”  tabliczkę czekolady. 
Vlógłby za to odpowiadać przed 
sądem dla nieletnich. Tak się 
jednak nie stało. Sąd przekazał 
bow iem  sprawę chłopca społecz
nej kom isji w ychow aw czej w  
szkole. Na posiedzenie kom isji 
przyszła matka chłopca. Sam w i
now ajca  był m ocno speszony i 
przyrzekał poprawę, Z  polecenia 
kom isji Markiem zaopiekował się 
w ychow aw ca oraz samorząd kla
sowy. Chłopiec w olny czas spę
dza w  świetlicy szkolnej, gra w 
pitkę, korzysta z korepetycji.

Kom isja przeprowadziła w y 
wiad środow iskow y. Okazało się. 
że chłopiec ma trudne warunki 
dom owe. O jciec za pijack ie roz- 
róbki siedział już w więiieniu, 
matka sama jedna nie m oże p o 
radzić sobie z w ychow aniem  spo
rej grom adki dzieci. Kom isja p o 
stanowiła udzielić matce pom ocy 
m aterialnej z funduszów kom i
tetu rodzicielskiego i wystąpić do 
PKPS z wnioskiem o udzielenie 
dzieciom  zapomogi w odzieży i 
bomach żywnościowych. Opiekun 
społeczny i dzielnicowy MO za
interesowali się zachowaniem  o j
ca Marka.

szkole. W szkole udzielono chłop
cu upomnienia oraz zastosowano 
środki profilaktyczne o szerszym 
zasięgu: w ychow aw ca klasy w y
głosił pogadankę o przepisach 
ruchu drogowego, a samorząd 
uczniowski zobowiązany został 
do wykonania tablic ze znakami 
ruchu drogowego.

W  kilku innych wypadkach po 
dokładnym zbadaniu sytuacji w 
rodzinach ucaniów, społeczne ko
m isje w ychow aw cze wystąpiły z 
wnioskami do sądów o ograni
czenie praw rodzicielskich, usta
lenie nadzoru opiekuńczego nad 
nieletnimi.

Społeczne kom isje w ychow aw 
cze w  szkołach m ają spełniać 
funkcje pozasądowego środka 
resocjalizacji i zapobiegania w y
kolejeniu i przestępczości nielet
nich. Nie tylko w ięc sąd 1 m ili
cja. ale szkolą i organizacje spo
łeczne pow inny aktywnie anga
żow ać się w pracy profilaktycz
nej i w ychow aw czej z młodzieżą 
trudną, tw orzyć szeroki, społecz
ny front walki z przestępczością 
nieletnich. Faktem jest. że w cze
sne wykrycie pierwszych oznak 
dem oralizacji i w ykolejenia ucz
nia oraz zastosowanie odpow ied
nio zróżnicowanych środków  
profilaktycznych może skutecznie 
zapobiec „wykruszaniu się” ucz
nia ze szkolnej społeczności i 
zejściu na manowce. Niezbędna 
jest tu współpraca szkoły ze śro
dowiskiem rodzinnym ucznia. 
Warto pamiętać, że projekt iKta- 
wy o zapobieganiu dem oralizacji 
i przestępczości nieletnich nakła
dając na rodzinę i szkołę praw 
ny obowiązek zapobiegania de
m oralizacji nieletnich, przew idu
je m ożliw ość oddawania nielet
niego przez sąd pod dozór orga
nizacji społecznej lub szkoły. 
Szkoła do tej now ej funkcji p o 
winna też być odpow iednio przy
gotowana.

LEON ZBIGNIEW SKI

Jak nieletni staje się przestęp
cą? Są to już utarte ścieżki: 
zw ykle zaczyna się od konflik 
tów  i nieporozum ień w rodzinie, 
grupie rówieśniczej, n iepow o
dzeń w  szkole. Po nich następują 
pierwsze praejawy załamania: 
wagary, ucieczki z domu, drobne 
kradzieże dokonywane często do 
spółki z kolegami. Przeważnie 
są to przestępstwa o stosunkowo 
m ałym  ciężarze gatunkowym.

W ystarczy zajrzeć do sądowej 
statystyki: w 90 proc. w obec n ie
letnich sprawców  przestępstw są
dy stosują środki profilaktyczno- 
w ychow aw cze. Umieszczenie nie
letniego w zakładzie w ychow aw 
czym czy popraw czym  jest środ
kiem ostatecznym, stasowanym w 
razie popełnienia ciężkiego prze
stępstwa.

Przeważa w ięc stanowisko: 
m łodzież mniej zdem oralizowaną 
w ychow yw ać trzeba przede 
wszystkim  w  warunkach środo
wiska otwartego, w kontakcie ze 
szkołą, organizacjam i społeczny
mi. Zgodnie z ustawą z 1966 r. 
„w  wypadkach m niejszej wagi 
przestępstw, jeżeli stopień dem o
ralizacji nieletniego jest nie
znaczny. sąd dla nieletnich może 
skierować sprawę w cehi je j roz
patrzenia do szkoły, do której 
uczęszcza nieletni” .

Jakie stąd wynikają korzyści?

P o-p ierw sze  nieletni w wielu 
przypadkach nie musi się stykać 
z salą sądową i postępowaniem 
kannym, z życiem zakładu, prze
rywać naukę w szkole; po drugie 
m oże być zachowana ciągłość 
procesu w ychow aw czego i zw ró
cona na zachowanie nieletniego 
baczniejsza uwaga w szkole.

K ilka lat temu w wielu szko
łach utworzone zostały społeczne 
kom isje w ychow awcze. W  skład 
komisji wchodzą nauczyciele, 
członkowie komitetów rodziciel
skich, organizacji młodzieżowych. 
Na posiedzenia kom isji zaprasza
ni są rodzice ucznia, którego 
sprawę sąd przekazał szkole, w y
chow aw ca klasy, przedstawiciel 
komitetu blokowego, psycholog z 
poradni w ychow aw cza-zaw odo
wej. K om isja może przesunąć 
Ucznia do innej klasy, nałożyć 
obowiązki w ychow aw cze na ro 
dziców , nauczycieli, udzielić po
mocy uczniowi z funduszu kom i
tetu rodzicielskiego itp.

G łów ne zadania komisji pole
gają na rozwijaniu w  szkołach 
pracy opiekuńczo-w ychow aw czej 
z dziećmi trudnymi. Do komisji 
tych należy także organizowanie 
pom ocy dla dzieci opóźnionych 
w  nauce, pedagogizacja rodziców, 
sprawow anie kontroli nad zacho

Jeżeli nie amieni on swego p o 
stępowania — mówi opiekun spo
łeczny — i jego alkoholizm  bę
dzie nadal stwarzał groźbę de
m oralizacji w rodzinie, wtedy 
będziemy musieli wystąpić z 
wnioskiem do społecznej komisji 
lekarskiej o  zastosowanie wobec 
niego przym usowego leczenia.

Czternastoletni Heniek D. skradł 
ze sklepu dw ie kostki masła. 
Dopuścił się przestępstwa po 
raz pierwszy. Z przeprow adzone
go wywiadu wynika, że w  szko
le podstaw ow ej był dobrym  ucz
niem, a  sytouacja materialna w 
jego rodzinie nie budziła zastrze
żeń, Sąd przekazał więc sprawę 
do rozpatrzenia kom isji w ycho
w aw czej. Po niedługim czasie 
kom isja poinform ow ała sąd, że 
„w yjaśniła chłopcu zło płynące 
z pow yższej kradzieży, obar
czyła chłopca odpow iedzialnoś
cią za porządek w  klasie, pole
ciła chłopcu opisać sw e przeży
cia od dnia kradzieży do dnia 
dzisiejszego oraz przekazać p ły 
nące stąd wskazówki dla kole
gów ” .

16-letni Zygmunt Sz. nieu
myślnie spow odow ał wypadek 
drogow y. Sąd przekazał sprawę



ZDOBYWCY KOSMOSU
„Rodzaj ludzki nie pozostanie 

wiecznie na Ziemi, ale w  pogoni 
za światłem i przestrzenią n a j
pierw  nieśmiało przekroczy gra
nice atmosfery, a następnie zdo
będzie dla siebie całą przestrzeń 
układu słonecznego '.

Tak pisał Konstanty C iołkow 
ski -w roku 1911, syn polskiego 
zesłańca, na pół głuchy, genialny 
samouk. Pisał tak w czasie, gdy 
pionierzy lotni-otwa zastanawiali 
się jak oderwać od Ziemi cięższe 
od powietrza pra- samoloty. To 
w łaśnie Ciołkowski, uważany przez 
współczesnych sobie za nieule
czalnego maniaka-fantastę, już w 
roku 1898 opracował pierwszy 
m odel w ielostopniow ej rakiety 
napędzanej płynnym  paliwem. 
Badania Ciołkowskiego traktowa
no przez wiele lat na równi z 
literackimi fantazjami Julesa 
Verne‘a. Tylko zapaleni fantasci, 
oderwani od rzeczywistości m a
rzyciele w ierzyli w realność 
przyszłych podbojów  kosmosu. 
Ale i oni traktowali C iołkowskie
go na tejże samej płaszczyźnie co 
V em e‘a obu uważając za „jasno
widzących przyszłość".

Ciołkowski zmarł w wieku 78 lat
— był to rok 1935: myśli o m oż
liw ości lotów  rakietami kosm icz
nymi były już coraz śmielsze. Ale 
dopiero po ostatniej w ojn ie nau
kow cy poważnie zainteresowali 
się problem am i silników rakieto
w ych i m ożliwością dotarcia na 
najbliższe Ziem i planety.

Konstanty Ciołkowski <1875—1935)

12 kwietnia 1961 roku. Godzina 
9 07 czasu moskiewskiego, 11.07 
czasu naszego. Z megafonów B a j
konuru rozlega się głos odlicza
jącego sekundy dzielące od startu.

Rakieta -  współczesny cud 
techniki i ludzkiego geniuszu -  
wyposażona w  sześć silników na 
paliw o plenne, osiągająca moc 
dochodzącą do 20 m ilionów  kom 
mechanicznych, wystartowała na 
okoloziiemską orbitę. „W ostok -l
— pierwszy statek kosmiczny z 
człowiekiem  na pokładzie, na
zywanym „K olum bem  Kosm osu"
— Jurijem Gagarinem.

Odzywa się stacja kosm odro
mu :

— „M inęło 70 sekund".
Gagarin odpowiada:
— „Zrozum iałem  was: 70 se

kund. Samopoczucie doskonałe. 
Kontynuuję lot. Przeciążenie 
wzrasta, Wszystko w porządku .

— „W idzę ziemię, lasy, obłoki".
Zaledw ie 108 minut trwała

pierwsza podróż kosmiczna, w 
której oddalił się Gagarin od Zie
mi na-#rbitę 305 km, ale były to, 
„minuty, k tire  wstrząsnęły św ia
tem". W radio i w telewizji prze
rwano normalną transmisję pro
gramów. Metrampaże w pośpie
chu łamali kolumny dodatków 
nadzwyczajnych. „Pierw szy czło
w iek w kosm osie” — głosiły wie- 
loszpaltowe ogromne tytuły. Ca
ły świat zelektryzowany został tą 
sensacyjną wiadom ością. Depesze 
Gagarina zostają przechw ycone 
przez amatorów krótkofalow ców  
w e W łoszech, w Am eryce Połud
niow ej i Północnej.

Po pow rocie, iw pisem nym  ra
porcie Gagarin pisze:

„...w idok horyzontu w yw iera 
bardzo piękme i oryginalne wra
żenie. Niezwykle piękne jest ma
low nicze przejście od jasności 
powierzchni Ziemi do zupełnej 
czerni nieba, na którym w idocz
ne są gwiazdy. Przejście jest bar-

Halo, Ziem ia! Tu kosmo 
nauta!
Ciśnienie w  kabinie normalne. 
W ilgotność: 65 procent, tempera
tura: 1  ̂ stopni. Samopoczucie
dobre. Jestem gotowy do startu.

— „W idać cię dobrze na ekra
nie telewizyjnym  (odpowiedzi ra
diotelefoniczne) — Tw ój puls: 65, 
oddech 24. W idać, że jesteś spo
kojny. Cieszy nas tw oja odw a
ga” .

— „Serce b ije  normalnie, czuję 
się dobrze. Założyłem rękawice, 
hełm hermetyczny zamknąłem. 
M ożecie odpalać” .

— „Osiem, siedem, sześć, pięć. 
cztery, trzy, dwa, jeden... Start!”

dzo wąskie, wygląda jak smuga 
otaczająca kulę ziemską. Jest 
ona jasnobłękitna. I całe to 
przejście od błękitu do czerni 
jest niezw ykle harmonijne...”

Program lotu przew idyw ał jed
no okrążenie. Po nim  niebez
pieczny moment zejścia z orbity.
O go<jz. 10.55 czasu moskiewskie
go „W osiok" ląduje w pobliżu 
wsi Smielowka, na polarh k o ł
chozu „Leninowska Droga", na 
południow y zachód od miasta 
Engels.

Człowiek odbył pierwszą w 
dziejach ludzkości podróż kos
miczną i pow rócił na rodzimo, 
planetę.

W dzieciństwie i w młodości 
Gagarin nie wyróżniał się n i
czym szczególnym. W nuk m ało
rolnego chłopa, syn stolarza, nie 
miał łatwego startu w życiu. 
Uczył się w szkole zawodow ej, 
później był słuchaczem szkoły 
lotniczej w Orenburgu na Uralu. 
Dopiero w iele lat później. Sier
giej Korolew. powie o nim : 

„Jura to uosobienie w iecznej 
młodości naszego narodu. . W nim 
szczęśliwie splatają się wrodzone 
męstwo, analityczny umysł, w y 
jątkowa pracowitość".

O pierwszym  sputniku dow ie
dział się w czasie przerw y w lo
tach na lotnisku w Orenburgu. 
Nie myślał jeszcze wtedy o locie 
w kosmos. Ale kiedy wystarto
wał drugi sputnik z psem Łajką 
na pokładzie, napisał w swoich 
wspom nieniach:

„C zytając o tym w  gazetach, 
pom yślałem : a dlaczego nie
m ógłby polecieć w kosmos czło
w iek? I po raz pierwszy przy
szło mi do g łow y: a czemu nie 
miałbym to być ja ? “

W dwa lata później pisze ra
port z prośibą o zakwalifikowanie 
go do ekipy kosmonautów. Po 
skrupulatnych badaniach lekar
skich znalazł się w pierwszej gru
pie mieszkańców „M iasteczka” 
zbudowanego dla kosm onautów 
w podm oskiewskich lasach.

Apollo U i J«ko zaloca

Fantazje literackie stały się 
dokonanym faktem, cudownym  
wprost osiągnięciem w oli i myśli 
ludzkiej. Urzeczywistniły się ma
rzenia Konstantego Ciołkowskie
go. marzenia fantasty i śmiałego 
naukowca. Pierwszy człow iek 
stanął na progu kosmosu. Po nim 
następni — Alan Shepard (USA. 
5 maja 1961 r.) Virgil Grissom 
(USA, 21 lipca 1961), Herman T i- 
tow  (ZSRR, 6 sierpnia 1961), a po 
nich szereg następnych śmiałków, 
kosm icznych podróżników.

A później, następne dziejow e 
osiągnięcie techniki — rok 1969
— pierwsze załogowe loty na p o 
wierzchnię Księżyca. 16 lipca za
łoga „.Apolla 11“ —  N. A rm 
strong, M. Collins i E. Ałdrin 
wyruszyła w lot na powierzchnię 
Księżyca — 21 lipca Armstrong 
ok. 4 rano jak o pierwszy czło
wiek stanął na powierzchni K się
życa, a po 30 minutach dołączył 
się do niego Aldrin.

Co nastąpi za tydzień, za rok, 
za lat dziesięć — tego nie wiemy. 
Nie wystarczają już najśmielsze 
marzenia, rzeczywistość z dnia 
na dzień je  dystansuje. Podbój 
przestrzeni kosm icznej trw a na
dal.

M ija dziesięć lat od pierwszych 
chwil przekroczenia progu kos-

J u T ij G a g a r in  (1S35— 1M8J

mosu. W  Krem lowskim  Pałacu 
Z jazdów  odbyła się uroczysta 
akademia, a w Miasteczku G w iez
dnym pod Moskwą, gdzie miesz
kają Kosmonauci 1 gdzie przy
gotow yw ał się do pierwszego lo
tu Gagarin, odsłonięty zostanie 
jego pomnik, Dzień 12 kw iet
nia dzień lotu Gagarina, zo
stał obw ołany „Dniepn K osm o- 
naiityki Radzieckiej” . W związku 
z tym dniem, w  Genewie, przed 
Pałacem Narodów  zostanie 
wzniesiona dziewięciom etrowa 
rzeźba z brązu ,,Zw ycięzcy  K os
mosu” .

HELENA DYMSKA



w  zbiorze: „Pam iętniki o  K om u
nie Paryskiej").

Louise Michel, która w  chw ili 
proklam owania Kom uny miała 
40 lat, urodziła się w e  dworze 
Vroncourt 'kolo Dem rem y jako 
naturalna córka pokojów ki Ma
rianny M ichel i pana Mahis, 
którego ojciec, szlachetny w oln o
m yśliciel, w yw arł w ielki w pływ  
na wykształcenie i światopogląd 
Luizy. Nie wstydziła się ona 
sw ego pochodzenia, o  którym 
tak pisze w  pam iętniku: „Jestem 
tym, kogo nazywa się bastardem.
1 ecz ci, którzy mi dali życie, by
li wolni, kochali się i żadna po 
dła opow ieść o  m oim  urodzeniu 
nie jest praw dziw a i nie może 
dotknąć m oje j matki. Nie w i
działam (nigdy kobiety bardziej 
godnej szacunku niż ona".

Po śm ierci dziadka i odejściu 
o jca  postanow iła zostać nauczy
cielką. jednak nie chodziło je j o 
karierę w  szkole publicznej, lecz 
chciała przede wszystkim  uczyć 
robotników, poniew aż brak w y 
kształcenia te j klasy społecznej 
uważała za największy błąd i 
przyczynę zła. Za m iejsce swej 
misji obrała Batignolłe, później 
Montmartre. Przed południem  u- 
czyła dzieci, w ieczorem  dokształ
cała ich rodziców.

„...Trzysta tysięcy głosów  pad
ło  za K om uną O koło piętnastu 
tysięcy ludzi stawiało opór w o j
sku w  krw awym  tygodniu. R oz
strzelanych liczono na trzydzieści 
pięć tysięcy, ale ilu jest takich,
o których się n ic nie w ie? Są 
dnie, kiedy ziemia zwraca umai 
lveh (...)

W  cswsie m ajow ych  dni kobie
ty zbudow ały barykadę na pla
cu Blanche i broniły je j do o - 
statniego tchu w  piersi. Jedna z 
tych kobiet, Blanche Lefebvre, 
odw iedziła mnie, jakby spacer
kiem, na barykadzie przy ulicy 
Delta,

W ierzyliśm y jeszcze w  zw ycię
stwo. Insurekcja osiąga sw oje 
cele. A le stary lis, ten Karzeł, 
w ódz armii Wersalu (Thiers — 
przyp. red.), schw ycił rewolucję 
za gardło. Dąbrowski przecho
dząc obok nas i idąc na śmierć, 
pow iedział zasm ucony: „T o  k o
n iec!" Odpowiedziałam : „Nie,
n ie” , a on w yciągnął do m nie o - 
bie dłonie,"

Komunardzi walczyli z ca ł
kow itą pogardą dla śmierci, 
która w wypadku przeżycia, 
czekała ich i tak od  plutonów  
egzekucyjnych. Szczególnym  o- 
krucieństwem  oznaczał się gen. 
Galliffet. który kazał rozstrzeliwać

trzu luna pożarów. Huk armat 
nie ustawał słyszeliśm y go aż do 
dwudziestego ósm ego; I aż do 
dwudziestego ósm ego m ów iliśm y 
sobie: rew olucja w eźm ie odwet. 
Naiwni ciągle nie dopuszczaliśmy 
myśli o  zdradzie. W  tym bastio
nie przed pełnym  kurzu placem, 
gdzie nas stłoczono, są kazamaty 
pod trawiastym pagórkiem. Tam 
po przybyciu generała Galliffeta 
na naszych oczach rozstrzelano 
dw óch nieszczęśników, którzy 
rozpaczliw ie bronili się przed 
śmiercią. K iedy obaj wyszli na 
ulicę, może. aby nas znieważać, 
zostali złapani. Przeraziło ich 
jednak przem ów ienie generała 
Galliffeta i jego rozkaz strzelania 
w  tłum jeńców , gdyby się z nich 
któryś poruszył, Ze strachu za
częli uciekać. Krzyczeliśmy, że 
ich nie znamy, że są nam obcy, 
ale na próżno. Zostali rozstrzelani, 
choć kładli się na ziemi i zape
wniali, że są zw ykłym i kupcami 
z M ontmartre’u. 'Z przerażenia 
zapomnieli naw et własnych 
adresów, aby można było  ich 
dzieci polecić opiece pozostałych 
przy życiu ! Iluż by ło  takich zam or
dowanych w rogów  Komuny, jak 
ci dw aj nieszczęśnicy z  bastionu 
37! Dziwne Tzeczy dzieją się na 
świecie.

LOUISE MICHEL
Od stu już lat, co  roku, w  m a

ju, pod Ścianą K om unardów  na 
Pere Lachaise składane są kw ia
ty na dow ód pamięci o  bohater
skiej w alce proletariatu,

Od 18 m arca do 28 m aja 
1871 r. władzę w  Paryżu spra
w ow ała rewolucja, której przy
w ódcy. m im o wielu braków  o r 
ganizacyjnych, m ało sprecyzow a
nego programu, hasłem : „ziem ia 
dla chłopa, narzędzia dla robot
nika, praca dla w szystkich” por
wali jednak lud Paryża do w al
ki.

W  m om encie „gorączki oblę- 
żen iow ej” i prow okacji Thiersa, 
który od rokowań w olał w ojnę, 
zorganizowaną przez Prusaków, 
jeszcze oblegających stolicę 
Francji, komunardzi rządzili 
miastem i  publicznym i pieniędz
mi n iezw ykle skrupulatnie. Nie 
dopuszczali do grabieży (choćby 
Banku Francuskiego) i sw oją 
wiarę w przyszłość społeczeń
stwa socjalistycznego potw ier
dzili czynem . Dowiedli, że rzą
dzenie ludem przez lud jest m o
żliwe, że roboLnicy są w stanie 
sami spraw ow ać rządy.

W związku ze stuletnią rocz
nicą Kom uny Paryskiej chcem y 
przedstawić naszym Czytelnikom 
m ało znaną postać Louise M i
chel, żarliwej działaczki, która 
przeżyła prześladowania, jako 
jedna z nielicznych nie została 
rozstrzelana i opisała historycz
ne sceny w  sw oim  pamiętniku 
(fragmenty w ydał obecnie PIW

Louise M ichel dostała się do 
niewoli wraz z inliymi. Upiorny 
opis miejsca, gdzie trzymano je ń 
ców, brzmi jak  pieśń ponura:

„Satory! W nocy w yw oływ ano 
jeń ców  grupami. W stawali z  
błota, w  którym  leżeli pod desz
czem, i szli za blaskiem niesionej 
przed nimi łataaTii. Rzucano im  
łopatę i motykę, by sobie w yk o
pali grób. A  potem ich rozstrzeli
wano. W nocnej ciszy raz po  raz 
padały salwy. M nie zaraz po 
przybyciu do Satory, powiedziano, 
że zostanę rozstrzelana nazajutrz 
rano: potem, że w ieczorem , i 
w reszcie, że następnego dnia. Nie 
wiem, dlaczego tego n ie zrobiono, 
bo przecież zachowyw ałam  się 
w yzyw ająco, jak zawsze zacho
w uje się człowiek, gdy ma do czy
nienia ze zdziczałymi zw ycięzca
mi.

(...) Nie chciano postaw ić mnie 
pod słupkiem w  Satory, żyję 
w ięc i widzę śmierć zbierającą 
obfite żn iw o w okół mnie. Ktoś, 
kto nie doświadczył tak olbrzy
m iej pustki, n ie m oże zrozumieć, 
ile trzeba odwagi, aby żyć. D osyć! 
Precz ze słabością! Tak, niech ży
je martwa K om una! Niech żyje 
rew olucja żyw a!“

K rw aw y tydzień od  21 do 28 
m aja pochłonął tysiące ofiar. 
Thiers i G alliffet trium fow ali bez 
wstydu i umiaru. Historycy K o
muny oceniają dziś na 100 tys. 
liczbę paryżan dotkniętych przez 
represje.

Louise M ichel uniknęła śmierci. 
Została skazana na deportację do

W  historycznej chw ili Paryża, 
znalazła się natychm iast w  sze
regach kobiet w alczących ramię 
w  ramię z  mężczyznami o  pra
w o  do pracy, o  chleb i o... rów 
nouprawnienie. Parę razy a- 
resztowana i uwalniana w  czasie 
oblężenia, w idzi w alkę i opisuje 
ją niezw ykle sugestywnie. Sto 
lat temu pisany pam iętnik za
dziwia w spółczesnym  sposobem  
myślenia.

bez w yboru wszystkich, często
kroć Bogu ducha winnych jeń 
ców , nieraz wplątanych w  akcję 
m im o woli.

„A  działo się to  w  bastionie 37 
(pisze Louise M ichel) przy torach 
kolejow ych na M ontmartr‘e, 
gdzie był obóz jeńców. W iatr 
niósł zwęglane papiery x  p łoną
cego Paryża; nadlatywały jak 
czarne motyle. Nad nim i niby 
czerw ona krepa, drgała w  pow ie-

Posiedzenie Klubu Kobiet w Kościele St. Germam — l‘Auxerrois.
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Aresztowanie Louise Michel — mai. 
Girardet.

N ow ej K aledonii. Przed w yru
szeniem do Kaledonii — długo
trwałe oczekiw anie w więzieniach, 
m. in. Saint Lazare, gdzie ukła
da „księgę um arłych'1 — pieśń 
pogrzebową, w  której opłaku
je  śmierć trzydziestu pięciu ty
sięcy Kom unardów. Rękopis n ie
stety zaginął, wspom nienie o 
n im  tylko znajdujem y w  kore
spondencji.

W  czasie podróży morskiej 
Louise n ie wspom ina już chw il 
tragicznych. W szystko doo(koła 
jest inne, w ięc pisze: „N ie w i
działam nigdy nic tak pięknego, 
jak w zburzone m orze koło  Wysp 
Kanaryjskich, rozpędzone fale, 
piany tęczowe, białe żagle w zdę
te wiatrem. Okręt pogrążający 
się i w ypływ ający  raz po raz” . 
Podziwia albatrosy krążące nad 
przylądkiem  Dobrej Nadziei. Osie
dla się na przeciąg ośmiu lat w  
w iosce Numbo. Choduje koty. 
obserw uje ludzi i pisze. Nie czu 
je  się ukarana. Zawiera przy
jaźń z tubylcam i i czuje się im 
potrzebna. Uczy ich francuskiego
i udziela pierw szych podstawo
w ych wiadom ości o  świec i e P ew 
nego dnia sw ój skarb najdroższy, 
strzeżony najpiln iej, za którego 
posiadanie groziła kara śmierci
—  czerw oną szarfę Kom unardów, 
rozcina na dw ie części i połow ę 
oddaje nieustraszonemu Kanako
w i —  przyw ódcy rebeliantów, 
w alczących o  w yzw olen ie spod 
jarzma kolonizatorów.

Amnestia, 'która ob jęła  zesła
nych K om unardów , nie napełnia 
je j radością. Na przystani żegnają 
ją przyjąć ele — tubylcy ze łza
mi. Obiecuje, że w róci. ■— „N ie 
ty n ie  w rócisz” — odpow iadają.

Po pow rocie z Now ej Kaledonii 
Louise odnajduje matkę, nie za
przestaje dawnej działalności spo
łecznej. jeździ do Londynu, gdzie 
zawiera przyjaźń z Bakuninem i 
znów  do Paryża, który pamięta 
je j postać sprzed lat.

Umiera otoczona przyjaciółm i 
w  pełni sił, przytomnie, w  w ie 
ku 85 lat —  w  1905 roku w  M ar
sylii.

T. KŁOSIEWICZ

Jeszcze kwadrans i opuszczam 
się w  mroczną jamę. W nozdrza 
kąsa straszliwy, potw orny smród, 
jest w prost nie do wytrzymania. 
Na dnie jam y leżą pokotem ludzie. 
W  świetle ognia w ydostającego 
się przez prostokątne w ycięcie z 
blaszai.ego piecyka, w idać łch 
ziemiste twarze o szklistych 
oczach i szeroko rozwartych 
listach. Czyjaś ręka sięga m ojego 
buta.

—  Doktor jest? Jest doktor?...
Twarz składająca się z oczu,

reszta pogrążona jest w  zw ojach  
bandaży, patrzy na mnie skłonio
na ku górze. T o lejtnant Orłów.

—  Jest doktor. Przyprow adzi
łem chirurga. Wszystko będzie w  
porządku. Orlow .

Z głębi jam y z drugiej je j czę
ści w ylania się dr Bernat*). K ie
ruje "w naszą stronę wyczerpane 
spojrzenie, na sekundę chowa je  
pod powieki, Jecz zaraz przystę
puje do rzeczy.

—  No, czas najwyższy. Proszę 
was dalej towarzyszu. O dpocznij
cie, czeka was ciężka robota.

W ludzi w stępuje życie, jakby 
nagle coś zapłonęło w nich. Z e
wsząd rozlegają się głosy, nie
którzy próbują się unieść, blask 
ognia czyni z tych ludzkich tw a
rzy jakieś w idm ow e maski. Ten 
smród, te głosy pragnących żyć 
ludzi, te maski oświetlane roz
tańczonym płom ieniem  — 
wszystko razem stwarzało obraz 
nie do zniesienia, jakąś upiorną 
scenę ze średniowiecza.

„S to dwadzieścia minut” był 
już za przepierzeniem, w  drugiej 
części „szpitala” . Zaniosłem  tam 
jego rzeczy i czym prędzej w y 
biegłem  na powietrze. Na śnieg. 
Pod gołe nipbc.

Teraz należało dzlaiać szybko
i z rozsądkiem. Sprawa w ym aga
ła natychm iastowego w yjaśn ie
nia. A  jeśli to naprawdę w róg? 
Czy można T"l pow ierzyć ran
nych towarzyszy?... K to w eźm ie 
na siebie odpow iedzialność za 
podjęcie decyzji?,,. Dopuścić go 
do rannych towarzyszy, czy też 
czekać na sprawdzenie tożsam o
ści i potwierdzenie ze sztabu?... 
W jednym  i drugim wypadku 
ten, który m iałby podjąć decyzję, 
brał na siebie olbrzymi ciężar. 
Każda godzina zwłoki stanowiła 
zm niejszenie szans ratunku cięż
ko rannych ludzi. Do kogo się 
zwrócić?... A  może spróbow ać sa - 
meęiu rozw ikłać tę zagadkę? 
Jakiś czas trwa w  głow ie zamęt
i kołatanina najróżniejszych m y
śli i dociekań, iecz  wreszcie w y 
łania się decyzja.

I oto znów  stanąłem przed 
nim. Bernat nalewał do kubka 
herbatę, którą przyrządzono z

w ygotow anego ig liw ia 1 podaw a
no z sacharyną.

—  Chciałem  zapytać —  zw ró
ciłem się do chirurga — kt5ra 
godzina? Popatrzył na mnie bez 
słowa, i jakby z niechęcią pod
ciągnął rękaw. Spojrzaw szy na 
tarczę, odpowiedział.

—  W pół do szóstej.
—  Ładny zegarek. Co to za 

marka?
—  Szwajcarski. Stary grat.
Oparłem się o ścianę. A  jednak

całe sto dwadzieścia minut! Aku
rat tyle, ile w ynosiła różnica 
między czasem partyzanckim  a 
czasem uwzględnianym  przez 
Berlin.

Na moim zegarku jest dopiero 
w  pół do czwartej.

Drgnął. Na pew no. Zauw aży
łem  to. Zatrzepotały mu obydw ie 
powieki. Co mi teraz powie?...

—  W pół do czwartej? M ój 
zegarek chodzi dobrze...

— W edług jakiego czasu?
—  Jakto?... Chyba czas jest je 

den? —  próbow ał się uśmiechać.
Bernat przestał mieszać w  

kubku i znieruchomiał. Tak, ten 
człow iek nie w iedział, że nasze 
zegarki maja w skazów ki cofnięte
o dwie godziny. Nie w iedział! 
Pedantyczni Niem cy zapomnieli
o tym, o takim szczególiku. Ktoś 
tam po prostu przegapił taką 
drobną, lecz jakże istotną rzecz. 
Sto dwadzieścia minut! Tak, to 
by ło  jasne, dlatego w ypaliłem :

— K to cię posłał na konLakt? 
K im  jesteś?...

Poderwał się jak polany u kro- 
pem. Rozglądał się po wnętrzu, 
w yglądał na schwytaną w  p o 
trzask zwierzynę. Złote zęby zno
w u ukazały się na wierzchu. 
Otwarte usta jednak milczały.

—  K to cię posłał na kontakt? 
Sicąd znałeś ha<!o?

To był już atak, na który ocze
kiwałem reakcji. Przecież on 
musi zdawać sobie sprawę, że 
m ilczeniem  pogrąża siebie w  nie
bezpieczeństwie. Milczał jednak.

—  Wam tego nie pow iedziano 
towarzyszu? Kto was skierował 
na kontakt?...

Nie padło żadne słow o w y ja ś
nienia. Zapytany w odził rozgo
rączkowanym  w zrokiem  jak  
człow iek bliski omdlenia.

—  Masz przy sobie broń?
—  Mam...
W ydobył zza przepasanego k o 

żuszka ciężkiego Mausera i p o ło 
żył go na stole. Doktor Bernat 
w ykonał ręką jakiś nieokreślony 
ruch, którym  chciał praw dopo
dobnie zastąpić słowa nie mogące 
przecisnąć się przez jeg o  gardło.

Wreszcie 2dobył się na głos:
—  W yjaśnijcie coś, towarzyszu, 

na miłość boską.
—  To szpicel! On nie ma nic 

do powiedzenia. Sprawa jest ja s

na. Trzeba natychmiast wysłać 
łącznika do sztabu oddziału...

Stał przybity, niezdolny do od
parcia zarzutów. Ręce mu drża
ły, w argi zacisnęły się, czerwień 
z twarzy um knęła tak nagle, 
jakby czyjaś niewidzialna ręka 
w yżęła z niej wszystką krew. 
Zdawał sobie sprawę z nikłych 
nadziei na uratowanie głowy. Ale 
nie wiedział, jak  bardzo potrzeb
ny był tutaj chirurg, a on był 
nim w  rzeczyw istości.

Bernat przerażony tym, co za
szło, krzyknął z rozpaczą:

—  Ty nie jesteś chirurgiem?
—  Jestem.
—  Lekarz może b y ć  szpiclem?
—  To długa historia i nikomu 

już niepotrzebna.
Nasz doktor, który gonił resztą 

sil, dniem  i nocą tkw iąc w  tej 
cuchnącej jam ie, czuł się jak na 
mękach. Rozumiałem, że potrzeb
ny był mu chirurg z narzędziami, 
że potrzebne mu były m edyka
menty choćby je miał przynieść 
sam arcydiabel.

Przypom niałem  sebie o fakcie 
porwania hitlerowskiego lekarza, 
którego zm uszono do zaopieko
w ania się Tannymi partyzantami. 
W ywiązał się jak należy. A ten? 
D laczego on miałby nie sprostać 
zadaniu? Wszak znalazł się w  sy 
tuacji, w  której jedynie pokorno- 
ścią i zasługami m ógłby stworzyć 
jakieś szanse na uratowanie g ło 
wy,

Ale z jakim  zadaniem szedł w 
góry?... Czy tylko po to, żeby spe
netrow ać teren, ustalić, gd.zie 
mieszczą się nasze bazy? Jeszcze 
kilkanaście minut otwartej gry
i chirurg odpow iada na w szyst
k ie pytania. Tak, mial spenetro
w ać teren, ustalić położenie bazy, 
rozpoznać siły i... G dyby w szyst
ko szlo pom yślnie, miał spow o
dow ać w ytrucie rannych i cho
rych oraz ochronę. Gestapo przy
puszczało, że prowadzim y dużą 
współkuchnię. Twierdził, że nie 
zamierzał tego polecenia w yk o
nać. K to wie, co by jednak uczy
nił, gdyby go nie zdem askowano?

Chirurg pozostał przy szpitali
ku na praw ach jeńca w ojennego. 
Drugiego dnia, zm uszony rozka
zem do odm aszerowania, straci
łem go z oczu. W kilka tygodni 
później dowiedziałem  się, że oka
zał się chirurgiem o naprawdę 
złotych rękach. Przeprow adził 
w iele zabiegów, ratując ludzi od 
śmierci. A  jednak któregoś dnia 
usiłował zbiec. Zastrzelono go.

STANISŁAW MAJEWSKI

•) To właśnie dr Bema* dotarł 
przez szczyty Tatr do zakopanego, 
prosząc GOPR o pom oc dla rannych
partyzantów słowackich. Scenę tę 
widzieliśmy ca  filmia pt. „Błękitny 
Krzyż**.
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O BIOMETEOROLOGII

Chociaż do tej pory naukowo nie usta
lono. by jakiś klimat czy typ pogody miał 
być bezpośrednią przyczyną chorób reu
matycznych. jednak i pacjenci i lekarze, 
opierając się na codziennej obserwacji, 
reumatyzm wiążą często z warunkami at
mosferycznymi.

Faktem jest, choć nie znamy jego nau
kowego wyjaśnienia, że ilość przypadków 
chorób gośćcow ych (reumatycznych) jest 
wyraźnie mniejsza w klim acie suchym i 
ciepłym. Być może, że najw iększy w pływ  
na występowanie chorób reumatycznych 
ma mie tyle samo zim no czy ciepło, co du
że wahania temperatury.

Nasilanie się bólów  w  stawach i m ięś
niach odnotow uje się u 80 proc. chorych 
przed nadejściem chłodnych frontów , przy 
silnych wiatrach, przy spadku ciśnienia 
atmosferycznego i temperatury. U niektó
rych pacjentów  zwiększanie się bólów  w y
stępuje już na 8—10 godzin przed pogor
szeniem się pogody. Ludzie ci to praw dzi
w e „żyw e barom etry” .

W brew  ogólnemu mniemaniu w ilgoć nie 
stanowi bezpośredniej przyczyny choroby, 
czy nasilanie się je j objaw ów . Marynarze, 
nurkowie i rybacy w cale nie częściej za
padają ma choroby reumatyczne, niż ludzie 
innych zawodów. Duża wilgotność miesz
kania, czy okolicy ma pewien ujemny 
wpływ na stan zdrowia reumatyków, ale 
tylko pośredni — utrudnia bow iem  paro
wanie i wym ianę ciepła z otoczeniem. 
Oziębienie organizmu, największy spadek 
temperatury pow oduje ból w stawach, a to 
dlatego, że zbudowane są one przede wszy
stkim z tkanki łącznej, która m a 3 razy 
mniejszą pojem ność cieplną niż krew  — 
szybciej się nagrzewa, ale też szybciej 
stygnie. Ciepło zmniejsza lepkość płynów 
tkankowych, zimno zaś zwiększa, co opóź
nia wydalanie szkodliw ych produktów  
przemiany maiterii, które odkładają się w 
stawach pow odując ich deform acje i bo- 
lesność.

Rów nież z niską temperaturą wiąże się 
nasilanie ob jaw ów  innej choroby, a mia
nowicie c h o r o b y  w r z o d o w e j  ż o ł ą d k a  i 
dwunastnicy. Lekarze na całym  świecie, a 
więc w różnych klimatach, obserw ują n a j
większą ilość zaostrzeń już istniejącej 
choroby w rzodow ej i najw iększą ilość no
wych zachorowań w miesiącach od listo
pada do lutego, a najm niejsze w miesią
cach letnich. W iąże się to wyraźnie ze 
zmianami stanu pogody. Przypuszczalnie i 
niedobór •witamin w okresie jesienno-zi
mowym ma też tu sw ój w pływ. M imo licz
nych badań nie udało się jednak dotąd u_ 
chw ycić wyraźnej zależności między pow 
stawaniem tej choroby, a jakim ś określo
nym wyraźnie czynnikiem m eteorologicz
nym. Postęp w biometeorologii przyjm ie 
się na pew no do ulepszenia powszechnie 
stosowanych metod leczenia.

Zapadalność na zawai serca, choroby ze 
wszystkich innych chorób naczyń krw io
nośnych odżyw iających mięsień sercowy, 
m ającej najw iększy odsetek wypadków 
śmiertelnych, jest też wyraźnie zależne od 
zaburzeń atmosferycznych.

Według dokładnie opracowanych danych 
statystycznych 90 proc. zaw ałów  wykazuje 
związek z przechodzeniem frontów  atm o
sferycznych zarówno chłodnych jak ciep
łych. Największa liczba zachorowań noto
wana jest w  styczniu i lutym, najm niejsza 
w czerwcu, lipcu i sierpniu. Najwyższa 
jednak śmiertelność przypada właśnie na 
zachorowania występujące w okresie n a j- 
upalniejszych dni lata.

Z punktu widzenia klim atologii lekar
skiej chorzy na choroby naczyń w ieńco
wych, a więc m ający skłonność do zawa
łów, powinni unikać m roźnych zim i upal
nych okresów lata, co  oczyw iście jest za
sadniczo 'niemożliwe, ale jest natomiast

możliwa odpowiednia regulacja trybu ży
cia i aklimatyzacja -naszych mieszkań.

Ogólne liczby zgonów wykazują również 
wyraźną zależność od warunków meteoro
logicznych i klim atycznych. Stwierdzono 
już dawno, że śm iertelność wzrosła w cią
gu nocy, a sw oje maximum osiąga we 
wczesnych godzinach porannych.

Zimą i na przedwiośniu śmiertelność 
jest zawsze wyższa niż latem. Dotyczy to 
szczególnie dzieci poniżej roku i ludzi po
wyżej 25 lat.

W  okresach napływu dużych mas polar
nego powietrza lub innych gwałtownych 
zmian pogody śmiertelność rośnie. P odob
nie w czasie dużej m gły trwającej przez 
parę dni, wraz ze spadkiem temperatury
— jak  zdarza się to dość często w m ia
stach Anglii. Przyczyna szkodliwości mgły 
nie została dotąd zbadana.

Niestety pogoda nie zawsze pomaga 
człow iekowi w utrzymaniu zdrowia, może 
jednak studia biom eteorologiczne pozw olą 
nam w przyszłości umiejętniej w alczyć z 
niesprzyjającym i warunkami atm osferycz
nymi, zanim człow iek przestanie być bez
silny w obec kaprysów pogody.

LEKARZ A. M.

POZIOM O: 1) objaw ia się silnym kaszlem, 4) płat miodu, 7) służy do zbie
rania ładunków elektrycznych, 9) uczeń szkoły w ojskow ej, 10) cichy odgłos, 
szelest, 11) pospolity chwast, 14) murawa, 15 cecha człow ieka statecznego,
16) energiczny sprzeciw, 18) przepływa przez Sławno, 20) trzyosobowy zes 
pół, 21) kuzynka brzozy, 22) odgłosy, 25) przekształcenie, przeróbka, 26) po
słać z pow ieści Lwa Tołstoja, 27) sąsiedzi Litwinów.

PIONOW O: 1) trafny pomysł w yjścia  z kłopotliw ej sytuacji, 2) na prochy 
lub głosy, 3) bufor, ale poprawniej, 4) wynalazca szczepionki przeciwko 
wściekliźnie, 5) pojazd mechaniczny, 6) ozdoba w  form ie rozwiniętej róży, 
7) miejisce palenia zwłok, 8) placów ka gastronomiczna, 12) złość, irytacja, 
13) przedstawiciel rasy nordyckiej, 16) następca w rodzie, 17) wynalazek 
Bella, 18) pojazd, 19) część domeny królewskiej przeznaczona na utrzymanie 
członków rodu panującego, 23) raj, 24) przyprawa do potraw.

Rozwiązania należy nadsyłać w terminie 10-dniowym  od daty ukazania się 
numeru pod adresem Redakcji z dopiskiem : „K rzyżów ka nr 46". Do rozloso
wania: K om plety książdk.

R O Z W I Ą Z A N I E  K R Z Y Ż Ó W K I  n r  M

POZIOMO: szeryf, turban. Libia, Łartan, aliant. Essen, rekrut. Trajan, iar. koleb
ka. ampułka, kij, kaczka, maruda, netto, zgroza, debata. Argus, kodeks, teżma. 
PIONOWO: sektor, rajtar floret obsesja, iarant, remiza, Neptun, epoka, Uzbek, ru
pia, alkad, żak, raj, intryga, Kazbek, zbocze, ananas, Modest, rubiei, akcja.

Za prawidłowe rozwiązania krtzyiówek 25— 37 nagrody wylosowali: Słomka Jan. 
Soczewka Teresa, Góral Stanisław, Zięba Marian, Żurawicz Władysław, Mrozowska 
Wiesława, Zatoń Janina, Dural Ewa, Leśniak Eugenia, Tokarz Marian, Wróbel Kry
stian, Niesyto Zdzisława.



R̂ozmowy z czytelnikamî
Stała Czytelniczka z Często
chowy

W ykaz parafii poi sk oka to 
Hckich zamieszczony w „K a
lendarzu K atolickim ” na 1971 
r. przedstawia stan z 1970 r., 
który nie odpow iada stanowi 
sprzed pięciu lat z różnych 
pow odów , a m in, rówmież z 
pow odów  podanych na s. 
101 i 102 „K alendarza”  na 
1971 r „K alendarz”  na 1970 r 
zasadniczo został wyczerpany.

O dbudowa katedry w roc
ławskiej pw. św. Marii M a
gdaleny jeszcze nie jest za
kończona, a w ięc nie urządzo
no jeszcze je j uroczysitego po
święcenia.

Inform acje z życia poLsko- 
katolickich parafii publikuje
my chętnie w miarę ich na
pływu, który nie zależy w  du
żej mierze od Redakcji. D zię
kujem y za życzenia i pozdro
wienia. Pozdrawiam y w za
jemnie.

Pan Józef Sz. z K ochlow ic.

Spełniając życzenie, podaje
my adresy warszawskich pa
rafii K ościołów  zrzeszonych 
w  Polskiej Radzie Ekume
nicznej : parafie polskokato-
lickie: ul. Szwoleżerów 4,
Wilcza 31 1 Modlińska 205; 
parafia m ariawicka: ul. W ol

ska 186; par. praw osław ne: 
al. Gen. Swierczewskego 52
i ul. Wolska, par ew angelic
ko-augsbunska: pa. M ałachow 
skiego (K redytow a); ewangel. 
-reform ow ana: al. Gen.
Świerczewskiego 74; m etodys- 
tyczna; M okotowska 12: bap- 
tystyczna: ul, Walicóiw 25;
Zjednoczonego K ościoła Ewan
gelicznego: Zagórna 10. Poz
drawiamy.

Pani Teresa Kula z Krakowa.

Z  bardzo obszernego listu 
Pani wybieram y jeden tylko 
problem  tyczący się papies
twa, m ianowicie stosunek 
Watykanu do granicy Odra- 
-Nysa. Na ten teanat Pani pi

sze: „N ie żądajmy, aby obec
ny papież uznał z urzędu na
sze granice zachodnie zanim 
zrobią to zainteresowane pań
stwa. Prośmy najp ierw  o jego 
m odlitwę na intencję naszej 
narodowej, pom yślnej przysz
łości i również o przebaczenie 
przez Boga Niem com ich 
zbrodni — w duchu miłości 
bliźniego. Łączy tu Pani zby
tecznie dw ie różne sprawy i 
w obydw óch rzuca frazesy 
bez pokrycia.

N ajpierw  om ów m y „uzna
nie z urzędu" granicy zachod
niej. W dekrecie „O  paster
skich zadaniach biskupów w 
Kościele-’ Drugi Sobór W aty
kański postanowił- „G dy za
tem chodzi o granice diecezji, 
święty Sobór zarządza, by sto
sownie do wymagań dobra 
dusz co prędzej doszło w spo
sób roztropny do ich odpo
wiedniej rew izji” . W ynika z 
tego. że granic diecezji — 
zdaniem Soboru — nie ustala
ją  „zainteresowane państwa” , 
lecz władze kościelne. Ten 
naksa lekceważy Watykan 
odnośnie stu tysięcy kilom e
trów kw adratowych ziem pol
skich, zamieszkałych przez 
dziewięć mMionów rzymskoka- 
tolików, przyznających się do 
narodowości polskiej. Sprze
ciwia się to duchowi i literze 
zarządzeń solborowych, które 
dalej w yjaśn iają : „Trzeba się 
starać, by w  miarę możności 
zachować dem ograficzne sku
piska owego ludu jako jedną 
całość wraz z urzędami pań
stwowym i i instytucjami spo
łecznymi, tw orzącym i jego 
strukturę orgamizacyjną"
(Tamże, p. 23). Dyplom acja 
watykańska nie jest w yłącz
nie dyplom acją św iecko-pań- 
stwową. Jest przede wszyst
kim dyplom acją kościelno-re- 
ligijną i jako taka winna się 
kierować najpierw  w zględa
mi na dobro religii, pokoju
i stabilizacji, a nie w zględa
mi rewizjonizm u politycznego 
pew nej grupy osób sfanatyzo- 
wanyćh hitlerowskim  nacjo
nalizmem.

Ale przyjrzyjm y się tej 
sprawie również od strony 
politycznej — laickiej. W  w y
niku upadku Trzeciej Rzeszy 
w  m aju 1945 r. zostało zlikw i
dowane „państw o pruskie" z

jego prow incjam i: „Śląsk" — 
,,Pom orze" — Prusy W scho 
dnie" — „K raj Saksonia” i 
,,Kraj M eklemburgia". Z tym 
faktem liczy się rząd boński, 
ponieważ nie stw orzył w NRF 
fikcyjnych władz politycznych 
reprezentujących w ym ienio
ne prow incje .^państwa prus
kiego". Skoro nie ma „pańs
twa” , nie powinno się też 
uznawać konkordatu z 1929 r. 
zawartego pom iędzy „pańs
twem pruskim”  a Watyka
nem. Ale tak nie jest. W aty
kan właśnie uznaje ten kon
kordat, bo nie przyjął do w ia
domości likw idacji Prus. W e
dług ostatniego wydania (za 
1970 r.) „Annuario Pontifico” 
czyli „Papieskiego Rocznika” , 
ordynariuszem całej (przed
w ojennej) archidiecezji w ro
cławskiej jest biskup Gerhard 
Schaffran w Górlitz. Szczecin, 
Koszalin i Słupsk należą do 
diecezji berlińskiej k ierow a
nej przez kard. Bengscha. 
Nad parafiami W armii oraz 
nad „prałaturą" w Pile stoją 
N iem cy: prałat Hoppe i prałat 
Volkmann, urzędujący w 
Munster. Tak w ięc nie boń - 
ska. lecz watykańska mapa 
Niemiec (Germanii) pokrywa 
się z rewizjonistyczną mapą 
Trzeciej Rzeszy sprzed 193S r.

A le na tym nie koniec. 
Układ Poczdamski z 2 sierp
nia 1945 r. nie przewidział 
wcale międzynarodowego
„traktatu pokojow ego” z po
konaną Trzecią Rzeszą. O lo 
sach Niemiec zdecydowały 
wielkie mocarstwa bez Nie
m iec z tym, że dokładnie okre
ślenie granic ma ustalić „pea- 
ce settlement;l, czyli „p ok o jo 
w e uregulowanie", które w ca
le nie musi m ieć charakteru 
traiktatu pokojow ego. Wojen 
w  historii Europy byJo sporo, 
lecz n ie każda z nich kończy
ła się traktatem pokojow ym . 
Spory ulegały „pokojow em u 
uregulowaniu” często w brew  
woli strony pokonanej. W ojna 
hitlerowska to w ojna Trzeciej 
Rzeszy, k t ó r e j  j u ż  n i e  
ma .  Są d w a  o d rę b n e, su
werenne państwa, które ure
gulow ały z Polską granice 
Odra—Nysa w sposób „poko
jow y " — bez pokojow ego for
malnego traiktatu. Na co Więc 
czeka W atykan? Dlaczego

uznaje on kurczow o konkor
daty zawarte z Prusami (1929 
r.) i z Rzeszą hitlerowską 
(1933 r ) ,  skoro te państwa
przestały istnieć dwadzieścia 
sześć lat temu? JMa co czeka, 
jeżeli dwa nowe państwa n ie
m ieckie uznają zachodnią 
granicę Polski?

W  lipcu 1970 r. boński kan
clerz W. Brandt złożył wizytę 
pap. Paw łow i VI i m.in. wtedy 
pow iedział: „Nasze dążenia do 
integracji zachodniej Europy 
iączą się z£ staraniami o ugo
dę z narodami Europy w scho
dniej” . Sądził, że taka skąd
inąd typowo chrześcijańska 
postawa znajdzie sympatię i 
uznanie w oczach papieża — 
uważającego się za „w ikariu
sza Chrystusa” na ziemi. Ale 
odpow iedź papieża jego na
dzieję przekreśliła. Paweł VI 
ustosunkował się tylko do 
pierwszej części zdania i po
chwalił zmarłego już kancle
rza Adenauera jako „w ielkie
go Europejczyka”  — który był 
wrogiem  porozum ienia z Pol
ską. Papież nie zdradził ni 
słowem aprobaty dla chw ale
bnych w ysiłków  socjalisty 
Brandta. Co można o tym m y
śleć?

Sprawa p r z e b a c z e n i a  
h i t l e r o w s k i c h  z b r o d -  
n i, popieranych zresztą przez 
większość rzym skokatolickie
go episkopatu Trzeciej Rzeszy, 
to inny rozdział, wym agający 
odrębnego traktatu. Tutaj 
zwracamy tylko uwagę, że z 
Watykanu ani razu — bądź 
podczas w ojny, bądź w po 
w ojennym  ćwierćwieczu 
nic odezw ały się głosy potę
piające hitlerowskie praktyki 
w Polsce i w yrażające ubole
wanie z pow odu krzyw d wy
rządzonych Polakom.

M oże się pani m odlić do 
Boga o przebaczenie — tego 
nie można nie pochw alić — 
ale ludzka, elementarna p r a 
wie dl iwość wym aga ukarania 
złoczyńców, aby byli postra
chem dla innych m iędzynaro
dow ych chuligaństw. A  swoją 
drogą postawa Pani jest sw o
istym przykładem deprawa
cji, w ynikłej ze ślepego zau
fania słow om  tych, co w m a
w iają w ierzącym  Polakom, że 
ich ratunek tylko w  Rzymie 
(Watykanie).

O
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PIERWSZE BALONY

NAD WARSZAWA
Zaledw ie w  grudniu —  roku 

1783, im ć pan M ontgolfier w ypu
ścił w  Paryżu sw ój pierwszy 
balon napełniony w odorem , a 
już 14 lutego 1784 roku —  na
dworny chem ik króla Stasia — 
Samuel Okraszewski — z tarasu 
Zamku K rólew skiego w  Warsza
w ie w ypuścił następny. Był to 
wprawdzie —  niewielki balonik 
o średnicy zaledwie 90 cm też 
napełniony w odorem  —  ale fakt 
ten świadczy, że nie byliśm y 
gorsi od innych.

W tym że roku w  Krakowie 
panowie — Jaśkiewicz, Śniadec
ki, Szaster i Szeidt, takoż czyni
li wcale udane doświadczenia z 
„banią pow ietrzną". W stołecz
nym zaś czasopiśmie pt. „M aga
zyn W arszawski” z tegoż roku 
—  ukazały się dwa sążniste ar
tykuły o żegludze balonow ej, (a 
jakże, nawet ilustrowane), z cał
kiem ciekawym i wnioskam i od
nośnie zastosowania balonów  w  
przyszłych w ojnach.

Jeszcze w  marcu tego samego 
roku Warszawa podziwiała nowe 
eksperym enty balonow e panów 
Gidelskiego, Korna i Bacha. By
ły  to również bezzałogowe nie
w ielkie baloniki napełniane w o 
dorem, lecz próby te świadczą 
dobrze o naszych rodakach, k tó
rzy niezależnie od innych praco
w ali samodzielnie nad zbudow a
niem „aparatu latającego'1.

Tak więc, gdy osławiony Blan
chard przybył w  roku 1789 do 
W arszawy —  można śmiało 
stwierdzić, że stolica choć szcze
rze go podziwiała, jednak, nie 
była zaskoczona jego popisami, 
jako, że już słyszała o nim, 1 
przede wszystkim  widziała już 
pierwsze polskie próby balono
we.

W arszawski „Pam iętnik Histo- 
ryczno-P olityczny" tak pisał o 
jego przybyciu  — „...Blanchard, 
Francuz, który kunszt uniesienia 
się w powietrzu od braci M ont- 
golfierów  w yn ^ ezion y  —  udo
skonalił i w  zw yczaj w prow a
dził, przybył także do tutejszej 
stolicy dla zadziwienia, uciesze
nia śmiałością i zręcznością 
sw oją —  oczu polskich...”

Tak to w e  w spom nianym  dniu

m ajow ym  w ystartow ał Blan
chard wraz ze swą towarzyszką 
z ogrodu na Foxalu. Start halo
nu olbserwował ze specjalnej lo - 

.ży sam król Stanisław August. 
W szystko odbyło się z wielką 
pompą, a start przebiegł pom yśl
nie, balon wzniósł się w ysoko —
.... z królewskiej dostrzegalni,
kalkulowano, że aż na łokci 
3975” . Lot trwał 45 minut i za
kończył się szczęśliw ym  lądow a
niem w  Białołęce.

W* kilka dni potem Blanchard, 
pow tórzył sw ój w yczyn prezen
tując pierwszy raz w  Warsza
w ie —  „parasol ratunkowy” — 
czyli spadochron. W niewielkim  
koszyku ze spadochronem w y 
rzucił Blanchard swego u lubio
nego pieska, który .wylądował 
zdrów i cały.

W roku następnym Blanchard 
przybył pow tórnie do Warszawy 
i w dniu 5 maja, czyli prawie w 
rok po dokonaniu swego pierw 
szego w yczynu —  w zleciał tym 
razem w  towarzystwie Jana P o 
tockiego i jego służącego Turka. 
Był to zatem pierwszy Polak i 
pierwszy Turek w powietrzu. 
Lot ten pom yślnie zakończył się 
na Woli, a imć pan Potocki zdą

żył jeszcze podobno na obrady 
sejm owe.

W roku 1800 mechanik w ar
szawski Jan Kaizer, usiłował po
wtórzyć w yczyn Blancharda i 
Potockiego, niestety bez p ow o
dzenia. W kilka lat potem  popi
sywał się w  Warszawie E. R o 
bertson, który w  roku 18GS w 
czasie toczącej się w ojny  z A u 
striakami odbył sw ój lot balo
nem „na cześć mężnych P ola 
k ów ” .

Najciekawszą zapewne posta
cią w śród pierw szych w arszaw 
skich „baloniarzy” —  był bez- 
przecznie M ołdawianin — Jorda- 
ki Kuparentko, po trosze w aga- 
bunda, aktor cyrkowy, w łaści
ciel różnych panoram itd. P rzy
był on do W arszawy w  roku 
1804 z wędrowną trupą cyrkow ą 
i już w  dwa lata potem przed
sięwziął sw ój pierwszy lot na 
własnoręcznie skonstruowanym 
balonie. Niestety lot ten zakoń
czył się niemal tragicznie.

Oto relacja o  tym  wydarzeniu 
w yjęta z ów czesnej „Gazety 
W arszaw skiej” — „...fajerka z 
w ęglem  do balonu przyczepiona, 
spowodow ała roztopienie się ży
w icy, która na łeb aeronaucie

gorącym i kroplam i spadając, 
zniewoliła go do szybkiego opu
szczenia się na ziemię...” , —  w  
rzeczywistości balon zapalił się 
i dzielny pilot uratował się w o - 
statniej chwili, lądując wśród 
ogólnej sensacji na Krakowskim  
Przedmieściu. Nie odstraszyło go 
to jednak od następnej próby. 
Po dw óch latach niespokojny 
duch Kuparentki, znów  kazał 
mu w siąść do gondoli balonu i 
w zbić się w  powietrze. A le  i 
tym razem lot miał podobny 
przebieg a sam bohater w  p ło
nącym balonie w  ostatniej chw i
li ratował się lądowaniem na 
Powązkach. To zniechęciło go 
już do dalszych eksperymentów 
balonowych. Po trzech latach za
ciągnął się do w ojska i dosłu
żył się ponoć stopnia poruczni
ka.

Było też i w  następnych la 
tach sporo, mniej czy hardziej 
udanych w zlotów  balonow ych w 
Warszawie. Do jednych z cie
kawszych należały w yczyny r o 
dziny Garnerinów, która baw iła 
w  stolicy w  roku 1832. Ozdobą 
tej „trupy” balonowej była m ło
dziutka Eliza Garnerin popisu
jąca się skokami ze spadochro
nem. O czyw iście nie był to spa
dochron w  dzisiejszym  znaczeniu 
tego słowa a jedynie specjalny 
kosz ze wspom nianym  już „o -  
chronnym parasolem ".

Nie obyło się też w  czasie jed 
nego z je j pokazów bez w ypad
ku, który jednak skończył się 
szczęśliwie. Otóż w  czasie lądo
wania, kosz w  którym  znajdo
wała się panna Eliza zawadził o 
drzewo, a odważna dziewczyna 
została lekko ranna, co tylko 
przydało je j i  sławy i sympatii.

Tak to w yglądały przed laty 
pierwsze b ^ on y  nad Warszawą, 

opr. K RZYSZTO F SELIGA
1. Medal pamiątkowy, wybity przez 
Blancharda w Berlinie* uświetniają
cy jego warszawski wzlot w roku 
1789. Blanchard zamierzał widocznie 
pojawić się w Warszawie o rok 
wcześniej stąd też i wcześniejsza 
data wybita na medalu*

2. Pierwsza rycina balonu zamiesz
czona w polskim czasopiśmie pt. „Ma
gazyn Warszawski’’ z roku 1781.

3. Balon „trupy" Garnerinów z roku 
1832.KI Zl II'I UO 1 V|llf 'X/r1 T
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