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z I - g o  listu 

Św. Jana 

A p. (5 , 4  -  lOa)

N a jm ils i! 4. W szystko, co  narodziło się 
z Boga, zw yc ięża  św iat, a zw ycięstw em , 
które zw ycięża  św iat, jest w iara 
nasza. 5. K tóż  jest, k tóry  zw yc ięża  
świat, je& i nie ten, k to  w ierzy , 
że Jezus Jest Synem  Bożym ?
S- On jes t tym , k tó ry  przeszed ł 
przez w odę i  krew , Jezus Chrystus; 
nie w w odzie ty lko , oJe w m odzie 
i w e k rw i, a Dach jes t tym , 
k tó ry  Świadczy, ponieważ Duch jest 
praw dą. 7. Trzech  bo w Lem jest 
św iadków , k tórzy  św iadczą : i. Duch, 
woda i k r «w , a ci trz e j są jedno 
(-zgodn i). 9. Jeżeli św iadectw o ludzi 
p rzy jm u jem y , św iadectw o Boga jes t 
w iększe, poniew aż jes t to św iadectw o 
Boga, g d y i zaśw iadczy ł o Synu sw oim  
II. K to  w ie rzy  w  S yna  Bożego, 
ma św iadectw o w sobie.

wg św. 

Jana

(2 0 , 19 -  31)

19. A  gd y  nastał w ieczór ow ego dnia, 
p ie rw szego  po szabacie* i d rzw i b y iy  
zam kn ięte tam, gdzie  z  b oj aż ni 
przed  Żydam i zgrom adzili s ię 
uczn iow ie, przyszed ł Jezas, stanął 
m iędzy nimi i rzek i im. iPo4cóJ w am !
2i. A  to pow iedz iaw szy , ukazał im  
ręce i bok . U radow a li się tedy  
uczniow ie, u jrzaw szy [Pana.
21. R zek i im  przeto znow u: P o k ó j 
w am ! Jak O jc iec  m nie posłał, dtak) 
i Ja was posyłam . ZŁ T o  pow iedziaw szy , 
tchnął na nich 1 rzek i im i 
Weźrotycie Ducha Św iętego-
23. K om u ko lw iek  odpuścicie grzechy, 
są Im odpuszczone; (a ) k tó rym k o lw iek  
zatrzym acie, są (Im ) zatrzym ane.
24. Tom asz zaś, jed en  z dwunastu, 
zw any B tlin iak iem , nie b y ł z  nim i, 
gdy  p rzyszed ł Jezus. 25. PowiedzdeH  
mu tedy  inni u czn iow ie: W id zie liśm y 
Pana. On zaś im  rzek i: Jeśli n ie u jrzę 
na rękach Jego śladu g w o i
Ł nie w lo ię  palca m ego  w m iejsce 
gw oździ, l n ie w łożę ręka m o je j 
w bok J«go, nie u w ierzę ! 2£. A po 
ośmiu dn iach  toyH znow u uczniow ie 
je g o  w dom u 1 Tom asz z  Dimi.
W szedł Jezus p rzez  zam kn ięte d rzw i 
1 stanął m ięd zy  n im i i  rzek i:
P o k ó j w am ! 77. Potem  rzek i 
do Tom asza : W łóż tu pa lec  tw ó j 
i og lądaj ręce m oje, w yc iągn ij 
rękę tw oją  i w łóż w bok m ój, a nie 
bądź n iew ierzącym , lecz w ierzącym *
2ft. O dpow iadając Tom asz tz e k ł mu.
Pan m ój Ł B óg  m ój. 29. R zek ł ma 
Jezus: U w ierzy łeś, pon iew aż »
m nie u jrza łeś; b łogosław ien i, którzy 
nie w idzie li, a irwlerzyfll. M. W ie le też 
innych  Jeszcze cudów  uczyn ił Jezus 
w obec uczniów  swoich, 
które nie są w te j księdze spisane.
31. Te zaś spisane są, aibyście 
u w ierzy li, i e  Jezus Jest Chrystusem , 
Synem  Bożyzn, i  żebyście  p rzez w iarę 
m ie li życ ie  w im ię jego.

R U I N Y
E M M A U S

Pierwszy list św. Jana Ap., z którego Kościół 
zaczerpnął Lekcję mszalną na Niedzielę Białą, 
należy do grupy tzw. listów katolickich (pow
szechnych) czyli przeznaczonych dla odbiorców 
całego Kościoła. Autorem tego listu — wg sta
rej tradycji i cech wewnętrznych — jest św. 
Jan Apostoł. List napisany został ok. r. 90 po 
Chr. w Efezie, adresowany zaś był do Chrze
ścijan prowincji Azji, tzw. prokonsularnej, któ
rej stolicą był Efez.

W  wierszu poprzednim (3) św. Jan Ap. pisał
0 miłości, polegającej na zachowywaniu przyka
zań Bożych (woli Bożej). To wystarcza, ponieważ 
Boga miłować, znaczy zachowywać w wierze 
Jego przykazania. „Wszystko, co narodziło się 
z Boga, zwycięża świat”  (w. 4a). — Wiersz ten 
wyjaśnia, dlaczego „przykazania Boże nie są 
ciężkie” (w. 3b). Być zrodzonym z Boga zna
czy wierzyć weń. Wierzący zwyciężają świat 
(ludzi moralnie złych przeciwnych Chrystusowi) 
dzięki swej wierze. Jan używa słowa „w iara” 
tylko tutaj (jeden raz), co wyraża wielkie zna
czenie w iary dla pokonania pogańskiego świa
ta: „a zwycięstwem, które zwycięża świat, jest 
wiara nasza”  (w. 4b).

Na pytanie o przedmiot tej w iary odpowia
da w. 5: „K tóż jest, który zwycięża świat, jeśli 
nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bo
żym” ? — Świat zwyciężyć może tylko wierzą
cy, że Jezus jest S y n e m  B o ż y m .  Autor li
stu tym samym wyklucza ze zwycięstwa tych, 
którzy tej w iary nie posiadają. A  dlaczego ma
my wierzyć w  Bóstwo Jezusowe? Motywy tej 
w iary podają ww. 6— 9 oraz 10— 13, gdzie mowa 
jest o nagrodzie.

„On jest tym, który przeszedł przez wodę
1 krew, Jezus Chrystus” (w. 6a). — Podstawę dla 
wiary w  Bóstwo Chrystusa stanowi przejście 
przez „wodę i krew” . Wyliczone tu zostały dwa 
historyczne wydarzenia z życia P. Jezusa. W o
da — chodzi tu o chrzest w Jordanie, przy 
którym Jezus został objawiony Izraelow i; świad
czył o Nim Jan Chrzciciel i Duch Sw. 
(J 1, 31—34). K rew  — to krwawa ofiara Chry
stusa na krzyżu (Baranek — J 1, 29; za „życie 
świata” J 6, 51; 10, 10). „N ie  w wodzie tylko, 
ale w  wodzie i we krw i" (w. 6b) — rozróżnie
nie to jest argumentacją przeciw błędom Ceryn- 
ta (współczesny św. Janowi); Cerynt twierdził, 
że Jezus był zwykłym  człowiekiem, tylko bar
dziej świętym i mądrzejszym. Dopiero w  cza
sie chrztu w  Jordanie zstąpił na Niego Chry
stus duchowy, który odszedł od Jezusa przed 
męką (por. Ireneusz, Adv. haer. I, 26, 1). Wed
ług Cerynta, Jezus jako człowiek nie mógł odku
pić ludzi. Temu przeciwstawia się św. Jan Ap., 
twierdząc, że Jezus jest Synem Bożym i zbawił 
ludzi. „Świadczy (o tym) Duch, ponieważ Duch 
jest prawdą” (w. 6c; por. też J 14, 17). —  Duch 
święty zaświadcza, że Jezus, będąc Synem Bo
żym, odkupił ludzi przez wodę chrztu w  Jorda
nie i przez krwawą mękę.

Wiersz 7 wspomina o świadectwie trzech 
świadków: „Trzech bowiem jest świadków, któ

rzy świadczą” (w. 7), mianowicie: „Duch, woda 
i krew” (w. 8). —  Jest to nawiązanie do prze
pisu starotestamentowego (Pw t 17, 6; 19, 15), 
w  myśl którego przestępcę można było ukarać 
dopiero po złożeniu zeznania przez dwóch lub 
trzech świadków. Na przepis ten powoływał się 
Chrystus Pan (Mt 18, 16; J 8, 17n), jak i św. 
Paweł Ap. (2 Kor 13, 1). Trzej świadkowie, 
Duch, woda i krew w tym miejscu świadczą 
stale, że śmierć Chrystusa, znakiem której było 
przebicie boku, z którego wypłynęła krew i wo
da — jest źródłem życia duchowego wiernych. 
Trzeba jeszcze dodać, że „ci trzej są jedno 
(-zgodni)” . — Duch, woda i krew porównane zo
stały do osób, świadczących zgodnie wzgl. jedno- 
zgodnie.

„Jeżeli świadectwo ludzi przyjmujemy” (w. 9a)
— jest to znowu nawiązanie do przepisów i zw y
czajów sądowych, gdzie wydaje się wyrok na 
podstawie zeznań ludzkich. „Świadectwo Boga 
jest większe, ponieważ jest to świadectwo Bo
ga, gdyż zaświadczył o Synu swoim” (w. 9bc). — 
Do świadectwa trzech świadków (ww.7—8) do
chodzi jeszcze jedno: świadectwo Boga-Ojca. Ze 
względu na autorytet Boży jest to świadectwo 
większe, bardziej wartościowe od ludzkiego. Jest 
to świadectwo Ojca o Jezusie, że ten jest Synem 
Bożym, czyli Bogiem. Wiersz nasz nie mówi nic, 
kiedy Bóg-Ojeiec zaświadczył o Synu. Należy 
się domyślać, że chodzi tu między innymi o czy
ny i słowa, które sprawiał O jciec przez Jezusa 
(por. J 14, lOn). Czas dokonany — „zaświadczył” 
(perfectum =  czas przeszły dokonany) określa 
świadectwo, które miało miejsce już dawno, ale 
skutek jego trwa ciągle, treść bowiem tego świa
dectwa głoszona jest w  Kościele.

„K to  wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo 
w  sobie” (w. lOa). —  Chodzi tutaj nie tylko
o przejściowe uwierzenie w  Jezusa Chrystusa, 
czyli o jednorazowy akt wiary, lecz o wiarę 
stałą, czyli habitualną, po prostu o trwałą wia
rę. Wierzący w ten sposób w Syna Bożego da
je sobą świadectwo o Bóstwie Chrystusa — „ma 
świadectwo w  sobie” . Jest to niewątpliwie skrót 
myślowy, nawiązujący do wypowiedzi 4-tej 
Ewangelii: „Z  całą pewnością i uroczyście o- 
świadczam wam: Kto wierzy we mnie, ten doko
na także dzieł, jakich ja dokonuję, a nawet 
większych od tych dokona, ponieważ ja idę do 
Ojca” (J 14, 12). — Oto rola i znaczenie wiary 
w  Jezusa Chrystusa, której Jan poświęca wiele 
miejsca w  swych pismach. Wiara ta widzi w  Je
zusie Syna Bożego — Boga, który przyszedł na 
świat po to, by zwyciężyć zło („świat” ). Moty
wy tej wiary, czyli dlaczego mamy wierzyć, po
dają nam wiersze 6— 9 naszej Lekcji. A le co 
przez wiarę tę osiągamy? Wierząc i postępując 
zgodnie z zasadami wiary w  Jezusa Chrystusa, 
kontynuujemy na ziemi Jego dzieło, a nawet 
je przekraczamy. „M a świadectwo w  sobie" — 
to nie tylko mocna i pewna wiara, ale również 
jest to świadectwo czynu, przekonywujące na
szych braci.

KS. KAZIMIERZ PIKULSKI
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KOŚCIOŁY

CHRZEŚCIJAŃSKIE

PRZECIW

POLITYCE

APARTHEIDU

4 marca br. opuści! Repub
likę A fryk i Południowej an
glikański biskup diecezji Da- 
maraland oraz dwaj pastorzy. 
Polecenie wyjazdu zostało im 
doręczone przez przedstawicie
li władz Republiki, które uzna
ły ich za osoby niepożądane.

Zdaniem obserwatorów i kół 
na ogół dobrze poinformowa
nych decyzja ta podjęta zosta
ła w  wyniku pisma skierowa
nego przez anglikańskiego bi
skupa do sekretarza general
nego ONZ Kurta Waldheima 
przed jego wizytą w  Afryce. 
W liście tym biskup apelował 
do sekretarza generalnego 
ONZ, by przeprowadził on roz
mowy, nie tylko z czynnikami 
oficjalnymi, lecz również z 
przedstawicielami ludności 
murzyńskiej oraz z reprezen
tantami Kościołów.

Korespondenci agencji i pra
sy zachodniej podkreślają, że 
usunięcie z A fryk i Południo
wej wybitnego przedstawicie
la Kościoła anglikańskiego 
świadczy o stale zaostrzają
cych się stosunkach między 
władzami państwowymi tego 
kraju a Kościołami chrześci
jańskimi, które coraz bardziej 
zdecydowanie opowiadają się 
przeciw polityce apartheidu.

SPRAWA

ZAM ORDOW ANIA

PRZYW ÓDCY

FRELIMO

Zachodnioniemiecki tygod
nik „D ie Zeit”  poinformował 
niedawno, że po wieloletnich 
badaniach ustalono z dużym 
prawdopodobieństwem, iż 
przywódca ruchu wyzwoleń
czego Frelimo, działającego w 
Mozambiku, Mondlane, zamor
dowany został w  1969 r. przez 
portugalską służbę bezpieczeń
stwa.

Mondlane był też zaangażo
wanym działaczem ekumenicz
nym. W  1966 r. uczestniczył 
w Genewie w  Konferencji 
„Kościół a społeczeństwo” , 
zorganizowanej przez Świato
wą Radę Kościołów, a w  1968 
r. w  konsultacji ŚRK na te
mat zagadnień rasowych w 
Londynie. Po jego śmierci se
kretarz generalny SRK, dr E. 
C. Blake oświadczył: „O fia 
rą przemocy padł znowu czo
łowy rzecznik sprawiedliwo
ści”

HOLENDRZY

BOJKOTUJĄ

KAW Ę Z ANGOLH •

W  Holandii rozszerzyła się 
ostatnio kampania przeciw na
bywaniu kawy pochodzącej z 
kolonii portugalskiej, Angolii 
Jak poinformował holenderski

komitet do spraw Angolii 
kampania ta popierana jest 
przez związki zawodowe, po
słów do parlamentu, szkoły, 
środki masowego przekazu, 
jak i przez 200 lokalnych orga
nizacji, w  tym też przez para
fie  i grupy kościelne. Bojkot 
ten jest wyrazem protestu 
przeciw portugalskiej polity
ce kolonialnej.

KOŚCIÓŁ

PREZB YTE R IAN SK I

DYSTANSUJE SIĘ 

OD POLITYKI 
RZĄDU IRLANDII PŁN.

Zgromadzenie Generalne
Kościoła Prezbyteriańskiego 
Irlandii w  wydanym ostatnio 
oświadczeniu stwierdziło, że 
Kościół ten nie ma nic wspól
nego z działalnością określo
nych grup politycznych lub 
społecznych. Oświadcze
nie przyznaje wprawdzie, że 
wielu prezbyterian popiera po
litykę rządową, lecz fakt ten 
nie miał i nadal mieć nie bę
dzie wpływu na krytyczną po
stawę władz kościelnych wo
bec rządu. Oświadczenie zwra
ca też uwagę na to, że żad
na propozycja rozwiązania 
konfliktu północno-irlandzkie- 
go nie ma szans na powodze
nie, jeśli nie będzie zawierać 
zapewnienia tych samych 
praw dla protestantów i rzym- 
skokatolików. Kościół Prezby- 
teriański zrzesza 400 000 człon
ków, tj. połowę wszystkich 
protestantów w Irlandii Pół
nocnej.

ŚW IATOW A  

RADA KOŚCIOŁÓW  

POŚREDNICZY  

W KONFLIKCIE  

SUDAŃSKIM

W najbliższym czasie w ej
dzie w  życie nowa konstytucja 
sudańska, która zakończy 16- 
-letnią wojnę domową w  Su
danie. Decyzję w  tej sprawie 
podjęli przedstawiciele rządu 
w Chartumie i reprezentanci 
południowo-sudańskiego Fron
tu Wyzwolenia Anya Nya. O- 
bie strony przeprowadziły o- 
statnio w  Addis Abebie (Etio

pia), pod patronatem Świato
wej Rady Kościołów i Ogólno- 
afrykańskiej Konferencji K o
ściołów, dwutygodniowe roz
mowy pokojowe.

W  komunikacie opublikowa
nym po rokowaniach czytamy, 
że obie strony za sprawę naj
ważniejszą uważają przywró
cenie stabilizacji i pokoju.

Obok przedstawicieli rządu 
etiopskiego, w  posiedzeniu u- 
czestniczyli także pośrednicy 
Światowej Rady Kościołów, 
wśród nich dyrektor Kom isji 
Kościołów do Spraw M iędzy
narodowych, dr Leopoldo N i- 
ilus i sekretarz generalny O- 
gólnoafrykańskiej Konferencji 
Kościołów, Burgess Carr z N i
gerii. W  okresie rokowań o- 
bradowali w  Chartumie przed
stawiciele ponad 40 Kościołów 
i organizacji pomocy, którzy 
zastanawiali się nad repatria
cją 200 000 uchodźców połud- 
niowo-sudańskich z sąsiednich 
krajów.

RADIOSTACJA SFL

INFORM OW AŁA

O POSIEDZENIU

RADY

BEZPIECZEŃSTWA ONZ

Międzynarodowa Radiosta
cja Światowej Federacji Lu- 
terańskiej (Radio Voice of the 
Gospel) w  Addis Abebie tran
smitowała niedawno cały
przebieg posiedzenia Rady

Bezpieczeństwa ONZ, które 
odbyło się w  Etiopii. Radiosta
cja ta była dla całego konty
nentu afrykańskiego najszyb
szym źródłem informacji o po
siedzeniu Rady Bezpieczeń
stwa, które głównie skoncen
trowane było na problematyce 
czarnej A fryk i i je j teryto
riów, będących jeszcze pod 
władzą białych rasistów. Tran
smisję przeprowadzono na ży
czenie odpowiednich władz 
ONZ.

SPADEK POW OŁAŃ

ZAKONNYCH  

W  KOŚCIELE

RZYMSKOKATOLICKIM

Liczba członków męskich 
zakonów i kongregacji Kościo
ła Rzymskokatolickiego spa
dła w  ubiegłym roku o 4,6 
procenta. Wynika to z liczb, 
podanych przez najnowszy 
Rocznik Papieski. Podczas gdy 
na początku 1971 r. wszyst
kie męskie instytuty zakonne 
miały jeszcze 301 369 człon
ków, to pod koniec tego same
go roku było ich jeszcze tylko 
287 504. Największy zakon, To
warzystwo Jezusowe, stracił 
w  ciągu roku 2083 członków i 
liczy aktualnie 31 745 zakon
ników. Znaczną utratę człon
ków odnotowały także wszyst
kie trzy grupy Zakonu Fran
ciszkanów. Podobna tendencja 
spadkowa daje się zauważyć w 
zakonach żeńskich.

PODRÓŻE

PATRIARCHY

PIMENA

Patriarcha Moskiewski Ro
syjskiego Kościoła Prawosław
nego, Pimen, złoży w  najbliż
szym czasie dłuższą w izytę w  
Grecji. Ma on przybyć 7 ma
ja do Aten, po czym odwie
dzi diecezje Greckiego Kościo
ła Prawosławnego. Przypu
szcza się również, że patriar
cha Pimen spotka się ponadto 
z arcybiskupem Makariosem 
na Cyprze, jak i z patriarcha
mi Antiochii i Aleksandrii. N ie 
jest wykluczone, że Pimen od
wiedzi także patriarchę Kon
stantynopola, Atenagorasa I.

Starokatollcy w spó łp racu j* ze Św iatow y Bada K ościo łów  od ch w ili je j 
powstania tj. od 1*4* r. S tarokatolick im  członkiem  kom itetu jest ak
tualn ie ks. Hans Frei z Berna (w  p ierw szym  rzędzie drugi od lew e j).
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w
Znany aktor Tadeusz F ijew sk i 
obchodził 50-lecie pracy a rty 
stycznej. Na zdj. i T . F ijew sk i 
w tytu łow ej ro li Jubileuszowe
go spektaklu „C h ory  z  u ro je

nia**.
•

— W  zw iązku  z  obchodam i 
25-lecla podpisania poisko-ra- 
dzieck iego porozum ien ia  o 
w spółpracy naukow ej i  tech 
n icznej przebyw a ła  w Polsce 
na początku m arca  br. radziec
ka d e legac ja  rządowa z zastęp
cą przew odn iczącego  R ady M i
n istrów  ZSR R , p rzew odn iczą
cym  K o m ite tu  Nauki i Techn i
ki ZSRR  — prof. W ład im irem
KLrillinem  na czele. W  czasie 

tygod n iow ego  pobytu  w P o l
sce delegacja  odw iedziła  W ar
szawą, K ra k ów  l  K a tow ice, 
gdzie spotkaia się z  przedsta
w icie lam i środow isk nauko
w ych  i technicznych. R adziec
cy  goście uczestn iczyli w  ok o 
licznościow ej sesji naukow ej, 
k tórą zorgan izow ano w W a r
szawie x okazji te j roczn icy. 
W arto podkreślić, że w Polsce 
pracu je k ilkadziesiąt tys ięcy  
radzieck ich  m aszyn i urządzeń 
przem ysłow ych . Z  kolęd w 
Zw iązku  R adz ieck im  ok. 20fl 
ob iektów  przem ysłow ych  p o 
wstało w oparciu o dostaw y z 
Po lsk i.

•
— I I  m arca br. m inęło 25 

lat od podpisania układu m ię
dzy Po lską  i Czechosłowacją  o 
przyjaźn i, w spółpracy i w za 
jem nej pom ocy (przedłużeniem  
układu podpisanego w 1947 r. 
b y ł now y układ podpisany w 
19€7 r.). P e rsp ek tyw y  p o w o jen 
nych braterskich stosunków 
m ięd zy  narodam i P o lsk i I 
CSRS nakreślone zostały Już w 
M anifeście L ipcow ym  P K W N  
ora* ze strony czechosłow ac
k ie j — w K oszyck im  p rog ra 
m ie rządow ym  z 25 kw ietn ia  
1945 r. W spółpraca m iędzy P o l
ską, a CSRR zarów no w ra
mach R W P G  Jak i w  oparciu
o porozum ien ie dwustronne 
ro zw ija  się pom yśln ie.

•
— W m arcu br. z  trzydn iow ą  

w izy tą  o fic ja ln ą  p rzeb yw a ł w 
Po lsce m in ister Spraw  Z a g ra 
n icznych S zw ec ji — K rls te r 
W ickm an. G łów n ym  tem atem  
rozm ów. Jakie p rzep row adził 
szw edzki gość z  przedstaw i
cielam i rządu po lsk iego były 
prob lem y m iędzynarodow e i 
stosunki po lsko-szwedzkie. 
Rwano w y  w ykaza ły , że p og lą 
dy Po lsk i i S zw ecji w  szeregu 
prob lem ów  m iędzynarodow ych  
są zigodne lub zb liżone. P o zy 
tyw n ie  ocen iono także stan 
stosunków polsko-szwedzkich .

•
W  im ien iu  p rem iera  Szw ecji 
m inister W ickm an przekazał 
zaproszenie dla prezesa R ady  
M in istrów  PR L , P io tra  Jaro
szew icza, do z łożen ia  o fic ja ln e j 
w izy ty  w  S zw ecji. Zaprosił 
także m inistra spr^w zagra 
n icznych P R L  — Stefana O l
szow skiego. Oba zaproszenia 
p rzy ję to  z zadow o leń  i em.

— A m eryka ń sk i sekreta rz  
stanu W illia m  R ogers ośw iad
czył, atm osfera  stosunk&w  
m iędzy U S A , a Polską  po lep . 
szyła się w rotcu ub iegłym . 
Rząd U S A  m yśli p rzy ch y ln ie
o dalszym  polepszen iu  stosun
ków dwuiStrannych z Polską, 
stw ierdził Rogers. Uw agi na 
ten tem at zaw arte  są to do- 
roczm ym  ra porc ie  k ierow n ika  
d yp lom a c ji am erykań sk ie j dla 
Kongresu  U S A . Raport Uczy 
620 stron . N a jw ięce j m ie jsca  
za jm u ją  stosunk i am erykań - 
sko-rad z ieck ie . R a p ort omawia  
też sy tuację  w różn ych  czę
ściach śwtata i wspom ina o 
unzycie prezydenta  N ixon a  w 
Chinach. W  osobnym  rozdzia
le p rz e s ta w io n e  sq stosunki 
USA z k ra ja m i Europy  
w schodniej.

Lotn ictw o am erykańskie nadal 
dokonuje barbarzyńskich nalo
tów na D em okratyczną Repu
blikę W ietnamu. Na z d j.: start 

m yśliw ca  z  lotniskowca.
•

— Prezy d en t pomstańcóu) po 
łudni ouj o-*ti<dań5J« ich generał 
L a go  weziwał 6 m arca  br. 
wszystkie seces jom styczne siły 
z b ro jn e  do natychm iastow ego  
przerw ania działań. W ten spo
sób po  16 Latach zacię tych  w alk  
położony  został kres k o n f l ik 
tow i m iędzy Północą  a P o łu 
dniem .

Podstawą te j d ecyz ji stało się 
p orozu m ien ie  zawarte przed  
dwoma tygodniam i pom iędzy 
rządami p rezydenta N im ie tr ie _ 
go i pow stańcam i z Połttdnid 
tu A d is  A b eb ie .

#
— Przebyw ający  w m a rcu  br. 

u? ZSRR , p rem ier Bengla Desz 
M udżibu r R ahm ar, zaprosił do 
złożenia o f ic ja ln e j w izy ty  p rzy 
ja c ie lsk ie j w Bemgla Desz 
(B enga l W schodni, k tó ry  u) 
w yniku  w o jn y  d om ow ej ode
rwał się od Pakistanu i p rze 
kształcił się w sam odzielne  
państw o) uj d ogodn ym  te rm i
nie, Leon ida  Breżniew a, N ik o 
łaja Pod gornego , A leks ie ja  K o 
sygina i A n d re ja  G rom y k ę . Z a- 
proszetnia zostały p rzy ję te .

•
— Prezyd en t E g ip tu  — Sadat 

odbył >w m a rcu  br. ważne roz 
m ow y  z  szefam i n iek tó ry ch  
państtw arabskich. R ozm ow y w 
czasie wizyit, ja k ie  prezydent 
E&iptu złożył w k ilk u  s to li
cach arabskich, dotyczą  um ac
niania p o z y c ji państw  arab
skich po osta tn ich  w ydarzę- 
niach na B lisk im  W schodzie.

•
— Przew odn iczą cy  kom is ji 

spraw zagran icznych  Senatu 
U S A  — sanaterr W illia m  Fu l
bright, ponow ił zastrzeżenia  
w obec działa lności rad iosta cji 
„W o ln a  E u ro p a "  ł  „ L ib e r ty " ,  
k tó re  wwaia za p row ok a cy jn e  
i sżkodltw e dla stosunków  
W schód -Zachód . D otychczas  
rad iosta cje  te  byty subw en
cjonow ane przez Centra lna A -  
gen c ję  W yw iadow czą (C IA ).  
Potnieważ zw iązki te  stały  się 
zbyt k om p rom itu ją ce , finanso
wanie ma być p rz e ję te  przez  
inne in s ty tu c je  rządowe. Fu l
bright w yraził zgodę  na przy 
dział funduszów  do 30 czerw ca  
br. dom agając  się, by  D epar
tam ent Stanu U S A  udow odnił, 
U  dalsze fu n k cjon ow a n ie  ra 
d ios tac ji jes t potrzebne.
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D elegacja  Rum uńskiego Kościoła Prawosławnego 
w Egipcie.

na tle  P iram id

Patriarcha  Justinian 1 M etropolita  Ph iIoxenos z  Syry jsk iego  P ra w o 
sław nego Kościo ła  Indii.

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE #  W TELEGRAFICZNYM

Patriarcha Justinian i Patriarcha N icholas V I podczas w izy ty  w Se
m inarium  Teolog icznym  w Bukareszcie.

m i
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P owstanie i rozwój Zjednoczonego K o 
ścioła Ewangelicznego w  PR L  nierozer
walnie związane są z Polską Ludową. 

Jest to jedna z nielicznych wspólnot re lig ij
nych, która w  tej formie nie istniała w  okre
sie międzywojennym. W  Zjednoczonym K o
ściele Ewangelicznym połączyło się kilka po
krewnych odłamów wyznaniowych, działają
cych wcześniej w  odrębnie zorganizowanych 
związkach wyznaniowych. Były to następują
ce wyznania: Ewangeliczni Chrześcijanie,
Wolni Chrześcijanie, Stanowczy Chrześcijanie, 
Kościół Chrześcijan W iary Ewangelicznej i 
Kościół Chrystusowy. Dążenia zjednoczenio
we tych ugrupowań wyznaniowych tworzą
cych niewielkie społeczności zaczęły się już 
w  1945 roku. Inicjatywa połączenia wyszła 
do baptystów, którzy utworzyli wspólną or
ganizację wyznaniową z Ewangelicznymi 
Chrześcijanami o nazwie „Polski Kościół E- 
wangelicznych Chrześcijan Baptystów” . Zwią-

przyjście dla ustanowienia Kościoła Bożego 
na Ziemi. Uznają sakrament chrztu Duchem 
Świętym według Pisma Świętego oraz wierzą 
w  wieczne życie i w  wieczne potępienie.

Wyznawcą Kościoła może być w iem y uzna
jący powyższe zasady w iary pod warunkiem 
dopełnienia następujących wymogów: nawró
cenia się, pokuty za grzechy, odrodzenie się 
w  Jezusie Chrystusie i uznania, że miłość 
Boga i Bliźniego jest podstawą życia chrze
ścijańskiego. Wyznanie w iary musi być świa
dome i dobrowolne.

Zjednoczony Kościół Ewangeliczny prowa
dzi swą działalność w  Polsce na podstawie 
prawa w  stowarzyszeniach. Decyzją Urzędu 
do Spraw Wyznań z dnia 31 lipca 1959 roku 
został uznany statut określający podsta
wy wiary i strukturę organizacyjną te
go Kościoła. Zgodnie z obowiązującym 
statutem podstawową jednostką organizacyj
ną Kościoła jest zbór utworzony dla zaspoko-

Zjednoczony Kościół Ewangeliczny oraz je 
go zbory jako części składowe Kościoła są 
osobami prawnymi.

Uznanie Zjednoczonego Kościoła Ewange-

zek ten był krótkotrwały i po 2 latach roz
padł się. Kolejna próba połączenia bliskich 
konfesyjnie ugrupowań religijnych nastąpiła 
na tzw. „Konferencji Braterskiej”  w  Ustro
niu (24— 26.V.1947 r.) gdzie przedstawiciele: 
ewangelicznych, stanowczych i wolnych 
chrześcijan powołali „Zjednoczony Kościół E- 
wangeliczny” , jako federację wyznaniową tych 
trzech ugrupowań. Proces zjednoczeniowy 
trwał jednakże dalej. Rezultatem tego było 
przystąpienie dalszych dwóch związków reli
gijnych: Kościoła Chrześcijan Wiary Ewange
licznej (Zielonoświątkowców) i Kościoła Chry
stusowego. Ostatnim aktem procesu zjedno
czeniowego był Synod Zjednoczonego Kościoła 
Ewangelicznego w  PRL, na którym 4 czerw
ca 1953 r. ukonstytuowały się nowe władze 
i ustalono wspólne podstawy doktrynalne i 
organizacyjne nowego Kościoła.

Zasady w iary Zjednoczonego Kościoła E- 
wangelicznego przyjmują główne podstawy 
doktrynalne ugrupowań religijnych wchodzą
cych w jego skład. Wyznawcy wierzą w  nie
omylność całości Pisma Świętego — Biblii, 
jako słowa Bożego, natchnionego przez Du
cha Świętego, uznają Trójcę Świętą. Wierzą 
w  synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczęte
go z Ducha Świętego oraz w  Jego śmierć na 
Krzyżu za grzechy świata i zmartwychwsta
nie w  ciele, wniebowstąpienie i powtórne

KOSGIOŁ EWANGELICZNY
W POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWE)

jenia potrzeb religijnych jego członków. Zbór 
je$t zobowiązany do pielęgnowania życia 
chrześcijańskiego wśród swoich członków, 
ich rodzin, jak również i sympatyków. Na
ucza i szerzy znajomość Pisma Świętego. P ie
lęgnuje społeczną modlitwę, religijną muzy
kę i śpiew oraz dba o chrześcijańskie w y
chowanie dzieci i młodzieży. Jednym z zasad
niczych zadań zboru jest pogłębianie zasad 
współpracy między poszczególnymi zborami 
chrześcijan ewangelicznych.

Najwyższą władzą w  Kościele jest Synod, 
złożony z delegatów wszystkich zborów i Rady 
Kościoła, który zbiera się raz na 3 lata. W y
biera on m. in. Radę Kościoła. Rada Kościo
ła jest m. in. organem powołanym do wyda
wania przepisów i uchwał kościelnych oraz 
do wykonywania zarządu w  imieniu całego 
Kościoła. Czuwa ona nad utrzymaniem łącz
ności między zborami, uchwala ustawy ko
ścielne, strzeże powagi, praw i interesów K o
ścioła oraz troszczy się o utrzymanie do
brych stosunków z Państwem i poprawnego 
stanowiska wobec innych wyznań. Decyduje 
także w  sprawach majątkowych Kościoła.

licznego przez państwo stworzyło możliwości 
szerokiego konfesyjnego i społecznego działa
nia, ■ zgodnie z zasadą równouprawnienia 
wszystkich wyznań oraz wolności sumienia 
i wyznania.

x W  okresie powojennym w  Kościele odbyło 
się 7 synodów krajowych. Głównymi temata
mi tych synodów była koordynacja działania 
wewnątrzkościelnego i konsolidacja poszcze
gólnych społeczności tworzących Kościół.

Kościół posiada obecnie ponad 8 tysięcy 
wiernych zorganizowanych w  około 200 zbo
rach i placówkach. Nabożeństwa odbywają się 
w  74 kaplicach. Organem prasowym Kościoła 
jest miesięcznik „Chrześcijanin” . Jako czło
nek Polskiej Rady Ekumenicznej ZKE ucze
stniczy w  wielu akcjach o charakterze spo- 
łeczno-patriotycznym organizowanym przez tą 
organizację.

Siedziba Zjednoczonego Kościoła Ewange
licznego w  P R L  znajduje się w  Warszawie 
przy ulicy Zagórnej 10. Aktualnym prezesem 
Kościoła jest prezbiter —  Stanisław Krakie-
wicz.

JERZY MICINSKI

WIADOMOŚCI Z PATRIARCHATU 
RUMUŃSKIEGO

PATRIARCHA JUSTINIAN Z W IZYTĄ W  GRECJI

Jego Świątobliwość Patriarcha JUSTINIAN w dniach od 1 do 
8 maja 1971 r. odwiedził Prawosławny Kościół w Grecji. W  
podróży Zwierzchnikowi Prawosławnego Kościoła Rumunii to
warzyszyli: Metropolita NICOCLAE, Biskup YASILE, Rektor 
Teologicznego Instytutu w Bukareszcie 1 diakon Katedry Pa- 
triarchalnej.

PATRIARCHA JUSTINIAN Z W IZYTĄ W  MOSKWIE

W  dniach od 29 maja do 4 czerwca 1971 roku Jego Świą
tobliwość Patriarcha JUSTINIAN przebywał z oficjalną wizytą 
w Patriarchacie Moskiewskim. W  podróży do Moskwy towarzy
szyli: Metropolita NICOCLAEE, Biskup PLOIESTEANUL.
W  dniu 3 czerwca 1971 r. Patriarcha JUSTINIAN został przy
jęty przez Jego Świątobliwość Patriarchę Moskiewskiego PI- 
MENA.

PAPIEŻ I PATRIARCHA ALEXANDRn NICHOLAS VI 
Z W IZYTĄ  W  RUM UNII

W  dniach od 19 do 29 października 1971 roku Papież i Patri
archa ALEXANDRII NICOLAS VI w towarzystwie: Metro
polity METHIODIOSA i Metropolity TIMOTHY odwiedził Pa
triarchat Rumuński.

PATRIARCHA JUSTINIAN W  Z.R.A.

W dniach od 12 do 26 listopada 1971 r. Jego Świątobliwość 
Patriarcha JUSTINIAN w towarzystwie: Metropolity JUSTINA, 
biskupa Ploiesteanula i dr Olimpa CACIULA, przebywał w  
Zjednoczonej Republice Arabskiej i złożył wizytę Patriarsze 
Koptyjskiego Kościoła — Jego Świątobliwości SHENOUDOWI 
III. Przyjęcie Wysokiej Delegacji Patriarchatu Rumuńskiego 
nastąpiło w  siedzibie Patriarchatu Apostolsko Prawosławnego 
Kościoła w Aleksandrii.

PATRIARCHA JUSTINIAN W ETIOPII
W  dniu 8 maja 1971 r. Cesarz HAILE SELASSIE I przyjął 
w Adis Adebie, Jego świątobliwość Patriarchę JUSTINIANA, 
który był oficjalnym gościem Jego Świątobliwości, Patriarchy 
Abuna THEOPHILOSA.

OFICJALNA DELEGACJA SYRYJSKIEGO  
PRAWOSŁAWNEGO KOŚCIOŁA Z W IZYTĄ  

W  RUM UNII
W dniach od 12 do 26 sierpnia 1971 r. delegacja Syryjskiego 
Kościoła Prawosławnego Indii, której przewodniczył Jego Świą
tobliwość Metropolita Daniel Mar PHILOXENOS złożyła o- 
ficjalną wizytę Jego Świątobliwości Patriarsze JUSTINIANO- 
WI.

KARDYNAŁ JULISZ DOPFNER Z W IZYTĄ  W  RUM UNII

W  dniach od 5 do 12 listopada 1971 r. kardynał Juliusz 
DtłPFNER, Arcybiskup Mflnchen, złożył wizytę Jego świątobli
wości Patriarsze JUSTINIANOWI.
(Zaczerpnięto: Romanian Orthodoz Church News Nr 1-1971).
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DLACZEGO?

Było sierpniowe popołudnie. Siedziałem z m o
im proboszczem w kancelarii parafialnej. Nagle 
powietrzem wstrząsnął potężny wybuch. Zatrząsł 
się cały budynek, zadzwoniły szyby okien. Ksiądz 
prałat drgnął. Nie ruszył się jednak z miejsca 
ani się do m nie odezwał. Chrząknął tylko i p i
sał dalej. Miałem wielką ochotę wyjrzeć przez 
okno albo zbiec po schodach na ulicę i zapytać 
ludzi co się stało. Detonacja bowiem była bar
dzo silna i nasunęła m i myśl, że stało się coś 
tragicznego. Niewzruszenie prałata przykuwało 
mnie do krzesła. Wertowałem więc w dalszym 
ciągu księgę chrztów  t przy odpowiednim nazwi
sku wpisywałem adnotację o bierzmowaniu.

Po  kilkunastu minutach odezwał się dzwonek. 
Wstałem szybko i wyszedłem na korytarz. Nie 
zdążyłem jeszcze otworzyć drzwi, gdy usłysza
łem podniecony głos małego ministranta:

— Proszę księdza! Dzieci pozabijało!

Parę dni później ulicami miasta posuwał się 
niezliczony tłum ludzi, a ponad ludzkimi głowa
mi, na ramionach mężczyzn, płynęło dziesięć jed 
nakowych trumien. Dziesięć młodych istot w 
wieku od dwunastu do dziewiętnastu lat. Dzie
więciu chłopców  i jedna dziewczynka. O wojnie 
wiedzieli tylko z opowiadań, nie widzieli je j 
na własne oczy, a m im o to padli je j ofiarą.

Kondukt prowadził prałat. Szli także klerycy 
miejscowego seminarium duchownego i kilku 
młodych księży, wśród których byłem i ja. Cmen
tarz zatłoczony. Z  trudem przedostaliśmy się do 
miejsca wykopanych grobów. Gdy zaczęto sta
wiać trumny na ziemi, podniósł się jeden wielki 
płacz i jęk ludzki. Matki klękały przy trum 
nach, obejmowały je, całowały. Widziałem łzy 
spływające po ciemnych, zbolałych twarzach o j
ców. Duchowni rozpoczęli śpiewać i odmawiać 
określone rytuałem pogrzebowym modlitwy. Na
stąpił moment, kiedy należało ciała tragicznie 
zmarłych dzieci spuścić do grobów. Okazało się 
wówczas, że przygotowane groby sq za krótkie. 
Trzeba było jak najprędzej je przedłużyć. G ra
barz uwijał się szybko, ale nie mógł wszystkie
mu podołać od razu. Obecni mężczyźni nie mogli 
mu pomóc, bo była tylko jedna łopata.

I  wtedy stała się rzecz najm niej przez ludzi 
oczekiwana. Stojący nad grobami prałat poczer
wieniał ze złości, twarz mu się wykrzywiła w 
grymas niezadowolenia. Wybuchnął słowami o - 
strymi jak odłamki zdradzieckiego pocisku:

— No, ileż można czekać?! Mówiłem, żeby ro 
dzice przypilnowali wykopania grobów!

Gdy okrutne słowa dotarły do świadomości 
stojących, matki jeszcze bardziej zatkały i po
chyliły się ku gliniastej ziemi. Jakiś człowiek 
z rozwichrzonymi włosami, o całkiem bladej twa
rzy, wyrwał się do przodu, lecz natychmiast po
wstrzymały go silne ramiona mężczyzn. Zdołał 
jedynie wykrzyknąć:

— To jest ksiądz?!
N ikt nie odpowiedział mu na to pytanie. U to 

nęła zresztą w zgiełku zawodzeń i płaczu.
— Salve Regina! — bez żadnego zmieszania 

w głosie zaintonował celebrans.
Gdy powróciłem do swego pokoju, poczułem 

się jeszcze bardziej samotny niż zwykle. Pow oli 
zapadał zmrok. Oddałem się rozmyślaniom. 
Znów stawało przede mną to samo pytanie: 
„Dlaczego?“ Starałem s ię 'po  raz tysięczny zna
leźć na nie odpowiedź.

ks. Z. L.
(nazwisko i adres autora znane redakcji)

SPRAWA LEGALIZACJI__________

____________ STAROKATOLICKIEJ

MISJI WE WŁOSZECH

Przed niespełna dwoma laty pisaliśmy 
na łamach „Rodziny" o podjęciu we 
Włoszech starokatolickiej działalności 
misyjnej przez byłego duchownego 
rzymskokatolickiego, ks. Padre Luigi 
Caroppo. Do przejścia na starokato- 
licyzm skłoniły ks. Caroppo iprace iks. 
prof. Ignacego von Dollingera, .wymie
rzone przeciw nieomylności i jurysdyk
cyjnemu prymatowi papieża rzymskie
go, z którymi zapoznał się podczas stu
diów-

Ks. P. L. Caroppo rozpoczął swą dzia
łalność wśród ludzi, którzy całkowicie 
oddalili się od Kościoła Rzymskokato
lickiego. Głównie chodziło mu o to, 
by ludziom rtym przywrócić w iarę chrze
ścijańską. Toteż jego praca nie natra
fiła na większy sonzeciw duchowień
stwa rzymskokatolickiego. Zresztą ks. 
Caroppo gra zawsze w  otwarte karty: 
za wiedzą i' zgodą swych byłych prze>- 
tożonyeh, iprze&zedł do Kościoła Staro
katolickiego i tpodjąi w  nim pracę.

Nadzór nad działalnością ks. Caroppo 
przejął z polecenia Międzynarodowej 
Konferencji Biskupów Starokatolickich 
Unii Utrechcklea, Kościół Starokato
licki Szwajcarii. Biuro Diasporalne itego 
Kościoła umożliwiło mu wydawanie 
miesięcznika „Diałago” . Poza itym zo
stała wydana w  języku włoskim ksią
żeczka do nabożeństwa, w. której za
warta jest liturgia i  krótkie .ujęcie sta
rokatolickich zasad wiaj-y.

Ks. Caroppo rozpoczął swą działal
ność w  północnych Włoszech., w  Me
diolanie i Emilii. Lecz iw stosunkowo 
krótkim okresie czasu otworzył się 
przed nim drugi obszar pracy. Chodzi 
tu o miejsce jego urodzin. Minervino 
di Lecce, położone w  Ajpulii, w  po
łudniowych Włoszech. Mieszka tam 
duża część jego  rodziny, z której wielu 
przeszło na starakatolicyzm. W domu, 
należącym do jednego z jego 'krewnych, 
urządzono kaplicę. W  jeji (poświeceniu 
i wzięła udział delegacja Kościoła Staro
katolickiego Szwajcarii.

Przez dłuższy czas nie rotzwiazana 
była sprawa legalizacji starokatolickiej 
m isji we Włoszech. Jeszcze latem ub. r. 
władze państwowe stały na stanowi
sku, że misja starokatolicka dopiero po 
przedłożeniu do zatwierdzenia odpo
wiedniego statutu wykaże, że jest Koś
ciołem o episkapaino-synodalnym 
ustroju. Wymagało to spełnienia pew
nych warunków, m  in. stworzenia ta 

kiej organizacji, w  której, element ,.e- 
piskopainy” doszedłby przynajmniej do 
głosu przez powołanie „administratora 
diecezji’1. Młody ruch iwe Włoszech nie 
osiągnął jeszcze tego etapu.

Sytuacja uległa jednak zmianie, gdy 
wykazano, że ruch starokatolicki we 
Włoszech wyrósł z  własnej tradycji ka
tolickiej i że poprzez Kościół Staroka
tolicki Szwajcarii związany jest z  Unia 
Utrechcką Kościołów Starokatolickich. 
Dzięki powyższym czynnikom Misji 
Starokatolickiej nie mieszai się już 2 
sektami o podobnych! nazwach .we W ło
szech. Unia Utrechcką wyraziła ostat
nio gotowość uznania Misoi Starokato
lickiej we Włoszech za samodzielny 
Kościół Starokatolicki' i zamierza ją 
przyjąć w  poczet pełnoprawnych człon
ków. Jak wiadomo, Unia Utrechcką 
cieszy się zasłużonym autorytetem na 
forum międzynarodowym i może być 
godnym zaufania gwarantem auten
tyczności ruchu starokatolickiego we 
Włoszech.

W  grudniu uib. r. odbyło się w  Scan- 
diano zgromadzenie, uznane przez sta
rokatolików Włoskich za pierwszy Sy
nod. M.in. wybrano Radę Prezydialną. 
Pierwszym je j przewodniczącym został 
dr Giorgio Vincenzo de Conca. Opra
cowano też dokument, podpisany przez 
36 osób, który przedłożono władzom 
państwowym do zatwierdzenia. Po za
twierdzenia. które nie powinno napot
kać na żadne trudności, zostanie osta
tecznie wyjaśnione i uregulowane sta
nowisko starokatolików w  obrębie pań
stwa włoskiego. Jest to rozwój bardzo 
pocieszający, który będzie m iał także 
wpływ  na> przyszłe stosunki z Kościo
łem Rzymskokatolickim.

Zachodzi jeszcze potrzeba opracowa
nia drugiego statutu, który ureguluje 
wewnętrzne życie M isji Starokatolic
kiej. Jest to już sprawa czysto kościelna, 
nie interesująco .władz państwowych. 
Państwo nie domaga się ju ż też usta
nowienia funkcji administratora diece
zji. Duchownym zwierzchnikiem M isji 
Starokatolickiej jest ks. Padre Luigi 
Caroppo, noszący tytuł rektora. Tytuł 
ten został uznany przez Międzynarodo
wą Konferencję Biskupów Starokato
lickich. Wspomniany wyżej' I  Synod 
starokatolików włoskich potwierdził ks. 
Caroppo na zajmowanym stanowisku.

P. GŁOW ACKI

WIZYTA W POLSCE PIERWSZEGO BISKUPA PNKK

Na zaproszenie Rady Kościoła Polskokatolickiego i Je] prze
wodniczącego Biskupa Naczelnego Juliana PĘKALI, w dniu 
15 kwietnia br. przybywa z oficjalną wizytą do Polski Pierw
szy Biskup Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego 
w Stanach Zjednoczonych AP. i w Kanadzie — Biskup Ta
deusz F. Zieliński. Podczas pobytu w Polsce Pierwszy Biskup 
między innymi odwiedzi parafię w Żarkach-Moczydle.

<



ZIEM IA  kielecka przyjęła bar
dzo życzliw ie ideę wolnego Pol- 
skokatolickiego Kościoła. Powsta
ło tu przed wojną i obecnie cały 
szereg parafii. Do najstarszych i 
najliczniejszych należy Okół w  
powiecie Lipsko. Okowy ducho
wej niewoli zrzucili okólscy chło
pi, a wraz z nimi, wielu miesz
kańców okolicznych wiosek, ta
kich jak Pętkowicie, Czekarze- 
wice, Ignacówka — już na progu 
lat trzydziestych. W ielkie zasługi 
przy organizowaniu Kościoła Na
rodowego na tym terenie położył 
między innymi, obecny Biskup 
Naczelny Kościoła Polskokatolic- 
kiego w  P R L  Ks. Biskup Julian 
Pękala. W  Okóle, do potrzeb kul
tu Bożego adaptowano na pręd- 
ce kamienny barak, dawną szo
pę. Tu w prymitywnych warun
kach, w  scenerii niemal betlejem
skiej stajni, odprawiano pierw
sze nabożeństwa. Okoliczni 
mieszkańcy zapełniali licznie 
prowizoryczną świątynię i place 
do niej przyległe. Potem, nieśli 
do swoich wiosek i osiedli dobrą 
nowinę o niezależnym Narodo
wym Polskim i Katolickim Koś
ciele. Wkrótce nastąpiły lata cięż
kich prześladowań. Potem przysz
ła wojna. Czasy ciężkiej próby, 
przeszli okólscy polskokatolicy 
obronną ręką. Wolną Polskę, 
Polskę ludzi pracy witała już, 
Parafia okrzepła, świadoma 
swoich celów. N ie tylko witała, 
ale i broniła. Bo zdobyczy relig ij
nej i społeczno-politycznej wol
ności, trzeba było bronić wraz 
z całym Narodem przed rodzimą 
reakcją. Ludzie wspominają, jak 
to bandy dokonywały napadów 
na wioskę. Jednego razu, obiek
tem zaciekłych ataków, była ple
bania w  której, z garstką sąsia
dów bronił się i to skutecznie do
póki nie przyszła odsiecz pro
boszcz parafii ks. Józef Janik. 
(Aktualnie emeryt). „To  był nasz 
ksiądz” t mówią ze łzą rozrzew
nienia okólscy chłopi, jeszcze 
dziś, chociaż od tych wypadków 
minęło już przeszło ćwierć w ie
ku! Pełną życzliwości sympatią, 
darzą również innych księży, któ
rzy tu pracowali, zwłaszcza ks. 
ks. Kocota i Leopolda Nowaka.

W  1954 roku objął służbę w 
Parafii Okół, ksiądz Franciszek 
Baranowski, który pracuje tu do 
chwili obecnej, pełniąc ostatnio 
również funkcję dziekana K ielec
kiego i skarbnika Rady Kościoła. 
Ks. Baranowski szybko poznał 
swoich parafian i potrafił zdobyć 
u nich pełne zaufanie. Gorliw ie 
zabrał się do pracy. Z chwilą 
gdy w  Okóle zaczęły powstawać, 
jak grzyby po deszczu, nowe do
my, w  kontraście z którymi za

czął razić swoim ubożuchnym w y 
glądem prowizoryczny kościółek, 
proboszcz zaapelował do parafian
o pomoc i nie zawiódł się. Spra
wa była o tyle ułatwiona, że Okół 
to wieś murarzy. Przy bardzo 
skromnej pomocy Kurii Bisku
piej, a częściej bez niej, dobudo
wano do kościoła nowe, obszerne 
prezbiterium, zakrystię i podręcz
ny magazyn. Umocniono ściany, 
przy czym przebudowie uległ ca
ły front; do estetycznego wyglą
du doprowadzano wnętrze świąty
ni. Planowana jest przebudowa

dachu, z równoczesnym podnie
sieniem sklepienia nad nawą o 
blisko dwa metry. Cmentarz 
grzebalny poszerzono i otoczono 
ogrodzeniem wykonanym z ele
mentów betonowych. Do napraw
dę udanych prac budowlanych 
należy przebudowa od podstaw 
dzwonnicy, której plany opraco
wał sam proboszcz, a makieta 
długi czas wisiała na drzwiach 
kościoła, by wierni mogli, po za
poznaniu się z projektem, wnieść 
swoje uwagi (w  parafii żyje w ie
le doświadczonych mistrzów bu
dowlanych), wykorzystane póź
niej przy opracowaniu ostatecznej 
wersji planów. Dzwonnica cieszy 
oko, jest piękna i funkcjonalna. 
Ksiądz dziekan marzy też o bu
dowie nowej, na miarę dzisiej
szych potrzeb, plebanii.

Rozmiar wykonanych i zapla
nowanych prac dla dobra Koś
cioła, rzuca pełne światło na stro
nę duchową placówki. W  działal
ności Kościoła Polskokatolickiego 
strona duchowa liczy się najbar
dziej. Wniosek jest prosty. N ie
wiele zdziałałby dla rozwoju pa
rafii kapłan, choćby najbardziej 
zdolny, gdyby parafianie nie żyli 
życiem głębokiej wiary i umiło
wania Kościoła, gdyby nie cenili 
sobie wysoko wartości moralnych 
i materialnych, jakie zdobyli. 
W utrzymaniu tego poziomu re
ligijno-moralnego i próbie dźwig
nięcia go na jeszcze wyższy sto
pień widzi duszpasterz swoje naj
ważniejsze zadanie. Działa nie

zmordowanie. Solidnie przygoto
wane. pełne uroku nabożeństwa 
niedzielne i codzienne, katechi
zacja dzieci i młodzieży, nawie
dzanie sierot, wdów, starców i 
chorych, zwłaszcza chorych, to 
rzec by można hobby, duszpa
sterskie hobby księdza dziekana. 
Bywa, że dzień pracy rządcy pa
rafii przeciąga się w takich w y
padkach do dwudziestu czterech 
godzin na dobę. Gdy zajdzie po

trzeba, nie żałuje dla wdowy, 
starca czy sieroty, własnego gro
sza. „Prawdziwy ojciec” mawia
ją podopieczni. To nie pean po
chwalny, lecz szczera prawda. Nie_ 
tyle słowa, co dobry przykład 
pociąga i zniewala. W  pracy dziel
nemu proboszczowi pomaga na 
terenie parafii Towarzystwo N ie
wiast Adoracji Najświętszego Sa
kramentu i chór parafialny pro
wadzony przez długoletniego or
ganistę człowieka oddanego bez 
reszty Kościołowi, pana Bolesła
wa Kulasiewicza. Działa przede 
wszystkim dobra Rada Parafial
na. A  jacy są „zw yk li”  parafia
nie? Są obowiązkowi i religijni, 
ale bez przesady i bigoterii. Umie
ją dobrze dostrzec Boga w  każ
dym człowieku, chociaż nie w y
stawiają często obrazów, czy f i 
gurek przed własne domy. N ie
porozumienia jakie zdarzyć się 
mogą i zdarzają między ludźmi 
umieją prawie zawsze załagodzić 
w  swoim gronie bez interwencji 
sądów. Lubią święta, zwłaszcza 
uroczyste. Do najgłębiej przeży
wanych, obok Bożego Narodzenia, 
Wielkanocy, Bożego Ciała odpu
stu i Święta zmarłych, należy 
Pierwsza Komunia św. i W ielki 
Czwartek. „N igdy tak dogłębnie 
nie da się przeżyć i zrozumieć 
tajemnica Mszy św. jak we W iel
ki Czwartek, kiedy to świątynia

PARAFIA PEŁNA ŻYCIA

nasza staje się rzeczywistym 
Wieczernikiem” — mówi z prze
konaniem ks. dziekan Baranow
ski.

Stało się zwyczajem, że polsko
katolicy z Okolą odwiedzają są
siednie parafie w  Tarłowie, 
Osowce, a nawet w  Ostrowcu 
Świętokrzyskim, zwłaszcza wte
dy, gdy parafie te, przeżywają 
podniosłe chwile: przyjazd Bisku
pa, doroczny odpust itp.

Miło jest wesprzeć współbraci 
w  wierze, podzielić się wrażenia
mi, wymienić doświadczenia, po
cieszyć i podnieść wątpiących na 
duchu. Ma to ogromne znaczenie 
dla odwiedzanych, przysparza im 
szacunku i sympatii budząc zau
fanie do Kościoła Polskokatolic- 
kiego, wśród ludzi stojących jesz
cze poza nim.

Właśnie na specjalną uwagę, 
dziś w  dobie ekumenizmu zasłu
guje fakt, dobrego współżycia pa
rafian okolskich z mniejszością 
rzymskokatolicką na terenie wio
ski. Nikt nikomu nie czyni żad
nej wymówki, z racji jego przy
należności wyznaniowej nawet 
wówczas, gdy ktoś z najbliższej 
rodziny stoi poza obrębem spo
łeczności religijnej do której na
leży reszta członków rodziny. Po
zyskać nowych wiernych starają 
się „starzy” parafianie wyłącznie 
przykładem własnego postępowa
nia.

Czy są ciemne strony tej pa
rafii? Oczywiście! Jest ich na
wet sporo, jak w  każdej ludz
kiej społeczności. Nasze narodo
we słabości mają w  Okolę swoich 
mniej lub bardziej jawnych hol- 
downików, co wcale nie umniej
sza, a raczej mocniej uwydatnia 
wysiłek innych dbających o 
dobre imię parafii i pracujących 
ofiarnie dla Kościoła. Gdyby 
przyszło wymienić nazwiska sta
rających się ustawicznie dosto
sowywać własne życie do praw 
Bożych urosłaby spora lista, któ
rej przytaczać niesposób, a po
minąć kogokolwiek, byłoby nie
sprawiedliwe.

Usatysfakcjonujemy wszystkich 
stwierdzeniem: — Okół to para
fia pełna życia!

Ks. ALEKSANDER BIELEC
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MIĘDZYNARODOWA K(

W dniach od 10 do 14 kwietnia br. w Bernie, odbędzie się 
kolejna Sesja Międzynarodowej Konferencji Biskupów Staro
katolickich Unii Utrechckiej.

Tym razem gospodarzem będzie Chrześcijańsko-Katolicki 
Kościół Szwajcarii, reprezentowany przez Biskupa Prof. Dr Urs 
Ktirego.

Do Szwajcarii przybędą biskupi —  członkowie Unii Utrech
ckiej: z Holandii, z Austrii, z Polski, z Jugosławii, Czechosłowa
cji, z Niemieckiej Republiki Federalnej oraz ze Stanów Zjed
noczonych Ameryki Północnej.

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich na 
obecnej Sesji zatwierdzi znowelizowaną DEKLARACJĘ Unii 
Utrechckiej z dnia 15 października 1952 r. zmodyfikowaną przez 
MKBS na Sesji w Bonn w roku 1971. Podobnie zostanie przed
stawiony do zatwierdzenia Regulamin Międzynarodowej Kon
ferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej, uzupeł
niony przez Biskupa Piotra J. Jansa w marcu 1972 na polecenie 
Sekretariatu MKBS

W związku z przejściem na emeryturę Biskupa Prof. Dr Urs 
Kiirego, dotychczasowego Sekretarza Międzynarodowej Konfe
rencji Biskupów — zgromadzeni na obecnej Sesji dokonają wy
boru nowego Sekretariatu MKBS.

Poszczególni biskupi przedłożą sprawozdania krajowych Koś
ciołów Unii Utrechckiej, zostanie przedstawiony raport Nie
zależnego Katolickiego Kościoła Filipin z którym Kościoły Unii 
są w pełnej interkomunii, oraz uczestnicy Sesji zapoznają z dzia
łalnością prowadzonych misji: w Brazylii, Afryce, we Włoszech, 
we Francji i w Belgii.

Konferencja Biskupów rozpatrzy pismo Sekretariatu do 
Spraw Jedności Chrześcijan z Watykanu w sprawie zapropo
nowanego przez Rzym dialogu rzymsko-starokatolickiego.

Zgodnie z DEKLARACJĄ Unii Utrechckiej, do ważności 
uchwał, postanowień, decyzji i prowadzenia dialogów wymaga
na jest zgoda wszystkich Biskupów —  rzeczywistych członków 
Unii. Każdy Biskup Unii Utrechckiej jest zobowiązany do refe
rowania spraw, panujących stosunków ekumenicznych i wyzna
niowych w kraju, w którym przejawia działalność dany Kościół.

Wszystkie Kościoły krajowe umacniają i pogłębiają Związek 
Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich. Kościoły Unii po
głębiają starokatolicką eklezjologię ustaloną w wyniku nie przy
jęcia przed stu laty dogmatów o jurysdykcyjnym prymacie 
i o nieomylności papieża.

Osiągnięcia teoretyczne i doświadczenia praktyczne poszcze
gólnych członków Unii są systematycznie przekazywane wszyst
kim Biskupom Unii i teologom starokatolickim.

Biskupi Unii Utrechckiej są zobowiązani do prowadzenia misji 
oraz wszelkiej działalności propagandowej wśród wiernych 
w zdobywaniu nowych zwolenników. Środki jednak użyte w tej 
działalności muszą odpowiadać zawsze i wszędzie duchowi 
Ewangelii.

Biskupi Starokatoliccy Unii Utrechckiej wierzą i z mocą stwier
dzają, że nie „biskup biskupów” , lecz DUCH ŚWIĘTY prowa
dzi KOŚCIÓŁ JEZUSA CHRYSTUSA. Tę wiarę umacnia wiel
ki, godny podziwu ruch ekumeniczny Kościołów Chrześcijań
skich członków Światowej Rady Kościołów.

Wielebne Duchowieństwo i Wierni Kościoła Polskokatolickie- 
go swymi modlitwami wspierać będą obradującą w Bernie Mię
dzynarodową Konferencję Biskupów Starokatolickich Unii 
Utrechckiej, by Jej uchwały przyczyniły się do większej chwa
ły Bożej, pożytku duchowego wszystkich wiernych, zgody, jed
ności i pokoju w świecie.

Sesji MKBS przewodniczyć będzie aktualny Arcybiskup 
Utrechtu M a r i n u s  K O K .
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Prawda to —  czy tylko wieść gminna? Istniał rze
czywiście ten polski czarnoksiężnik, czy to tylko hi
potezy. A przecież ile to rozpraw, ile pięknej prozy, 
poezji, czy muzyki, poświęcono utrwaleniu tego pol
skiego Fausta. A odpowiedzi jak dotychczas nie 
znaleziono zadawalającej.

I M Ć  TWARDOWSKI
Otóż według niektórych (W.K. 
Wójcicki, A. Maciejowski i inni), 
pan Twardowski, był podo
bno postacią jak najbardziej au
tentyczną. Pochodził prawdopo- 
bnie z Wielkopolski, gdzie nad 
rzeczką Twardą, leżą miejscowo
ści —  Twardowo, Twardowice 1 
Twardów —  niegdyś własność 
znanej i możnej rodziny szlachec
kiej —  Twardowskich herbu O- 
gończyk.

Tam też, w  Twardowie, gdzieś o- 
koło roku 1520, przyszedł ponoć 
na świat imć Twardowski. Dzi
wne, jednak że nikt z opowia
dających się za jego istnieniem, 
nie natrafił na ślad imienia p. 
Twardowskiego. Według zaś da
wnego rękopisu biskupa Weresz- 
czyńskiego z roku 1578 (którego 
istnienie podważał swego czasu 
prof. A. Bruckner) —  Franciszek 
Krasiński, późniejszy biskup kra
kowski, w  swej młodości studio
wał razem z Twardowskim w  W i- 
tenberdze —  astrologię i alche
mię. Czy tak było rzeczywiście? 
N ie mamy na to niestety dodat
kowych i przekonywujących do
wodów.

Po powrocie z Niemiec, Twardo
wski pogłębiał swe nauki we 
Wszechnicy Jagiellońskiej w  K ra 
kowie, i w  jakiś czas potem zna
lazł nawet kilku chętnych adep

tów swej sztuki. O jednym z ta
kich uczniów Twardowskiego, 
wspomina przecież Łukasz Górni
cki — „...powiedział bym ja tobie
o jednym, który się u Twardo
wskiego uczył i tak wiele jako 
on umiał...”

Lecz, czy też naraził się komuś 
przez swe „czarnoksięskie” prak
tyki, czy też z zupełnie innego 
powodu został imć Twardowski 
w  końcu koniuszym na dworze 
Zygmunta Augusta. Wspominał o 
tym fakcie nadworny lekarz kró
lewski Possel, wówczas też być 
może, król dowiedział się o „czar
noksięskich” praktykach imć 
Twardowskiego, i zapewne w y
mógł na nim słynną historię z 
„wywołaniem ducha” królowej 
Barbary. Uczynił to Twardowski 
przy pomocy swego zwierciadła 
(fakt ten wydaje się dość prawdo
podobnym, przecież mógł Tw ar
dowski, przy pomocy kilku odpo
wiednio ustawionych luster — 
odbić z portretu — wizerunek 
zmarłej na ścianie, czy kotarze). 
Chociaż jak chcą inni —  Tw ar
dowski posłużył się w  tym celu 
młodą mieszczką, warszawską, łu
dząco podobną do Barbary Ra
dziwiłłówny, która potem została 
nałożnicą królewską. A le  i do 
tych hipotez, historycy mają po
ważne wątpliwości.

•

Podobno także faktem jest, że 
umierając gdzieś koło roku 1586, 
zapisał imć Twardowski —  swe
mu przyjacielowi ze wspólnych 
studiów w  Witenberdze — wspo
mnianemu już Franciszkowi K ra
sińskiemu, swoje „czarodziejskie 
zwierciadło” , które do dziś znaj
duje się w  kościele parafialnym 

' w  Węgrowie. Napis na nim głosi
—  "Luserat hoc specolo Tvardo- 
vius ortes. Lusus at iste Deus 
versus obsequium est” . Czy jed
nak, jest to naprawdę zwierciadło 
należące niegdyś do Twardo
wskiego, czy też znacznie później

sza mistyfikacja, tego również nie 
rozwiązano.

I są to właściwie wszystkie „dane” 
przemawiające za rzeczywistym 
istnieniem pana Twardowskiego. 
N iew iele ich jest to fakt, ale cho
ciażby z drobnej wzmianki. Gór
nickiego, czy też zapisków lekarza 
nadwornego Zygmunta Augusta, 
możemy przypuszczać, że jednak 
żył, że parał się alchemią, „w yw o

ływ ał” duchy.
Natomiast zupełnie inną postać 
mistrza Twardowskiego przeka
zała nam fantazja ludowa, w  licz
nych podaniach i klechdach.
W  nich to właśnie, polski Faust, 
na Krzemionkach pod Krakowem, 
pewnej nocy podpisał sławetny 
cyrograf —  zaprzedając diabłu 
duszę, ża cenę osiągnięcia wiedzy 
tajemnej. Używał więc w  myśl 
owych klechd — tej magii, imć 
Twardowski co się zowie.

A  to „cudownym” trafem poroz
bijał na Krakowskim Rynku 
garnki miejscowych przekupek, to 
znów w ióry zamieniał w  złoto 
i wiele różnych innych „cudów” 
wyprawiał. Przede wszystkim zaś 
jeździł na wspaniałym kogucie, 
oraz wystrychnąwszy czarta na 
dudka, gdy go ten porywał do

piekła, przelatując w pobliżu 
księżyca, sprytny sarmata zanu
cił kantyczkę do Najświętszej 
Panny, a wtedy moc diabelska 
przepadła i imć Twardowski w y
lądował na Srebrnym Globie, 
gdzie ponoć do tej pory pokutuje 
za grzechy. Zawsze jednak, w ka
żdej klechdzie, czy podaniu ludo
wym postać pana Twardowskie
go, ukazana jest ze swoistym hu
morem i sympatią. N ie ma w  tych 
opowieściach ludowych o nim, 
elementów grozy i okrucieństwa, 
jak np. w  micie o Fauście, c z y , 
innych klechdach o magach euro
pejskich. Jednak w  wielu z tych 
podań, zmyślenie wiąże się z hi
storią jak najbardziej autentycz
ną. Na przykład w  przypisywanej 
Twardowskiemu awanturze na 
Krakowskim Rynku —  wiadomo 
przecież z dawnych kronik, że po
dobne psoty czynił jeszcze w  X IV  
wieku, Bolko Książę Śląski, tyle 
że tłukł przekupkom garnki na 
wrocławskim rynku. Podobnie 
ma się z jazdą na kogucie. No 
cóż, z większości podań wynika, 
że imć Twardowski posiadał żo- 
nę-sekutnicę, której i sam diabeł 
nie dał rady.

A le  przecież z historii wiadomo, 
że już w  średniowieczu ukazywa
ły się liczne ryciny wyobrażające 
mężczyzn ujeżdżających koguty, 
a kobiety pokaźne kokosze —  ale 
te ryciny satyryczne, wyobrażały 
wówczas zdradzanych małżon
ków. W  takim razie hipoteza o 
koguciej jeździe imć Twardo
wskiego —  znaczyłaby, że był po 
prostu rogaczem.

Podobnie wygląda historia księ
życowego lądowania imć Tw ar
dowskiego. Przecież już w  poło
w ie X V II wieku, ukazała się w  
Anglii pierwsza fantastyczna po
wieść F. Godwina —  o podróży 
człowieka na księżyc, a następnie 
w roku 1657, wyszła w  Paryżu 
książka Cyrano de Bergera ca pt. 
„Tamten świat”  —  opisująca tak-
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że księżycową wyprawę. Być mo
że do istniejącej już wówczas, o- 
snutej legendą postaci mistrza 
Twardowskiego — dołączono tak
że księżycowy wątek. Z postacią 
pana Twardowskiego związanych 
jest sporo dawnych przysłów 
i powiedzonek, że przypomnę 
choć kilka —  „Czmychnął jak 
Twardowski” , „ I  Twardowski nie 
poradzi” , „Jedzie jak Twardo
wski na kogucie” , „Ratuj się jak 
Twardowski kantyczką” .

Dziwne i urocze klechdy o pols
kim czarnoksiężniku, natchnęły 
też nie jednego naszego twórcę do 
stworzenia wielu utworów lite
rackich, muzycznych czy plastycz
nych. Godzi się tu oczywiście 
wspomnieć o uroczej balladzie 
Adama Mickiewicza pt. „Pani 
Twardowska" (choć małżonka m i
strza jest tam postacią raczej dru
goplanową), czy liczne powieści
o Twardowskim K.W. Wójcickie
go, Sieroszewskiego, Wołoszyno- 
wskiego i wielu innych. Warto też 
wspomnieć o zapomnianej już 
komedio-operze J.M. Kamińskie- 
go pt. „Twardowski na K rze
mionkach” , czy o reprezentacyj
nym wręcz balecie polskim Lu
domira Różyckiego pt. „Pan 
Twardowski” .

Na zakończenie tej gawędy, w y
pada stwierdzić, że chociaż nie 
ma zupełnej pewności, czy rzeczy
wiście mistrz Twardowski istniał, 
to sympatyczna ta postać, towa
rzyszy naszej historii już od setek 
lat. I wówczas, kiedy nawet nie 
myślano jeszcze o lotach na księ
życ —  matki polskie pokazując 
dzieciom sierp księżyca mówiły
—  to na miesiączku pan Twardo
wski pokutuje za grzechy!

A  wtedy być może, nie jedno 
dziecko pytało naiwnie — a je 
śli ja  nagrzeszę, to wyślą mnie 
na księżyc?

OPR. KRZYSZTOF SELIGA

TWARDOWSKI NA KSIĘŻYCU NIE BYŁ, ALE...
Po pierwszych oszołomieniach spowodowanych lo 

tem wokół księżyca a następnie wylądowaniem na 
nim człowieka, zaczynamy (powoli tępić uważając 
wszystko, co dalej w  tej dziedzinie stworzył i itwarzy 
umysł ludzki za rzecz prawae już normalną. Bez 
większego więc zdziwienia ludzie przyjęli do w ia
domości przejażdżki astronautów samochodem księ
życowym.

Ten ostatni jednak fakt nie powinien być obo
jętny nam, Polakom, gdyż głównym konstruktorem 
tego pojazdu jest nasz rodak, inżynier Mieczysław 
Bekker,

A  oto garść szczegółów z życia tego konstruktora
i. uczonego w jednej osobie.

Mieczysław Bekker urodził się w  pierwszych la 
tach naszego stulecia <w Strzyżowie koło Lublina*, 
gimnazjum skończył w Koninie, dyplom zaś inży
niera mechanika otrzymał w  roku 1928 na Politech
nice Warszawskiej. Po  odbyciu n astan ie  służby 
wojskowej', rozpoczął pierwszą swą pracę zawodo
wą w Instytucie Badań Inżynierii podległemu* M i
nisterstwu Spraw Wojskowych. Już wówczas zajął 
się badaniami, które z czasem miały się stać głów 
nym przedmiotem jego dociekań nad konstrukcją 
pojazdów terenowych

Klęska wrześniowa spowodowała decyzję prze
darcia się młodego inżyniera do Francji, po je j zaś 
upadku wyjazd aż do Kanady, gdzie natychmiast 
rozpoczął pracę w  Biurze Badań Broni Pancernej 
Kanadyjskiego Ministerstwa Obrony. K iedy w roku 
1943 inż. Bekker wstąpił do armii kanadyjskiej, po
wrócił znowu do przerwanych badań nad pojazda
mi mechanicznymi, co również było podyktowane 
potrzebami wojennymi.

Po zwycięstwie i  zakończeniu wojny nasz rodak 
długo jeszcze nie zdejmował munduru. Ubranie cy- 
w.lne w łożył dopiero w roku 1956, po przejściu na 
emeryturę w  stopniu podpułkownika. Przenosi się 
wówczas do Stanów Zjednoczonych. Tam też zo
staje zaangażowany do Wojskowego Laboratorium 
Pojazdów Mechanicznych w  Detroit, prowadząc 
równocześnie wykłady na Politechnice im. Stewen- 
sa w New Jersey, a następnie na uniwersytecie w 
Michigan.

Po latach intensywnych badań, w  roku 1965, we 
własnym laboratorium, w  którym pracuje nad m e

chaniką lokomocji po bezdrożach udaje mu się 
otrzymać pierwsze pozytywne wyniki wieloletnich 
dociekań.

Dla zorientowania czytelników w  problemach, ja 
kie miał do rozwiązania inżypier Bekker, należy 
wspomnieć chociażby o jednym z  n ich  Mianowicie
o zagadnieniu drgań i wstrząsów pojazdu jadącego 
po nierównym -terenie. Otóż nasz rodak posłużył 
się analogiami drgań staticu na wzburzonym morzu 
jak i drganiami i  naprężeniami konstrukcji samo
lotu szybko kołującego przed startem po płycie lo t
niska.

Wyniki ite inż. Bekker uzyskał w  Santa Barbara 
w  Kalifornii, gdzie św iatowy koncern Generał Mo
tors posiada swój, Instytut Badawczy zatrudniający 
około 800 pracowników. W  roku 1965 uczony Polak 
zostaje jego dyrektorem poświęcając się już bez 
reszty badaniom nad „dziwacznymi” jak sam to 
określił — pojazdami.

Warto nadmienić, że Santa: Bartoaira jest miastem 
wypoczynku dia łudzi bardzo zamożnych, którzy 
w większości przyjeżdżają tu po przejściu na eme
ryturę. b y  w  ciszy i spokoju spędzić w  nim resztę 
życia. Jednakże jest również miastem, w  którym 
w założonych przez nie instytutach prowadzone są 
badania przeszło stu wielkich firm. N ie  ma nato
miast w  Santa Barbara żadnych fabryk mogących 
zanieczyszczać środowisko człowieka.

Wspomniany Instytut General Motors zajmujący 
się sprawami badawczymi zlecanymi mu przez rząd 
USA. m. in. pracował nad zagadnieniami związa
nymi z programem badań księżyca. (Przypomnę, że 
z rakiet amerykańskich najpierw! był ORBITER, 
później SURVEYOR następnie zaś APO LLO )

Prace nad budową pojazdu księżycowego Insty
tut rozpoczął po wygraniu ogłoszonego konkursu, 
do którego stanęło kilka wielkich firm. W  konsek
wencji astronauci poruszali się na księżycu przy 
pomocy pojazdu, którego głównym twórcą był inży
nier Mieczysław Bekker.

Twardowski na księżycu nie był, lecz odbywanie 
po nim przejażdżek samochodowych umożliwił Lu
dziom Poiak.

OPR. J. NOW AK

W  okresie dorastania m łodzież za- 
czyna uśw iadam iać lob ie  fak t stop
n iow ego w chodzenia w społeczeństwo 
ludzi dorosłych, konieczność za jęc ia  
w przyszłości określonego m iejsca, 
w ykonyw an ia  określonej ro li. W tedy 
to m łodzi zaczyna ją  zastanawiać się 
nad sobą nad sw oim i upodobaniami, 
zdolnościam i i w łaściw ościam i cha
rakteru.

M lodz ie i od kryw a  w sobie now y 
świat — św iat w ew nętrznych  przeżyć 
i doznań. Stopień upodobania do auto
analizy jes t bardzo zróżn icow any. 
Jedni — czynią  to doryw czo i po
w ierzchow n ie, inni —  z w ie lką  pa
sją zagłęb ia ją  się w dociekan ia psy
chologiczne. A naliz ie  podlega ją  myśli, 
uczucia, cechy osobowości, stosunek 
do św iata i ludzi, własne postępow a

nie, sukcesy, k lęsk i itd . Czasami kon
f lik ty  z otoczen iem  zmuszają do za
stanaw iania się nad sobą i p rzep ro
w adzenia analizy  swego postępow a
nia. ale rów n ież za in teresow an ie w ła 
snym życ iem  psychicznym  m oże po 
ja w ić  się pod w p ływ em  litera tu ry :

„C zy ta ją c  c iekaw ą książkę, p o ró w 
nuję sw ój charakter z bohaterem  
książki*’ (Chłopiec 1.1T)

R ezu ltaty sam ooceny u m łodzieży 
są na ogół bardzo krańcow e: zbyt
os lie  albo zbyt łagodne. A nalizu jąc 
cechy innych osób. zw łaszcza ró w ie 
śn ików , m łodzież porów nu je się z 
nimi i często dochodzi do wniosku^ 
że jes t .Jakaś inna” . T o  poczucie w ła 
snej oryginalności w yn ika stąd, iż 
własne doznania są n iek iedy bardzo 
silne i frapu jące natomiast zdolność 
w nikania m cudze przeżycia  jes t je s z 
cze bardzo słaba. Sądy o rów ieśn i
kach są zw yk le  pow ierzchow ne, 
zwłaszcza, że m łodzi najgłębsze p rze
życia starają się ukryć, p rzyb iera 
jąc zw yk le  jakąś pozę.

N iek tórzy  z m łodocianych  lubią 
p rzebyw ać w  samotności. Skupien ie 
i cisza u łatw iają  im uporządkow anie 
natłoku wrażeń i doznań, rozstrzy 
gn ięcie w ażnych prob lem ów , pod jęc ie 
d ecyzji. Zdarza ją  się przypadk i nad
m iernego za jm ow an ia  się w łasną oso
bą, autoanalizy posuniętej aż do sa- 
m oudręczenia i w ystępu jących  na 
tym  tle załam ań na skutek poczucia 
w łasnej m ale j wartości, braku ta len 
tu i uzdolnień. N a le ży  w tedy  oddzia 
ływ ać w kierunku wzm acniania sa
m opoczucia przez podnoszenie zalet 
danej osoby, stw arzania sytuacji, w  
k tóre j m ogłaby ona te za le ty  w yk a 
zać. N iedopuszczalne jest natom iast 
w tak ie j sytuacji w ytykan ie  wad i 
porów nyw an ie z osobami bardziej u- 
ta len tow anym i. Może to doprow adzić 
do ca łk ow ite j rezygn ac ji z w szelkich 
aspiracji życ iow ych .

Zain teresow an ie własną osobą do
tyczy  tak ie  w yglądu  zew nętrznego. 
Na podstawie bacznych obserw acji w 
lustrze m łodzież zw łaszcza dziew czę

ta zaczyna oceniać szczegóły sw o je j 
urody, po rów n yw ać z innym i, usiłu je 
naśladować popu larny typ urody — 
gw iazdy  film ow e j czy m odnej p iosen
karki. Jeżeli ocena w łasnej p o w ie rz 
chowności w ypada u jem nie, sta je się 
to przyczyną  głębok ich  c ierp ień  i  ro z 
terek. Zw łaszcza u dziew cząt sp raw y 
te m ają nieraz poważny w p ływ  na 
kszta łtow an ie się określonego typu 
osobowości. W ie lką k rzyw d ę można 
w yrządzić dz iew czyn ie przez u jem ną 
ocenę jak iegoś szczegółu je j  pow ierz
chowności (m ogą u n ie j powstać 
kom pleksy ).

A by  skłonności m łodocianych do 
analizy psychologicznej nie p rzyb ra 
ły  nadm iernych rozm iarów , należy 
dyskutować z m łodzieżą na te tem aty
i uczyć ją wszechstronnego i sp ra 
w ied liw ego  podchodzenia do tych za
gadnień . N a le ży  przestrzegać m łodzież 
przed w ydaw an iem  pochopnych są
dów  i uczyć ją  w n ik liw e j i odpow ie
dzia lnej oceny.

M A Ł G O R Z A T A  fiU D E N IS
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Nareszcie przyszła wiosna 
— pora roku uważana przez 
poetów za najpiękniejszą. 
Czas budzenia się przyrody 
do nowego życia i czas budzę 
nia się najpiękniejszych lu
dzkich uczuć — miłości. Poe
ci stają się zakochani, a za
kochani są jak poeci — wra
żliwi, pełni wyobraźni, skłon
ni do idealizmu i wzniosło
ści. Stosowny więc czas, by 
zwrócić uwagę Czytelników 
na „najpiękniejszy poemat 
miłosny, jaki ludzkość kiedy
kolwiek wydała”.

Cofnijmy się kilka wieków 
wstecz. Na kamienistych wybrze
żach kanału la Manche mieszkały 
plemiona celtyckie, wyparte aż 
tutaj z terenów południowych o- 
becnej Francji, przez Rzymian w 
V  i V I wieku. Ten pogański lud, 
mimo bezwzględnego panowania 
rzymskiego, zachował naturę ma
rzycielską. Obdarzony był nie
zwykłą poetycką wyobraźnią i 
wrażliwością. Liczni harfiarze i 
śpiewacy rozpowszechniali prze
piękne pieśni —  poematy. Men
talność celtycka stanowiła anty
tezę praktycznego umysłu rzym
skiego.

Pieśni, podania celtyckie pełne 
są idealizmu, fantastycznych w i
zji świata umarłych i przeszłości. 
Element cudowności niepodziel
nie w  nich rządzi. Legendy, ba
śnie, w  których proza mówiona 
przeplatana jest śpiewanymi par
tiami wierszowanymi, zjaw iły się 
w  najbardziej odpowiednim mo
mencie gdy zaczynało się już znu
żenie surowością pieśni rycers
kich. Krótkie poematy celtyckie 
zwane „lais”  stały się natchnie
niem dla poetów anglo-norman- 
dzkich i francuskich, którzy roz
w inęli je  w  powieści. I tak do 
roku 1250 powstała piękna i bo
gata literatura.

Wśród ocalałych poematów mi
łosnych są opowieści poetki Marii 
z Francji: „Pow ój” , „Słowik” ,
„Yonac” i uważany za najpięk
niejszy do naszych czasów poe
mat o „Tristanie i Izoldzie” . Zna
komity tłumacz tego poematu na 
język polski, Tadeusz Boy-Żeleń
ski pisze we wstępie do sweąo 
przekładu: „Jak bądź się rzeczy 
mają, czy Frankowie przynieśli 
do Galii swoje mity, czy raczej 
obudzili dech duszy celtyckiej, 
zduszony pod płaskim racjonaliz
mem dekadencji łacińskiej, fak 
tem jest, iż ze zlania się tych 
dwu rasowych elementów po
wstały owe przedziwne powieści. 
A ż do X I I  wieku powieść o T r i

stanie i Izoldzie, napoju miłosnym 
i jego tragicznych następstwach 
przechodziła z wieku na w iek je 
dynie drogą ustną, przekształca
jąc się i bogacąc w  ustach każde
go pokolenia” .

Tematem poematu o Tristanie 
jest namiętność, miłość, która spa
la, a w  konsekwencji zabija czło
wieka.

Tristan, siostrzeniec króla Kor- 
nwali, Marka, uwalnia jego kraj 
od irlandzkiej niewoli Marhołta, 
któremu król Marek każdego ro
ku musi składać daninę z trzystu 
dziewcząt i trzystu chłopców. T r i
stan podejmuje się, w  imieniu 
całego królestwa, walczyć z Mar- 
hołtem. Walczy i zabija Marhoł
ta, uwalnia w ięc kraj króla Mar
ka. W walce tej został raniony 
zatrutym mieczem Marhołta. Cię- 

, żko zachorował i nikt nie po- 
’ trafił go wyleczyć. Wtedy Tristan 
powiedział: „Trzeba mi umierać. 
Lubo jest wszakże oglądać słoń
ce i serce moje jest krzepkie. 
Chciałbym się puścić na szerokie 
morze... Chciałbym, aby mnie u- 
niosło daleko. Ku jakiej ziemi? 
Nie wiem... Może tam gdziebym

znalazł kogoś, kto by mnie wyle
czył” I samotny, w  łodzi bez żagla 
i wioseł, popłynął pozostawiony 
na łasce morskiej fali. Zaniosła 
ona Tristana do brzegu, który 
się okazał krajem Marhołta. Tam 
siostrzenica zabitego Marhołta, 
piękna Izolda o jasnych włosach, 
wyleczyła go. Zdrowy Tristan po
wrócił do kraju króla Marka. W 
tym czasie wasale króla Marka, 
nalegali nań, aby się ożenił. Chcąc 
się wykpić, król powiedział, że 
chce mieć za żonę tylko tę, która 
ma takie jasne złociste włosy, jak 
ten, który przyniosły mu jaskół
ki. Tristan poznaje włos Izoldy 
i wyrusza do je j kraju, aby przy
wieźć ją królowi. Zanim jednak 
zabiera Izoldę, zabija strasznego 
smoka, dręczącego kraj ojca Izol
dy.

Matka Izoldy dała jej służebni
cy Brangien, napój miłosny. Na
kazała dać go Izoldzie i królowi 
Markowi w  noc poślubną. Napój 
ten, sporządzony „wedle przepi
sów sztuki czarnoksięskiej”  miał 
taką moc, że ci „którzy wypiją 
go razem, będą się m iłowali 
wszystkimi zmysłami i wszystką 
myślą, na zawsze, przez życie i

po śmierć” . Brangien nie upilno
wała naczynia z tym czarnoksię
skim napojem. Gdy pragnienie 
na statku męczyło Izoldę, znalazła 
ona ten wywar i wypiła go ra
zem z Tristanem. Od tego mo
mentu pokochali się najsilniej na 
świecie i nic nie było w  stanie 
przeszkodzić ich miłości, i nawet 
największe przeciwności nie zdo
łały jej pokonać. Z wielkim smu
tkiem i bólem, jak przyrzekł, od
daje Tristan Izoldę królowi Mar
kowi.

Król Marek kocha Izoldę i ko
cha Tristana, ale możni panowie 
szybko wyśledzili tajemnicę uczu
cia. Pod ich namową król wyga
nia Tristana grożąc mu śmiercią, 
a Izoldę oddaje trędowatym. T ri
stan uwalnia Izoldę i od tego cza
su w  lasach wiodą ubogie i cięż
kie życie wygnańców. Po pewnym 
jednak czasie król tęskniąc za 
Izoldą pozwala jej wrócić na za
mek, pod warunkiem, że Tristan 
na zawsze opuści jego państwo 
i wyjedzie do obcych, dalekich 
krajów. Tristan jeszcze próbuje 
potajemnie spotykać się z Izoldą, 
ale wreszcie wyjeżdża, nie chcąc 
sprowadzić na nią nieszczęścia. 
W obcym kraju, próbuje zapom
nieć o swojej umiłowanej Izoldzie 
jasnowłosej, poślubia drugą Izo l
dę o Białych Dłoniach. Daremnie 
jednak usiłuje zapomnieć. Miłość 
jest silniejsza ponad w ielkie od
dalenie. Gdy leży chory, po raz 
drugi zraniony zatrutym ostrzem 
miecza, prosi posłańca, aby poje
chał i przywiózł Izoldę o jasnych 
włosach, bo czuje, że śmierć się 
zbliża. A  gdy będzie wracał z Izol
dą, niech wywiesi białe żagle, je 
żeli bez niej — to żagle niech 
będą czarne. Posłaniec wyrusza 
w drogę. Tristan ciężko chory 
czeka. Wreszcie donoszą mu wieść
— statek wraca. Pyta się więc 
Tristan Izoldy o Białych Dło
niach, jakie żagle ma okręt. A  
ona (podsłuchała jego rozmowę 
z posłańcem i chce się zemścić 
za odtrącone uczucie) odpowiada 
Tristanowi, że żagle są azarne 
Tristan, wiedząc, że Izolda nie 
przybywa, nie ma sił dłużej za
trzymywać życia. Izolda zastaje 
Tristana martwego i z wielkiego 
bólu umiera obok niego.

Tak w  ogromnym skrócie przed
stawia się treść poematu. Jedną 
z najlepszych jego wersji jest 
pióra Thomasa z X I I  w, autorem 
nam współczesnej jest uczony i 
romanista francuski Józef Bedier, 
który w  jedną całość połączył 
wszystkie poprzednie stare wer
sje. I tak powstał najpiękniejszy 
po nasze czasy poemat o wielkiej 
cudownej miłości, najpiękniejszy 
poemat miłosny jaki ludzkość kie
dykolwiek wydała. Czytając go, 
ciągle na nowo przeżywamy od
wieczne problemy piękna i trage
dii splatające się w  miłości. 
Wzruszamy się i zaczynamy ma
rzyć, oby i w  naszym życiu zda
rzyła się tak wielka, tak płomien
na i piękna miłość. Niezwykła jest 
moc poematu o „Tristanie i Izol
dzie” , skoro do naszych czasów 
nie stracił nic na świeżości i sile 
oddziaływania, skoro współczesne 
powieści miłosne mają nadal w 
tym poemacie najgroźniejszego 
konkurenta.

MARCIN W IELICH

19



Dla obcokrajowca Polska — to 
ojczyzna Chopina, Penderec
kiego, zburzona i odbudowana 
Warszawa, bigos, żubrówka 
i zespół „Mazowsze”.

Im lepiej jednak poznaje się jakiś kraj
— tym  więcej rodzi się wątpliwości, pro
blemów, coraz częściej' napotykamy na 
przeszkody w zrozumieniu i ocenie jak ie
goś zjawiska. Mówiąc o sobie, „my, Polacy“
— mamy na myśli tych, którzy mówią po 
polsku, nauczyli się tego języka od rodzi
ców, którym z kolei ich rodzice przekazali 
tradycję i mowę. Na ogół przeciętny polo
nus niewiele wie o tym, jaki procent lud
ności legitymującej się polskim obywatel
stwem i dowodem z orłem Rzpditej stanowi 
tzjw. mniejszości narodowe. Istnieją one w 
każdym państwie, a zajmują się nimi na j
częściej tylko statystyki. Nadlepieji znaną 
grupę stanowią chyba Cyganie, których 
odmienny strój, wędrowny tryb życia, naj
zupełniej nam obcy a wywodzący się z 
sanskrytu .język — zwracają na siebie 
uwagę. Elementy muzyki cygańskiej od
naleźć można w  utworach wielu kompozy
torów, a i dzisiaj —  jak  niedawno iktóś 
stwierdził —  prawie 'każdy ze znanych 
współczesnych polskich {i nie (tylko) pio
senkarzy ma w  swoim repertuarze utwór 
oparty na motywach cygańskich. O C y
ganach w iem y znacznie więcej niż np.
0 emigrantach greckich, zamieszkujących 
Krościenko i Liskowate (miejscowości znaj
dujące się w  województw ie rzeszowskim o- 
raz jedną z dzielnic Legnicy. Dziś jeszcze na 
ogół z Legnicą kojarzy się nam raczej na
jazd tatarski i spustoszenie południowych 
dzielnic Polski przez Złotą Ordę iw 1241 
roku, a o Tatarach myśli się .jeszcze trochę 
jako o dzikich, uzbrojonych wi łuiki i arka
ny jeźdźcach ze wschodu. Mało kto — 
oprócz historyków — w ie, że zaledwie 139 
lat po legnickiej klęsce, za czasów pano
wania dynastii Jagiellonów .potęga Złotej 
Ordy nie była wcale przeciw nim skiero
wana.

Po zawojowaniu księstw ruskich — Ta- 
tarzy zetknęli się najpierw z Litwą. Ksią
żęta litewscy, kolejno: Giedymin, Kiejstut
1 Olgierd w  .walkach z Krzyżakami i Mo
skwą sprzymierzali się z Kipczakiem. W 
rezultacie niektóre oddziały tatarskie za
częły osiadać na LLfcwie.

Pod koniec X IV  i na początku X V  wieku 
w  Złotej. Ordzie rozpoczęło się wrzenie i 
zaczęły wzrastać niepokoje na .tle walk 
międzyplemiennych i dynastycznych. 
Współplemieńcy Czyngiz-hana nie chcieli 
tak łatwo zrezygnować z  władzy. Zmusze
ni więc byli do walki z ambitnymi przy
wódcami innych rodów. Polityka księcia 
Witolda — skierowana przeciwko K rzyża
kom i Moskwie — spowodowała, że na
turalnym jego sprzymierzeńcem stała się 
Złota Orda. Korzystał więc z wewnętrz
nych zaburzeń państwa koczowników, 
aby przyszły; chan zawczasu już stał się 
jego sprzymierzeńcem. W  związku z ,tym 
oczywiście nowa fala emigrantów politycz
nych znalazła na L itw ie schronienie.

Zaaklimatyzowani .już niejako na L itw ie 
Tatarzy pod wodzą Dżellal-ed-dina,. po
siłkowali wojaka Witolda w  bitwie pod 
Grunwaldem. Jakby w  rewanżu za pomoc 
w walce z zakonem krzyżowym — książę 
Witold pomagał Dżellal-ed-dinowi w  zwal
czaniu przeciwników w  Złotej: Ordzie. Na 
skutek tak prowadzonej polityki mógł on 
przywdziać kołpak chański w  1412 roku. 
Nie wszyscy jednak jego zwolennicy (po

wrócili wraz z nowym chanem do Kipcza- 
ku. Część z nich nie .chcąc już więcej, brać 
udziału w  wojnach i krwawych zamiesz
kach wewnętrznych :— pozostała na Litwie. 
W  ich to pamięci książę W itold pozostał 
najlepszym opiekunem Tatarów. W  suplice 
tatarskiej skierowanej do króla Zygmunta 
I  w  1510 roku przeczytać można: „N ie  
mamy sławnej pamięci Witolda! On nam 
nie kazał zapomnieć o Proroku, a my 
do świętych miejsc oczy obracając, itak jego 
imię .powtarzaliśmy jak naszych kalifów. 
Na szable nasze przysięgaliśmy, że kocha
my Litw inów, kiedy w  wojnie mieli nas za 
jeńce, a wstępującym na tę ziemię powie
dzieli, że ten piasek, ta woda, ite drzewa 
są nam wspólne. Nasze dzieci wiedzą o nim, 
a nad słonymi jeziorami i w  Kipczafcu w ie
dzą. że m y w  waszym krajiu nie jesteśmy 
cudzoziemcami” .

Prawa szlachty tatarskiej zostały o fi
cjalnie potwierdzone przez pnzywilege na
dane w  1561 roku i  1568 przez króla Z y
gmunta Augusta, przez Stefana Batorego, 
w  1571 r., przez Zygmunta I I I  w  1609 r. 
i przez Władysława IV  w  roku 1634.

Tatarzy byli słynni z uczciwości i aku- 
ratności, co przy ówczesnym stanie dróg
i braku wewnętrznego bezpieczeństwa 
sprawiało, że byli świetnymi woźnicami. 
Tak pisał o furmanach — Tatarach Fran
ciszek Mickiewicz: „U  .wszystkich z pewno
ścią można rachować do 2000 koni każdego 
czasu gotowych do zaprzęgu i tych czasami 
do pojechania nająć nie można, kiedy na
stąpią kontrakty w  Dubnie, K ijow ie, W il
nie, Mińsku i indziej... Konie ich małe, mo
cne i  do (biegu wezwyczajone — chociaż
by w  najdalszej podróży kilkutygodniowej, 
codziennie bez przerwy po 13, 15 m il .ubie
gają... Z .poczciwością swej znani, każdy 
albo ogromne sumy gotówki albo z jakim i 
kosztownościami czy ważnymi papierami, 
potrzebującą sekretną wiadomością — cho
ciażby najuboższy posłany w  niczym wia
ry nie zawiedzie. N ie było przykładu, .by 
za kryminał, złodziejstwo Tatar był są
dzony

Znani jako lojaln i .polscy obywatele —  
odróżniani się od polskiej, szlachty wyzna
niem muzułmańskim, bo język  i strój da
wno został zapomniany.

Istotny wkład Tatarów do dziejów  pol
skiej wojskowości —  to jazda ułańska. 
Sama nazwa pochodzi ad kipcżackiego w y
razu „ułan" oznaczającego junaka., mło
dzieńca. (to samo znaczenie w  dzisiejszym 
języku mongolskim). W  Złotej! Ordzie uła
nami zwali się przedstawiciele najwyższej 
arystokracji. Prawdopodobnie w ięc do tego 
tytułu powstało nazwisko jednego z naj
znakomitszych rodów tatarskich na Litwie. 
Protoplastą polskich ułanów był Aleksan
der Ułan z Łostai w  powiecie oszmiańskim. 
W  1704 roku był on rotmistrzem tatarskiej 
chorągwi wojsk koronnych, a pułkowni
kiem i dowódcą tatarskiego pułku w  1713 r.

Ten rodzaj, jazdy uzbrojonej, w  tradycyj
ne tatarskie lance, stosujący w taktyce 
wojennej uderzenie kawalerii lekkiej ma
są i  łamanie oporu przeciwnika za pomocą 
brawurowej szarży z użyciem lanc —  był 
aż do upadku Rzplitej' związany nieodłącz
nie z pojęciem żołnierzy —  Tatarów. Ułań
ska lanca dostała się w  1776 r. kawalerii 
narodowej', a Tadeusz Kościuszko całą jazdę 
powstańczą uzbroił w  lance. Za czasów 
Napoleona ułanami nazywano wszelką jaz
dę lekką urabrojoną w  lance i umunduro
waną na sposób polski. W  X V III  w. pojawi
ły się już pułki ułanów w  krajach zachod
nich. W armii francuskiej ułani nosili ro
gate kaszkiety zwane „Czapska’1, a ułani 
pruscy i austriaccy — rogatywki. Jedyne 
co pozostało z tradycji —  to .wyryte na 
klingach szabel przywożonych z Chocimia 
wersety z Koranu i arabskie zgłoski w y
szyte na pułkowych chorągwiach.

W czasie rozbiorów Tatarzy zaczęli się 
ze służby wojskowej’ wycofywać (aczkol
w iek dotychczas stanowiła tradycyjne za
jęcie tatarskiej, szlachty) i  przechodzili do 
bardziej „cywilnych” zawodów.

W pływy tatarskie nie ograniczają się jed 
nak tylko do historii lekkiej' kawalerii.

SISKA
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ZMĘCZENIE

W okresie przedwiośnia i wcze
snej wiosny najwyraźniej odczu
wamy skutki zimy, braku ruchu 
na powietrzu, słońca, niedoboru 
witamin. Organizm nasz jest w y
czerpany, w  tym okresie najczę
ściej odczuwamy ociężałość, nie
chęć do wysiłków, nękają nas bó
le głowy, katary, znużenie. Me
dycyna stan ten nazywa „w io
sennym zmęczeniem” . Toteż by

możliwie w  dobrej form ie psy
chicznej i fizycznej wejść w  naj
piękniejszą porę roku — w  pra
wdziwą wiosnę — podam parę 
rad łatwych do zrealizowania i 
praktycznych.

1). Codzienny przynajmniej go
dzinny spacer, szybkim krokiem 
bez względu na pogodę.

2) Wieczorem kładziemy się 
spać o godzinę wcześniej niż to 
mamy w  zwyczaju.

3) Jeśli palimy, to na przedwio
śniu wypalajmy przynajmniej o 
4-5 papierosów dziennie mniej 
niż zwykle.

4) Do obiadu wypijam y pół 
szklanki soku z marchwi, lub ki 
szonej kapusty.

5) Zamiast szklanki czarnej ka
w y pijemy szklankę mleka, lub 
kefiru.

6) Co drugi dzień pijem y szkla
nkę „napoju drożdżowego” (1 dkg 
drożdży, łyżeczka cukru i pół 
szklanki mleka — pić gdy droż
dże zaczną „rosnąć").

7) Na „dobranoc” radzę wypić 
szklankę naparu z bratków pol
nych (przyspieszają przemianę 
materii, oczyszczają i odświeża
ją cerę!) z łyżeczką miodu i łyże
czką soku z cytryny, lub dwoma 
pastylkami wit. C.

8) Codzienny jadłospis uzupeł
niamy twarogiem i świeżą zie
leniną —  jak szczypiorek, pietru
szka, czy rzeżucha, którą można 
sobie wysiać w  doniczce, czy w  
skrzyneczce w  domu.
Wszystko to razem nie zabierze 
nam wiele czasu, a dzięki tym 
prostym przepisom powitamy 
wiosnę z dobrym samopoczuciem
i uśmiechem.

A. M.

ODPOWIEDZI LEKARZA
PAN  ROM AN ST. Z  W A R S Z A W Y

W liście swym zadaje Pan 50 pytań dotyczących ogrom
nego wachlarza zagadnień medycznych. Właściwie, żeby moc 
na nie, jak Pan chciałby, wyczerpująco odpowieozieć, trze
ba bv na odpowiedzi' poświęcić co najmniej dziesięć nume
rów .Rodziny"!. To  jest niestety niemożliwe. Radzę Panu 
sięsnąć w  wypożyczalni, lub księgarni po książkę pt. 
rVa<lemecum lekarskie” , tam znajdzie Pan odpowiedzi na 
wszystkie interesujące Pana zagadnienia medyczne.

P A N I HELENA Sw.

Czasami skutecznym środkiem leczniczym przy uporczy
wych opryszczkach jest naświetlanie lampą 'kwarcową. Są
dzę, że córka' Pani, za zgodą lekarza leczącego ją. powinna 
itego sposobu spróbować.

„W IE R N A  C ZYTE LN IC ZK A  A.G .” Z  W A R S ZA W Y

Żylaki, mówiąc najprościej, są to nadmiernie rozciągnię
te żyły, wypełnione, prawie zupełnie nie przepływaiacą 
krwią. Występować mogą w różnych częściach ciała — he
moroidy to też żylaki — ale najczęściej umiejscawiają się 
na kończynach dolnych, Umiejscowienie to wiąże się z utrud 
nionym odpływem krwi przez zwiotczałe żyły rz dołu do góry. 
Żylaki są częstszą dolegliwością kobiet. ,niż męzczyzn. często 
pojawiają się w okresie ciąży. Usposabia do żylaków również 
praca wymagająca wielogodzinnego stania w  nieruchomej 
pozycji. Ludzie, którzy dużo chodzą rzadko miewają żylaki. 
Leczyć żylaków samemu nie wolno! Masaże mogą być sto
sowane tylko za zgodą lekarza. Wskazane jest przyjmowa
nie wiitamin: C, E i PP, kti/re wzmacniają żyły i okoliczne 
tkanki Ostrzykiwanie preparatami obkurczającymi, o któ
rym Pan wspomina, obecnie stosuje się rzadziej z powodu 
możliwości komplikacji zapalnych żył. Z  dobrym w yn i
kiem operuje się żylaki, szczególnie duże i liczne. Zabieg mu
si być jednak poprzedzony badaniami, mającymi na celu 
stwierdzenie, czy istnieje uboczne krążenie w przeznaczo
nej do zabiegu nodze.

Przeciwdziałać powstawaniu żylaków można przee nosze
nie wygodnego obuwia, obcasy nie mogą być zbyt wysokie, 
ale też niezupełnie płaskie, unikanie obcisłych pasków do 
podwiązek i okrągiych gumowych podwiązek unikanie rów
nież wszelkich gorących grzałek i zbyt intensywnego opala
nia nóg na słońcu. Bardzo pożądany natomiast jest odpo
czynek z nogami ułożonymi na podwyższeniu, codzienne 
szybkie spacery i pływanie.

LE K A R Z

Pogładził brodę i spojrzał je j w  oczy:
—  Wszystko, co będę mógł.
—  To bardzo dziękuję! Tu na Kościelnej 

mieszka pewna staruszka. Bardzo biedna. 
Otóż w ostatnich czasach nogi jej tak obrzęk
ły, że wcale chodzić nie może. Błagała mnie 
żeby stryjcia poprosić, by do niej wstąpił
i rady udzielił.

— Niech tam — uśmiechnął się. —  Pojdę 
do niej, choć ja po domach nie chodzę. A le  
nie ma nic darmo.

—  Ona jest bardzo uboga —  zaczęła nieco 
imieszana Marysia.

—  N ie o nią mi chodzi —  przerwał —  ale 
f i  nagrodę panienka musi mi zrobić przy
jemność.

Mówiąc ot położył na ladzie paczkę.
— Co to jest? —  zdziwiła się.
—  Niech panienka zobaczy. N iew iele to, ale 

panience się przyda.
Rozwinęła paczkę i zaczerwieniła się:
— Materiał... I bransoletka...
— Proszę nosić, panienko, na zdrowie i na 

ozdobę.
Potrząsnęła głową:
— Ja tego przyjąć nie mogę. Nie, nie! Z ja 

kiej racji?... Dlaczego pan mi takie prezenty 
robi!

—  Odmówi panienka? —  zapytał cicho.
—  No, jakże ja mogą od pana!... I  za co?
—  Zrób łaskę, panienko. Weź. Tobie sukien

ka i te tam błyskotki przydadzą się, a dla 
mnie to wielka radość. Ot, jakbym ci kawa
łek serca dawał. N ie wolno ddepchnąć. To 
z wdzięczności. Z wdzięczności za to, że od
kąd tu do panienki przychodzę, lżej mi jakoś.

—  A le to musiało drogo kosztować!
— Co tam kosztowało —  machnął ręką — 

Panienka przecie wie, że ja dla siebie nic nie 
potrzebuję... to jest... tak dotychczas myśla
łem, że nic nie potrzebuje, a okazało się. że

i ja  mam swoje fanaberie, zachcianki... Ot, 
wymyśliłem sobie, że trzeba mieć kogoś na 
świecie, jakąś dobrą duszyczkę, o której jak 
myślałbym, to lżej człowiekowi byłoby żyć 
na świecie.

Starzeję się już. A  na starość przychodzi 
tęsknota do ciepła. Polubiłem szczerze pa
nienkę. No, weź! Nieważny to gościniec, ale 
z serca. Weź! Samotna jesteś i ja samotny, a 
moja samotność gorsza, bom stary. Pozwolisz, 
panienko choć tam od czasu do czasu okazać, 
że ci dobrze życzę.

Dziewczyna była wzruszona. Wyciągnęła 
doń ręce i ścisnęła mocno jego wielkie, spra
cowane dłonie.

— Dziękuję, bardzo dziękuję, sitryjciu An
toni. N ie zasłużyłam na to, ale dziękuję.

Wieczorem po powrocie do domu pokazała 
pani Szkopkowej otrzymane prezenty.

— Jaki on dobry proszę pani —  mówiła. — 
Cóż ja dla niego jestem, obca dziewczyna. Aż 
wstydziłam się przyjąć, ale wiedziałam, że 
zmartwiłabym go bardzo odmową.

— Popatrz, popatrz —  kręciła głową Szkop- 
kowa. — Uważaj, żeby z  tego twoja przepo
wiednia nie sprawdziła się.

— Jaka przepowiednia?
—  A  że on się z  tobą ożeni.
Marysia wybuchnęła śmiechem:
— Co pani mówi! Pani go widać nie zna! 

On jest stary i jemu takie rzeczy w  ogóle do 
głowy nie przychodzą. A  zresztą — dodała 
z przekorą — lepszy on pewno od niejednego 
młodego.

I była w  tym powiedzeniu prawie zupełnie 
szczera. Praw ie zaś dlatego, że jednak znała 
pewnego młodego chłopca, który się jej bar
dzo podobał. Znajomość zaczęła się tak samo 
w sklepiku, ale już dawno, bo przed dwoma 
laty. Był to młody pan Czyński, syn właści

ciela Ludwiikowa. Przez cały rok nie było go 
w  okolicy. Uczył się na inżyniera. A le  lato 
zawsze spędzał w  Ludwikowie, skąd często do 
Radoliszek wpadał. Czasami z rodzicami sa
mochodem lub pięknym powozem i wówczas 
na chwilę tylko zabiegał do sklepu pani 
Szkopkowej, czasami sam konno lub na mo
tocyklu. Wtedy przesiadywał w  sklepie go
dzinami.

Chłopak był żywy, zapalny i taki ładny, ja-

TADEUSZ DOŁĘGA-MOSTOWICZ

kiego drugiego w  życiu Marysia nie widziała. 
Wysoki, smukły, czarny jak smoła, opalony 
na brąz. Tylko oczy miał takie niebieskie jak 
ona, o to wyglądałoby na Cygana. Przy tym 
ruchliwy był, wesoły, hałaśliwy, gdy wpadał, 
zdawało się, że cały sklep jest od niego jed
nego pełen. Śmiał się, śpiewał nowe melodie 
(bardzo ładnie śpiewał!), pokazywał różne 
sztuki. Raz nawet równymi nogami na ladę 
wskoczył ku zgorszeniu szofera, który akurat 
musiał po niego przyjść.

A le  najbardziej lubiła, gdy opowiadał. M ło
dy był jeszcze, zaledwie o siedem lat od niej 
starszy, lecz, Boże drogi, czego on nie widział, 
gdzie nie zdążył być. Zjeździł chyba całą Eu
ropę. Był w  Ameryce i na różnych egzotycz
nych wyspach. I jak opowiadał! A  miał co 
opowiadać, bo z tą bujną swoją naturą wciąż
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'Rozmowy i  czytelnikami
STAŁY CZYTELNIK
— PRAW NIK  Z TORUNIA

Jak na jeden list, to zbyt dużo 
problemów teologicznych chciał
by Pan rozwiązać za jednym za
machem. Postaramy się wiec 
krótko odpowiadać.

1. „Czy Matka Boska, oprócz 
Jezusa, miała dzieci?”  Otóż 
wszystkie wyznania ewangelickie 
potwierdzają ten fakt w  oparciu
o słowa Ewangelii. „W tedy przy
szli matka i bracia jego (tj. Jezu
sa) a stojąc przed domem, posłali 
po niego i kazali go zawołać. A 
wokół niego siedział lud. I po
wiedzieli mu: Oto matka i bracia 
twoi i siostry twoje są przed do
mem i poszukują cię” . (Mr 3, 
31—32; por.: Lk 8, 19—21). Teolo
gowie Kościoła Rzymskokatolic
kiego uważają, że wymienieni w 
Ewangelii Marka i Łukasza „bra
cia i siostry” Jezusa byli jego 
krewnymi. Jest to zatem kwestia 
interpretacji Pisma Św. Jeśli bę
dziemy się trzymać ścisłej, lite
ralnej interpretacji, to rację nale
żałoby przyznać teologom ewan
gelickim, gdyż nie mówi się w 
Ewangelii o „krewnych” Jezusa, 
lecz o jego braciach i siostrach.

2. „Co dzieje się z duszą czło
wieka po jego śmierci?” Dusza 
odłącza się od ciała i staje przed 
sądem Boga. Tak twierdzi teolo
gia katolicka i większość teolo
gów ewangelickich. Niektóre wy
znania chrześcijańskie jak np. 
Badacze Pisma św. uważają, że 
człowiek umiera całkowicie, tzn. 
przestaje istnieć. Dopiero na Są

dzie Ostatecznym Bóg nas 
wskrzesi ponownie.

3. „Jak należy rozumieć wiecz
ność potępienia, czy szczęśliwość 
w  niebie?” Panie mecenasie, czy 
to pytanie nie jest zbyt dziecin
ne? Czy mam Panu tłumaczyć, co 
to znaczy, że coś trwa wiecznie? 
Wiecznie znaczy zawsze. Dodam 
tylko, że nie wszystkie wyznania 
uznają wieczność kar, np. Kościół 
nasz, za Ks. Bp Hodurem, nie 
wierzy w wieczność potępienia.

4. Podobieństwo człowieka do 
Boga ujawnia się przede wszyst
kim w  sferze ducha, gdyż czło
wiek ma rozum i wolną wolę.

5. „Czy dialogi Mojżesza z Bo
giem są autentyczne, czy też są 
wyrazem natchnienia autora” . 
Według opowiadania zawartego w 
Biblii były to dialogi autentycz
ne.

6. „Jak rozumieć, że z niczego 
powstała materia oraz dualizm 
duszy i materii w  człowieku’ ?' 
Ba, gdybym to wiedział, wytłu
maczyłbym Panu, ale niestety nie 
potrafię. Pismo św. powiada, że 
materię stworzył Bóg i On też 
w lał ducha w  tę materię. Może 
Pan spróbuje udowodnić wiecz
ność istnienia materii i ducha? 
Wcale tym nie zaskoczy się teolo
gów, bo mogą odpowiedzieć, że 
tak się dzieje z woli Boga. Są 
pewne problemy, których umysł 
ludzki dotąd nie rozwiązał. Na 
pytania dotyczące tych proble
mów nie odpowie najmędrszy 
człowiek świata.

7. Pytanie o ewentualnych 
„rozwodach duchownych” pozo

stawię chwilowo bez odpowiedzi, 
gdyż muszę zorientować się, jak 
rozwiązują te sprawy poszczegól
ne wyznania, a to wymaga dłuż
szego czasu.

Pytanie ósme jest niejasno 
sprecyzowane (chodzi o stosunek 
prawa świeckiego do kościelnego). 
Proszę jeszcze raz na ten temat 
napisać.

Łączymy pozdrowienia

PANI B. M. — WROCŁAW

List Pani do Redakcji niezmier
nie mnie zasmucił. Pocieszam się 
tym jedynie, że przemawia przez 
Panią gorycz osoby zawiedzionej
i stąd niektóre fakty zostały prze
sadzone. Postaram się podyskuto
wać z Panią. Otóż nie ma Pani 
racji co do księdza B. Ten strzał 
był chybiony. Proszę mi wierzyć, 
a doprawdy nie lubię kłamać i 
nie chcę kłamać, napadła Pani 
zbyt ostro na jednego z najpocz
ciwszych, najszlachetniejszych 
księży, jakich dotąd znałem w  ży
ciu. To zaś, że ksiądz ten ma swój 
posJąd na niektóre sprawy, wca
le nie obniża miary jego uczciwo
ści i szlachetności.

„Kapłan to drugi Chrystus”  — 
powtarza Pani stare, rzymskoka
tolickie formułki. N ie przesa
dzajmy i nie róbmy „bogów” z 
kapłanów, biskupów itd. Wszyscy 
oni są ludźmi słabymi, ułomnymi, 
nie zawsze wielce mądrymi, choć 
każdy ma obowiązek postępować 
w  doskonałości. Nie stwarzajmy 
też sobie „nietykalnych” jedno
stek” , których nie można skry
tykować. Z  takiej postawy ro

dzi się sławetny „kult jednostki” 
a skutki takiego kultu są wprost 
fatalne.

Jaką Pani wyczytała „niena
wiść’ do Kościoła Rzymskokato
lickiego na łamach „Rodziny” . 
Piszemy zawsze spokojnie, z u- 
miarem, a że czasem głosimy in
ne poglądy o wierze, religii, to 
mamy do tego prawo, gdyż nie 
jesteśmy katolikami rzymski
mi.

Przykłady postępowania innych 
księży, znanych Pani, są w  du
żym stopniu prawdziwe. Mogły 
spowodować zgorszenie. Proszę 
jednak pamiętać, że jedna, czy 
dwie czarne owce, nie zaczernia
ją całego stada. Pani w  sam raz 
spotkała słabszych duchowo ludzi 
na swej drodze. Ja mógłbym 
przytoczyć przykłady innych, któ
rych jest większość, i których ży
cie moralne jest nienaganne. Pro
szę pamiętać, że władze kościel
ne upominają tych ludzi, wyzna
czają kary, ale jeśli te nie pomo
gą, usuwają z szeregów kapłań
skich. Każda instytucja próbuje 
najpierw ludzi wychować, a je 
śli jej wysiłki nie osiągają żad
nych rezultatów, wtedy wyklucza.

W oli teraz Pani „tych, co mę
czą się w  celibacie, aniżeli tych, 
co mają żony” . Trudno, to Pani 
nowe upodobanie. A le  co będzie 
jeśli doświadczenia i obserwacja 
księży bezżennych przyniosą ze 
sobą fakty łamania celibatu? Czy
i Pani ponownie się załamie? A  
swoją drogą napisała Pani pięk
ny list, z werwą, z przekonaniem
i z żarliwością neofitki. Wyczu
wam z listu żal do instytucji, z 
którą musiała Pani się rozwieść 
nie z własnej winy, ale wyczu
wam też jeszcze nie wygasłą sym
patię. Dziękujemy za list, choć 
przykry, i pozdrawiamy.

Ks. E. B.

narażał się na rozmaite przygody. Wytrząsał 
je jedna po drugiej, jak z  rękawa.

Może nawet podejrzewałaby go o blagę, 
gdyby nie to, że o jego awanturach głośno 
było w  całej okolicy, że wszyscy wiedzieli, ile 
kłopotów ma stary pan Czyński z synem. Ra
zu pewnego i w Radoliszkach podczas jar
marku wjechał konno do szynku i tam pokłó
cił się z  młodym Żamowskim z  Wieliszkowa, 
o co później był pojedynek. Innym znowu ra-

domu, sztafirowała się w  najładniejszą su 
kienkę, podkręcała loczki, nakładała najlep
szy kapelusz i przychodziła niby po pocztów
kę, czy po papier listowy.

A  Marysia tylko śmiała się z tego, bo mło
dy Czyński ani na nie spojrzał.

— To pan ściąga mi kupujących, panie 
Leszku — mówiła doń, gdy znowu zostawali 
sami. —  Pani Szkopkowa powinna być panu 
wdzięczna.
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zem zairzymal pociąg w  czystym polu, uło
żywszy na torze w ielkie ognisko. Dużo aneg
dotek o nim kursowało w powiecie. N ie było 
jednak między nimi takich, które by ujmę lub 
wstyd przynosiły.

Chyba te, o kobietach. Gadano, że żadnej 
nie przepuści, że z  każdą, która się nawinie, 
flirtu je i że już niejedna przez niego oczy 
wypłakała.

Marysia jednak nie wierzyła tym plotkom. 
A  -nie w ierzyła z  dwóch powodów. Po pierw
sze nie chciała wierzyć, a po drugie miała do
wody. Pan Leszek na kobiety nie zwracał 
uwagi. Sama to zaobserwowała. Ilekroć dłu
żej zasiedziała się w sklepie, wszystkie miej
scowe piękności przylatywały tu jedna za 
drugą. Gdy która pod sklepem zobaczyła jego 
konia, albo motocykl, jaik szalona pędziła do

— Jeżeli przyjdzie jeszcze jedna, pokażę jej 
język! — groził udając irytację.

Trzeba trafu, że w  ipięć minut później przy
niosło panią aptekarzową. Wyfioczona była 
jak na bal, a wyperfumowana tak, że w  skle
piku trudno było oddychać. Czyński długo nie 
myśląc, wprawdzie nie pokazał języka, ale 
zrobił coś jeszcze gorszego: zaczął udawać, że 
kicha. A  jak zaczął, tak kichał raz po razie 
przez cały czas, póki uperfumowana dama nie 
wyleciała ze sklepu, jak z procy, czerwona 
z gniewu i półprzytomna.

Od tego czasu znienawidziła Marysię i ile 
razy spotkała panią Szkopkową, zapewniała, 
że nie kupi niczego u niej za jeden złamany 
grosz, póki w  sklepie będzie ta obrzydliwa 
dziewczyna.

(28) C. d. n.
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IZRAELICI WYCHODZĄ 
Z EGIPTU

„I wyruszyli synowie Izraela z Ramses ku Sukkot w liczbie 
około sześciuset tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci. Także 
wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce 
i woły i olbrzymi dobytek. Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, 
wypiekli niekwaszone placki, ponieważ się nie zakwasiło. Wy
pędzeni z Egiptu bez najmniejszej zwłoki, nie zdołali nawet 
przygotować zapasów na drogę: A czas pobytu synów Izraela 
w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat i oto tego samego 
dnia, po upływie czterystu trzydziestu lat, wyszły wszystkie za
stępy Jahwe z ziemi egipskiej. Tej nocy czuwał Jahwe nad 
wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta win
na być czuwaniem na cześć Jahwe dla wszystkich synów 
Izraela po wszystkie pokolenia...

...Gdy faraon uwolnR lud, nie wiódł go Bóg drogę prowa
dzącą do ziemi filistyńskiej, chociaż była najkrótsza. Powie
dział bowiem Bóg: Żeby lud na widok czekających go walk 
nie żałował i nie wrócił do Egiptu. Prowadził tedy Bóg lud 
okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a synowie 
Izraela wyszli uzbrojeni-z ziemi egipskiej... Wyszli z Sukkot 
i rozbili obóz w Etam, na skraju pustyni. A Jahwe szedł przed 
nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich dobrze prowadzić 
drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, 
żeby mogli podróżować zarówno we dnie, jak i w nocy. Nie 
ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie ani słup ognia 
w nocy”.
(Ks. Wyj. 12, 37—42; 13, 17—22)


