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Patriarcha Pjmen 
w Polsce #
Bieszczadzkie sagi #
O wolność narodu #



z listu 
św. Pawła Ap. 
do Rzymian 

( 1 3 , 8 - 1 0 )

Bracia! Nikomu nic nie bądźcie dłuż
ni. jeno, abyście się nawzajem miło
wali, kto bowiem miłuje bliźniego. 
Zakon wypełnił. A lbow iem : N ie cu
dzołóż. nie kradnij, nie mow fałszy
wego świadectwa, nie pożądaj i 
wszelkie inne przykazanie zawiera 
się w tym słowie: Będziesz miłował 
bliźniego twego jako siebie samego. 
Miłość bliźniego, złego nie wyrządza, 
a pełnią Zakonu jest miłość.

( f  roangetw

według 

ś w .  M a t e u s z a

( 8 , 2 3  -  2 7 )

Onego czasu: Gdy Jezus wstąpił do 
łodzi, weszli za Nim uczniowie Jego. 
A oto burza wielka powstała na mo
rzu, tak że fale zalewały łódź. A  on 
spal. I przystąpili do Niego ucznio
wie Jego i obudzili Go, mówiąc: Pa
nie. ratuj nas, giniemy. I rzekł im: 
Czemu jesteście bojaźliwi, małej 
wiary? Wtedy powstawszy, rozkazał 
wiatrom i morzu, i stała się cisza 
wielka. A  ludzie zdumiewali się mó
wiąc: K to jest len, że wichry i mo
rze są Mu posłuszne?

Już w drugą z kolei niedzielę treścią Ewan
gelii świętej są sprawy Wiary. W  ubiegłą nie
dzielę byliśmy świadkami, o ile tak można by 
wyrazić się je j „nadmiaru” do tego stopnia, 
że nawet sam Zbawiciel widząc to „zadziwił 
się”  (Mt. «8. 10). Dzisiaj wręcz przeciwnie: 
patrzymy na niedosyt Wiary. Dziś słyszymy 
Pana Jezusa, który z przykrością i jakby z 
pewnym rozczarowaniem pyta najbliższych, 
bo apostołów: „Czemu jesteście bojaźliwi. ma
łej w iary?” (Mt. 8. 26).

Aby i nas, chrześcijan siedemdziesiątych lat 
dwudziestego wieku, nie spotkał zarzuit „małej 
w iary” , aby wichry i sztormy różnych prze
ciwności nie zachwiały naszą wiarą, odpo
wiedzmy sobie na pytanie: co daje nam Wiara, 
jakie przynosi nam ona korzyści?

Z wielu i to różnorakich korzyści, płyną
cych z Wiary, na pierwsze miejsce wysuwają 
się następujące

Po pierwsze: Wiara daje nam p e w n ą  i 
jasną o d p o w i e d ź  na  przeróżne p r ó b i e -  
m y stawiane przez u m y s ł  i zaspokaja po
trzeby s e r c a .  W je j pryzmacie bowiem w ie
my skąd wzięło się życie na ziemi, znamy sens 
ludzkiego życia — sens prac i trudów ludz
kich, znajdujemy odpowiedź na zagadnienie 
zła, cierpienia, choroby: „Spytaj się proszę 
bydląt, one cię nauczą i ptactwa niebieskie
go. a oznajmi tobie. A lbo posłuchaj ziemi, a 
ona cię nauczy, a będą ci odpowiadać ryby 
morskie. K tóż nie wie. że to wszystko ręka 
Pańska uczyniła?” (Job. 12. 7 — 9), „Człowiek 
po to żyje na ziemi, by poznał Pana Boga, 
całym sercem Go ukochał, w iernie Mu służył,

a potem żywot wieczny osiągnął. Nie dziw
cie się pożodze, która spadła na was dla 
doświadczenia, jak gdyby coś niezwykłego 
was spotkało. A le będąc uczestnikami cier
pień Chrystusa radujcie się, abyście z chwilą 
objawienia się chwały Jego radowali się z 
weselem” <1 Piotr 4, 12 — 13).

Fo drugie:
„Wiara, jeśli by nie miała uczynków jest 

martwa" (Jak. 2, 17), „Nie każdy, który mi 
mówi: Panie, Panie — wejdzie do Królestwa 
Niebieskiego. A le  kto wypełnia wolę Ojca 
mego... ten wejdzie do Królestwa Niebieskie
go” (Mt. 2, 21). A  Boża woła jest zawarta w 
Dekalogu — to dziesięciu Przykazaniach Bo
żych.

Wyobraźmy sobie, iż pewnego dnia wszyscy 
ludzie zaczęli zachowywać tylko Dziesięć 
Przykazań — Przykazań Boskich. Oto budzi
my się doskonale wypoczęci z zasłużonego 
snu. Serdecznie witamy się z rodziną. Spoży
wamy jak najzwyklejsze śniadanie, ale smacz
niejsze niż zwykle, bo nie przyprawione złym 
humorem żony lub męża. Spieszymy następ
nie do pracy. A tu szef jest człowiekiem — 
nie patrzy na nas z góry. nie mówi z pie
destału władzy; koledzy nie stoją na zdradzie
— pracujemy więc lepiej i wydajniej. Dzieci 
radosne spieszą do szkoły, gdyż nie łamią so
bie głowy jak oszukać nauczyciela, bo nie od
robiły zadanych lekcji. Na itargu, w sklepie, 
w  autobusie, w  tramwaju widzimy promien
ne życzliwością ludzkie twarze. Mamy pew 
ność, że nikt nas nie oszuka, nie naciągnie.

nie wydrwi, nie okłamie, nie okradnie. A  sko
ro tak. to zamyka się więzienia, bo nie ma 
defraudacji, nie ma morderstw, opilstwa i 
zdrad. Pieniądze wydawane na wyścig zbro
jeń przeznacza się na budowę szkół, szpitali, 
na podniesienie ogólnoludzkiego dobrobytu. 
Człowiek człowiekowi staje się prawdziwym 
bratem... Dość! Wystarczy! Niezaprzeczalne: 
zachowanie Dekalogu, czyli życie z W iary 
byłoby najlepszym g w a r a n t e m  szlachet
nego ż y c i a  j e d n o s t e k ,  spokojnego życia 
r o d z i n  i rozumnego współżycia n a r o d ó w .

Po trzecie. „K to  uwierzy... zbawion będzie” 
(Mr. 16, 16).

Pamiętam jesienną noc 1957 roku. Około 
północy zapukano do drzwi mojego mieszka
nia. Oznajmiono mi, że w szpitalu kończy ży
cie młody człowiek, który uległ nieszczęśliwe
mu wypadkowi. Kończy życie i pragnie pojed
nać się z Bogiem, wzywa kapłana. Czym prę
dzej więc pobiegłem do kościoła. Wziąłem 
Najświętszy Sakrament i zająłem miejsce w 
samochodzie, który z wielką szybkością pom
knął ulicami Gdańska. A  ja patrzyłem na 
pogrążone w mroku domy i myślałem: tutaj 
ludzie spoczywają smacznym snem, przygo
towując się na jutrzejszy dzień pracy, a tam
— w szpitalu resztkami sił bije ludzkie serce, 
które za chwilę ucichnie... Wtem samochód 
zatrzymał się przed rozłożystym budynkiem 
szpitalnym. Wbiegłem na jego korytarze. 
Przemierzałem je w pośpiechu. Naraz przy 
jednych z  drzwi zamajaczyła postać pielęg
niarki — zbliżyła się do mnie i szepnęła: za 
pożno... Wstrząsnął mną dreszcz. Przekroczy
łem jednak próg separatki i rzeczywiście w  
bladym świetle nocnej lampy dostrzegłem 
woskowatą twarz mężczyzny. Ręce miał zło
żone jak do trumny. Dotknąłem jego czoła, 
było zimne. Położyłem rękę na jego dłoniach, 
były lodowate. I z  bólem myślałem: a jednak 
za późno... Wtem odczułem jakby lekki uścisk 
dłoni. Z trudem, ale podniosły się powieki 
owego mężczyzny i znów opadły. Ale... usta 
poruszyły się. Pochyliłem i posłyszałem dwa- 
kroc wypowiedziane słowo: wierzę, wierzę. 
I tym razem te usta, i te oczy zamknęły się 
na wieki... W ostatniej chwili życia, w agonii 
poznał kapłana... a całą jego spowiedzią, całym 
wyznaniem Wiary, żalem za grzechy, prośbą
0 rozgrzeszenie było krótkie słowo: wierzę! 
Gdy nazajutrz pojawiłem się w  tym samym 
szpitalu, na jego korytarzu spotkałem dwie 
rozpaczające kobiety. To były: matka i żona 
zmarłego mężczyzny. Zbliżyłem się do nich
1 opowiedziałem im o śmierci syna i męża 
A  matka przez łzy powiedziała: księże, dzięku
ję  ci, że opowiedziałeś mi o śmierci mojego 
syna. Bardzo ci dziękuję, teraz to i ja w ie
rzę, ufam, że dobry Bóg da mu niebo. Mnie 
tu już na ziemi tak niewiele zostało... wiem. 
wierzę, że spotkam się tam w zaświatach z 
moim dzieckiem...

Chyba w podobny sposób rozważał korzyści 
płynące z W iary nasz polski poeta Brodziński, 
gdy pisał:

„WIAKA dla ludzi NIEBO OTWIERA,
Z Wiarą SPOKOJNIE CZŁOWIEK UMIERA, 
Gdy nas przyciśnie jaka potrzeba,
Któż, jak nie Wiara RĘKĘ NAM  PODA?”

KS. ANTONI PIETRZYK

nilKZA NA MORiX  
<Ml. H. 12 — 27)

Z WIARY

2



Św iątynia prawosławna w Stanach Z jednoczonych

K AR D YN AŁ DANIELOU 
W AKADEM II 

FR AN CUSK IEJ

Nowym członkiem Akademii 
Francuskiej na wolne m iej
sce po śmierci kardynała 
Tisserant został wybrany 
kardynał Danielou. Ma on lat 
67, jest doktorem filozofii i 
teologii oraz docentem filo lo
gii. W  r. 1929 wstąpił do To
warzystwa Jezusowego, w r. 
1938 otrzymał święcenia ka
płańskie. od r. 1944 jest pro
fesorem teologii w  Instytucie 
Katolickim w  Paryżu, od r. 
1949 — dziekanem wydziału 
teologicznego, od r. 1969 — bi
skupem i kardyoałem. O. Da
nielou specjalizował się w bi- 
blistyce. patrystyce i historii 
początków chrześcijaństwa, 
lecz należy do najbardziej 
wszechstronnych teologów 
współczesnych. Jest —  obok o. 
de Lubaka, o. Congara, o. Che- 
nu — jednym z najwybitniej
szych przedstawicieli „nowej 
teologii” , która doszła do gło
su we Francji w  latach czter
dziestych i pięćdziesiątych, 
jednym z prekursorów i 
współtwórców myśli soboro
wej. Obecnie reprezentuje nie 
tyle „centrum", ile raczej po
szukuje dialektycznej równo
wagi pomiędzy nowatorstwem 
a tradycjonalizmem.

Kardynał Danielou jest 
członkiem Kongregacji Zako
nów i Zgromadzeń Zakonnych, 
Kongregacji Nauczania Kato
lickiego i Sekretariatu dla 
Spraw Niechrześcijan.

Kardynał jest bardzo płod
nym pisarzem — część jego 
dzieł filozoficznych i teologicz
nych została opublikowana w 
Polsce.

Poza pracą naukową, dy
daktyczną oraz działalnością w 
instytucjach i organizacjach 
kościelnych, kard. Danielou 
często występuje na forum 
publicznym — w telewizji, w 
prasie świeckiej, na zgroma
dzeniach i kongresach świec
kich ludzi kultury (np. na do
rocznych zjazdach Societe 
Europeenne du Culiure). W tych 
dniach mają się ukazać jego 
refleksje nad współczesną kul
turą naukową i humanistyczną 
pt. (La Culture trahie par les 
siens” (..Zdradzona Kultura")

KO N G R ES 
EKUM EN ICZN Y 

W RZYM IE

W  dniach 15—21.X1.72 r. od
był się w Rzymie kongres de

legatów komisji ekumenicz
nych sponad 60 krajów kon
ferencji episkopatów, poświę
cony tematowi: „Ekumenizm 
na płaszczyźnie Kościołów lo
kalnych". Kongres, zorgani
zowany przez Sekretariat Jed
ności Chrześcijan, odbył się 
pod przewodnictwem ks. kard. 
Jana Willebrandsa. Z Polski 
uczestniczył w nim ks. bp W ła
dysław Miziołek.

EKUM ENIZM  
W KANADZIE

Wspólna grupa robocza ka
nadyjskich biskupów katolic
kich i Rady Kościołów kana
dyjskich wybrała na swego 
przewodniczącego ks. I. Beau- 
biena SJ. Na ostatnim po
siedzeniu postanowiono zwo
łać ogólnokrajową konferen
cję ekumeniczną w roku 1973, 
poświęconą zagadnieniom eku
menizmu lokalnego. Zapowie
dziane jest również opubliko
wanie w  przyszłym roku w y
ników prac Komisji generalnej 
d-s. zjednoczenia Kościołów, 
współpracującej z Kościołem 
Rzymskokatolickim.

S P O TK A N IE W ŁAD Z 
P AŃ STW O W YCH
I K O Ś C IELN YC H  

W CHILE

Prezydent Chile, dr Salva- 
dor Alliende oraz przewodni
czący senatu, Ignacio Palma 
przyjęli przedstawicieli wszy
stkich wyznań chrześcijań
skich tego kraju, wśród któ
rych był obecny ks. kard. Rau.' 
Silva Henriquez. przewodni
czący konferencji biskupów.

R ZYM SK O K ATO LICK I 
EPISKO PAT 

A N G O LI 
P R Z Y G O TO W U JE  LIS T
O SPRAW IEDLIW OŚCI

Wkrótce rzekomo opubliko
wany ma być przez konfe
rencję biskupów Angoli list 
pasterski, poświęcony proble
mowi sprawiedliwości. Treść

listu ma t>y£ oparta o wytycz
ne trzeciego zgromadzenia Sy
nodu Biskupów, zawarte w do
kumencie „O sprawiedliwości 
w  świecie współczesnym” .

Ostatnio dość często Kościół 
Rzymskokatolicki w Angoli, a 
zwłaszcza jego hierarchia, 
poddawane były ocenie zdecy
dowanie krytycznej ze strony 
misjonarzy i organizacji
świeckich za powiązania z po
wodu milczenia biskupów wo
bec przejawów niesprawiedli
wości w tym kraju.

Widocznie z ciężkim sercem 
przystępuje do tej sprawy 
Episkopat Rzymskokatolicki 
Angoli, jeżeli tak długo zasta
nawiano się nad tym proble
mem.

SPRAWOZDANIE  
RZYMSKOKATOUCKO- 

-LUTERAŃSKIEJ KOMISJI 
STUDIÓW

W Genewie opublikowano o 
ficjalne sprawozdanie końco
we Katolicko-Luterańskiej 
Komisji Studiów, zatytułowa
ne „Ewangelia a Kościół” . Ko
misja Studiów spotkała się 
pięciokrotnie w latach 1967
71. a ostatnio w Genewie z  u
działem kard. J. Willbrand- 
sa. na oficjalnych rozmowach 
dogmatycznych. Sprawozdanie 
stwierdza, że luteranie i rzym- 
skokatolicy mogą przyjąć u
rząd papieża „jako widzialny 
wyraz jedności Kościołów” , o 
ile przez nową interpretację 
teologiczną i praktyczne prze- 
strukturowanie zostanie on 
podporządkowany prymatowi 
Ewangelii.

Ciekawe, czy wszyscy lutera
nie przyjmą tę interpretację te
ologiczną. Z drugiej, strony, 
czy Kościół Rzymskokatolicki 
kiedykolwiek odrzucał prymat 
Ewangelii?

SYMPOZJUM  
EKUMENICZNE NA TEMAT 

PRZYCZYN ODDALENIA  
KOŚCIOŁÓW WSCHODU I 

ZACHODU

W  zamku Spindlhof k Re
gensburga (NRF), w dniach od 
17— 24 lipca 1972 r„ odbyło się 
IV  Sympozjum Ekumeniczne, 
które zajęło się przyczynami 
oddalenia Kościołów Wschodu 
i Zachodu, omawiania wspól
noty komunijnej i, wreszcie, 
zerwania społeczności kościel
nej. W zięli w  nim udział spe
cjaliści różnych wydziałów te
ologicznych Kościołów wschod
nich oraz teologowie Kościoła

Rzymskokatolickiego. W  cha
rakterze gości zaproszono rów 
nież przedstawicieli Kościoła 
Starokatolickiego i Kościoła 
Ewangelickiego. Sympozja w 
Regensburgu odbywają się od 
1968 r.

PRZEKŁADY BIBLII NA
JĘZYKI AFRYKAŃSKIE

W Arua (Uganda) odbyło się 
seminarium zorganizowane 
przez afrykańską sekcję Świa
towego Przymierza Biblijnego, 
poświęcone problemom zw ią
zanym z przekładem Biblii na 
języki afrykańskie. W  spotka
niu tym wzięli udział języko
znawcy katoliccy i protestanc
cy. Przewidywane jest doko
nanie tłumaczeń Biblii na ję 
zyki używane na terenach po
łożonych nad zachodnim N i
lem, w  Zairze i Sudanie.

DYSKUSJA NA TEMAT  
KOŚCIOŁA I ROZWOJU

W Watykanie odbyła się 
konferencja na temat: „Jedna 
ziem ia: je j przyszłość ! odpo
wiedzialność Kościoła” . U
czestnicy spotkania dyskuto
wali nad zagadnieniami zw ią
zanymi z  rozwojem w świecie. 
środowiskiem, urbanizacją i 
techniką. Obradom przewodni
czyła Lady Jackson (Barbara 
Ward), członek papieskiej ko
misji „lustitia et Pax” .

UD ZIAŁ  WYZNAWCÓW
ROŻNYCH KOSCIOŁOW  

W MSZY ŚWIĘTEJ

Luteranie i anglikanie w in 
ni w przyszłości obchodzić 
wspólnie Wieczerzę Pańską. 
Międzynarodowa Komisja An- 
glikańsko-Luterańska po szcze
gółowych naradach wydała za
lecenie, „żeby oba Kościoły do
puszczały wzajemnie swych 
członków do Komunii świę
tej” . To zalecenie, które skie
rowano do władz obu Koś
ciołów, jest wynikiem czterech 
posiedzeń Kom isji w latach 
1970—72. Również w sprawie 
wzajemnego uznania urzędu 
kościelnego Komisja doszła do 
daleko idącego porozumienia. 
Komisja zaleca też wzmocnie
nie współpracy na płaszczyź
nie światowej i w poszczegól
nych krajach.

Msza w cerkwi Teodora w Jarosławiu (7JH R )



#  W TELEGRADCZNYM SKRÓCIE #  W TELEGRAFICZNYM

u
O
OC

Ul

1
IW
y
T
<
06.
O
Ul
mmiUl
>—

Ul
U
0
0Ł 

«/>

1  
Z
rsj
y
tu
<
oc 
O
LU

Ul
U
O
OĆ.
u>
z
>
Z
rsj
U
ll
<oc
O

u
O
Oć
*
co

Z
>
Z
rsj
U

O
UJ
- j
UJ
t -

5

Z

N
U
iZ
<
Oć
O

5

UJ
U
O
Oć
CO

Cały kra j uroczyście obcho
dzi! 5fl-lecie powstania ZSRR. 
Centralne uroczystości obcho
dów złotego jubileuszu Kra ju  
Rad od b y ły  się 19 grudnia 
uh. r. w W arszaw ie. W  Sali 
Teatru  W ie lk iego  zorgan izow a
na. została uroczysta akademia, 
na którą p rzyb y li członkow ie 
na jw yższych  w ładz p a rty jn ych  
i państw ow ych  z Edwardem  
G ierldem , H enryk iem  Jabłoń
skim  i p io trem  Jaroszew iczem . 
U czestn iczyli w niej p rzedsta
w iciele k lasy robotn icze j s to 
lic y  i społeczeństwa miasta- 
Obecna była także uczestni
cząca w  obchodach d e legac ja  
K ra ju  Rad z  członkiem  Biura 
Po litycznego  KC  K P Z R  — 
W iktorem  Griszłnem . R ów n ież 
w całym  kraju  od by ły  się w ie 
czory, spotkania, akadem ie, na 
k tórych  społeczeństwo serdecz
nie obchodziło jubileusz Kra ju  
Rad.

Biuro PolH^czne KC  P Z P R
rozpatryw ało i zaakceptow ało 
w grudniu ub. r. g łówne za
łożenia p o lityk i technicznej 
kraju. Oceniono także sytua
c ję  gospodarczy kra ju  i  prze
w idyw ane w ykonan ie zadań
N P G  w  1972 r. S tw ierdzono, że 
plan społeczno-gospodarczy na 
rok 1912 zostanie poważnie 
przekroczony. Przyśpieszen ie 
p rodukcji przedm iotów  sp oży
cia, w  warunkach znacznego 
wzrostu siły  nabyw czej ludno
ści, pozw oliło  zachow ać i u- 
trw ałić rów now agę rynkow ą. 
Obok tych korzystnych  ten 
dencji w ystępu ją  nadal z ja w i
ska negatywne, jak np. nad
m ierna absencja w szeregu 
działów  gospodarki narodow ej, 
niedostateczna organ izacja  p ra 
cy. Biuro Po lityczne zaleciło  
podjęcie d ecyz ji n iezbędnych 
do likw idacji tych niedom agań.

Prezes R ady M in istrów  w ys to 
sował pismo do szefów  resor
tów , k ie row n ików  urzędów  
centralnych , j  przewodniczą 
cych p rezyd iów  w ojew ódzk ich  
rad narodow ych w sprawie o- 
granlczenia w y ja zd ów  służbo
wych. W ydatk i na podróże 
służbowe pochłaniają ponad 
1 mld złotych  rocznie. P ra cow 
n icy  na „d e le g a c ji”  służbowej 
b loku ją  m iejsca w hotelach, w  
pryw atnych  kw aterach , rob ią  
tłok w  pociągach. Pobieżne ob 
serwacje wskazują, że nie 
w szystk ie w y ja zd y  służbowe są 
niezbędne.

Współczesna produkcja stawia 
coraz to w iększe w ym agania  
nie ty lko  w obec maszyn i tech
niki, ale przede wszystkim  w o 
bec pracow n ików , którzy tw o
rzą mas2 yny  i k ieru ją  techn i
ką.

Radzieckie tkaniny lniane c ie 
szą się w ielkim  powodzeniem  
wśród odbiorców . Pracow nica 
Kom binatu  w Gaw riław -Jam  
prezentu je w ytw arzane tu w zo
ry. M ateria ły  te zak łady eks
portu ją do 11 kra jów .

2 1 grudn ia  ub. r. w K re m lo u .;~ 
ski-m Pałacu Z ja zd ów  odbyto  
się uroczyste w spólne pos ie 
dzenie K C  K P Z R , Rady N a j
wyższej Z S R R  i Rady N a jw yż
szej R FSR R , pośw iącone 50tej 
ro czn icy  powstania Zw iązku  
S ocja lis tycznych  R epub lik  Ra
dz ieck ich  W posiedzeniu u cze
stn iczyły delegacje  p a rty jn o - 
-rządow e 11 k ra jów  socja
lis tycznych , a wśród n ich  de
legacja  P R L  z I sekretarzem  
KC P Z P R  z Edw ardem  G ie r -  
kiem , m ężow ie stanu krajów  
zaprzy jaźn ionych . delegacja  
partii1 kom u n is ty czn ych , ro b o t
n iczych  i socja lis tycznych , 
związków zaiDOdawych, o rga n i
zacji społecznych z w ie lu  k ra 
jów  wszystkich kontynentów . 
Towarzysz Edward G ie rek  
przekazał u; im ieniu narodu 
polsk iego bratersk ie  pozd ro 
wienia dla narodów radzie
ckich z ołcazji 56-iej  roczn icy  
powstania państwa rad z ieck ie 
go-

m
f?2qd Ugandy p rze ją ł wszyst
k ie  p lantacje herbaty znajdu
jące  się w rąkach cud zoziem 
ców oraz 8 na jw iększych to 
warzystw  na te ren ie  Ugandy
— głów nie b ry ty jsk ich . Szef 
państu>a ugartdyjsfciego — gen. 
A m in  oiu jindczyl iż władze nie 
udziela lice n c ji handlow ych na 
rok  1973 tow arzystw om  nie- 
ugandyjsk im . Rów nocześn ie  0- 
gloszono, iż w prow adzone zo
stanie narodow e, m ie jscow e  
nazew nictw o różnych u lic, p la 
ców , parków  itp.

•
W  dniu  21 grudnia ub. r. na
stąpiło podpisanie  u) B erlin ie  
układu o podstawach n o rm a 
liza c ji stosunków  m iędzy N R D  
a N R F  Z  upow ażnien ia rzą
dów obu państw podpisy zło
ży li sekretarz stanu w U rzę 
dzie Rady M in is trów  N R D  M i-  
chael K oh l i m inister rządu 
N R F  Egon  Bahr. Układ m iędzy  
N R D  i N R F  jest osta tn im  lo 
g icznym  ogniw em  tn system ie 
układów , k tó re  stanowią pod 
stawę poko jow ego  u regu low a 
nia stosunków  w Europie . 
D z ię k i układow i N R D  p rzeła 
mała osta teczn ie m u r  izo lac ji, 
budotuany p rzez to iele łat w 
celu nie dopuszczenia j e j  na 
arenę św iatow ei po lityk i.

•
Od 1 stycznia br. ulega  
geogra ficznem u rozszerzeniu  
W spólny Rynek. W  tym  dniu  
W ielka Brytania, Irlandta  i Da
nia 2 0 stały p rzy ję te  da EW G
i U2 ysfca?y pełne prawa człon 
kow skie, dołączając do stare) 
szóstki: F ra n c ji, Ń R F , W łoch. 
B elg ii, H olandii i Luksem bur
ga. Tak  toięc w E W G  znajdą  
się wszystkie czołow e państwa 
świata kap ita lis tycznego, z wy
ją tk iem  U S A . Japonii i Kana
dy. P rz y ję c ie  now ych człon
ków do E W G  n ie  jes t jednak  
rów noznaczne z ich  tul<jcze- 
niem  się do zaawansowanych 
procesów  in teg ra cy jn y ch  w 
bloku  s ta re j szóstki.
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DLA 
TU R Y STÓ W  

I TURYSTYKI
Z dniem 1 stycznia 1973 roku wprowadzono nowe uprosz

czone zasady załatwiania formalności paszportowych związa
nych z wyjazdem do Bułgarii, Czechosłowacji, Rumunii. W ę
gier i ZSRR.

Aby podróżować należy uzyskać wkładkę paszportową, 
która jest ważna na okres 5-letni. Podstawą do uzyskania 
wkładki paszportowej stanowi podanie wraz z  fotografią, 
złożone w organach paszportowych MO lub za pośrednictwem 
upoważnionych do tego biur podróży.

Skoro już posiadamy wkładkę paszportową i zamierzamy 
wyjechać do jednego z  wymienionych krajów socjalistycz
nych, należy przede wszystkim zakupić znaczki opłaty pasz
portowej i samemu nakleić na stronie od 7— 15 wkładki pasz
portowej. Znaczki można kupić w  kasach wymiany walut 
i w  biurach podróży. Opłaty z tego tytułu przeznaczone są 
na centralny fundusz turystyki i wypoczynku.

Biura podróży, kasy wymiany walut oraz organa państwo
we MO posiadają karty ewidencyjne przekroczenia granicy. 
Druki tych kart wydawane są przez te organa bezpłatnie 
dla osób udających się do obcych krajów. Natomiast oso
by udające się do ZSRR i CSRS oprócz wkładki paszporto
wej powinni posiadać i okazać na żądanie władz kontroli 
granicznej zaproszenia, które uprzednio należy otrzymać od 
osoby, do której zamierzamy wyjechać.

Do Jugosławii wyjeżdżamy na warunkach dotychczaso
wych, a mianowicie przez uzyskanie wkładki paszportowej 
upoważniającej do jednorazowego przekroczenia granicy, w y 
dawanej z terminem ważności na okres sześciu miesięcy. 
A le  i tu zaszły pewne uproszczenia. Po otrzymaniu wkładki, 
opłata wnoszona jest również w  formie zakupionego znacz
ka opłaty paszportowej i samemu wkleja się na str. 10 
wkładki w rubryce „wyjazd” . Przy przekroczeniu granicy 
należy okazać organom kontroli granicznej dowód zakupu 
dewiz.

Jeżeli mamy zamiar najpierw wyjechać do NRD, gdzie na 
przekroczenie granicy nie obowiązuje wkładka paszportowa 
a nadal stempel w  dowodzie osobistym, a potem do innych 
krajów socjalistycznych, należy uprzednio nakleić na wkład
ce znaczek opłaty paszportowej i wtedy granice staną przed 
nami otworem.

Skoro już jesteśmy przy NRD to należy przypomnieć, że 
od 1 stycznia 1973 roku w  podróżach między naszymi kraja
mi obowiązują ogólne wewnętrzne przepisy celne obu państw. 
I tak z NRD podróżny może wywieźć upominki i inne przed
mioty o łącznej wartości 100 DM. Do NRD natomiast pod
różny może przywieźć upominki i inne przedmioty o łącz
nej wartości do 500 DM.

Z NRD zakazany jest wywóz: ubrań roboczych i ochron
nych, tekstylnych i ze skóry,
•  mebli, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, pereł oraz 

wyrobów z tych materiałów.
•  taśm magnetofonowych, taśm foliowych i fotograficznych, 

chemicznych odczynników fotograficznych i papieru fo 
tograficznego,

•  znaczków pocztowych,
•  porcelany produkcji „Meisen” , „Gratton Henneberg” 

„Weimar Porzelan” , ..Reichenbach” i „Freiberg” .
•  bielizny pościelowej i materiałów na bieliznę pościelo

wą,
® obuwia wszelkiego rodzaju,
•  odzieży dziecięcej i niemowlęcej, firanek i materiałów 

firankowych z włókien syntetycznych,
•  bielizny trykotowej wszelkiego rodzaju oraz rajstop,
•  mięs i przetworów mięsnych,
•  sprzętu telewizyjnego i części zamiennych do telew izo

rów.

A  co można wywozić z Polski bez cła i z powrotem przy
wozić? Przede wszystkim przedmioty codziennego użytku 
w ilości potrzebnej na czas podróży, sprzęt fotograficzny, 
sportowy itp.. pod warunkiem powrotnego przywozu. Zw al
nia się od cła wywożone przedmioty, których wartość ryn
kowa w Polsce nie przekracza 1000 zł albo przywożone, od 
których cło nie przekracza kwoty zł 1500 a przedmioty te 
nie wskazują na przeznaczenie handlowe.

Podróżni wyjeżdżający na krótki pobyt do NRD mogą za
kupić nie więcej jak  200 MD na jedną osobę. Natomiast, oso
ba udająca się w  celu dłuższego pobytu, nie mniej niż 2 ty
godnie, może wymienić równowartość siedmiu tysięcy zło
tych.

Jak z tego można wywnioskować, dla prawdziwych tu
rystów, droga do turystyki jest otwarta i stworzono wszel
kie warunki, aby można było odwiedzić i  zobaczyć piękno 
krajów naszych przyjaciół.

JÓZEF STEFANOWICZ
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JEGO
Ś I I A I O B L I N B Ś Ć  
PAIRIARGHA 
MOSKIEWSKI 
I CHLEJ RUSI 
PIMEN

Na zaprószenie św. Synodu Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra
wosławnego i Jego Eminencji Wieice Błogosławionego Arcybiskupa Bazylego —  
Metropolity Prawosławnego Warszawskiego i całe] Polski, przybywa z oficjalną wi
zytą do Polski w dniu 26 stycznia br. Jego świątobliwość Patriarcha Pimen —  w to
warzystwie Wysokich Dostojników Patriarchatu Moskiewskiego.

Jego Świątobliwość, Pimen, Pa
triarcha Moskiewski i całej Rusi 
|S rf| li» ltwlrkow). urodził tlę 
w dniu 23 llpc* 191* roku w Bo- 
gorodzku, guberaii Moskiewskiej.

W  października roku 1927 zło
żył w Trójco-Sergiuszowskiej Ła
wrze śluby zakonne, przybierając 
imię Pimena. W trzy lata później 
otrzymał w Moskwie święcenia 
diakonatu, zaś w  rok później, w 
1931, święcenia kapłańskie, po
święcając się odtąd działalności 
kościelnej na terenie Moskwy i 
Muranu, gdzie zastał go koniec 
wojny.

Począwszy od roku 1946 przy
szły Patriarcha pracuje w Odessie 
Jako skarbnik klasztoru Elia
sza. następnie zaś jako wicedzie
kan klasztorów diecezji odesskiej. 
W  1947 roku zostaje podniesiony 
do godności ihumena, z prawem 
noszenia krzyża z ozdobami.

Wkrótce ihumen Pimen wyjeż
dża do Rostowa nad Donem, gdzie 
do roku 1949 piastuje stanowisko 
kaneierza biskupa diecezjalnego, 
członka Rady Diecezjalnej i inne.

W  roku 1949 Jego Świątobli
wość Patriarcha Aleksy mianuj* 
go namiestnikiem Pskowo-Pe- 
czorskiego klasztoru, gdzie pracu
je do roku 1953. Z okazji Święta 
Wielkanocy roku 1950 Jego Świą
tobliwość Patriarcha Aleksy pod
nosi go do godności archiman- 
dryty.

W  styczniu roku 1954 archi- 
mandryta Pimen zostaje przenie
siony na stanowisko namiestnika 
Trójco-Sergiuszowskiej Ławry w 
Zagorsku, a jego Świątobliwość 
Patriarcha Aleksy nagradza go 
prawem noszenia dwóch krzyży 
z ozdobami i celebrowania nabo
żeństw z berłem biskupim.

17 listopada 1957 roku archi- 
■nandryta Pimen zostaje w Ode
ssie konsekrowany na biskupa 
miasta Bałty, wikarego diecezji 
odesskiej, skąd w miesiąc później 
zostaje przeniesiony na stanowi
sko wikarego diecezji moskiew
skiej z katedrą w Dmitrowie.

W iipcu roku 1960 biskup Pi
men zostaje mianowany zarządza
jącym wydziału administracyjno- 
gospodarczego Patriarchatu Mo
skiewskiego. zaś w listopadzie 
podniesiono go do godności arcy
biskupa, a w związku z zajmowa
nym stanowiskiem włączono go 
w skład stałych członków Świąto
bliwego Synodu Kościoła Rosyj
skiego.

W roku 1961 arcybiskup Pimen 
przechodzi na katedrę Tuly i Ble- 
lowa, zatrzymując przy sobie sta
nowisko zarządzającego wydzia
łem adm.-gospodarczym Patriar
chatu w Moskwie.

W  roku 1961 arcybiskup Pimen 
zostaje podniesiony do godności 
metropolity i przeniesiony do Le
ningradu. skąd w dwa lata póź
niej wraca do Moskwy, by zostać 
metropolit Krutickim i Kolom- 
neńskim.

W r. 1964 metropolita Pimen 
odwiedza Danię, a w 1965 r. Pol
skę, gdzie przewodniczący dele
gacji Kościoła Rosyjskiego na

PATRIARCHA PIMEN W POLSCE

uroczystej introni 4cji (zmarłego 
w roku 1969) Prawosławnego Me
tropolity Warszawskiego i Całej 
Polski. Stefana (Rudyka). Był to 
drugi pobyt metropolity Pimena 
w Warszawie; pierwszy raz zoba
czył on Polskę w r. 1963 podczas 
Warszawskiej sesji Światowej 
Rady Pokoju. Następne podróże 
służbowe wiodły go przez Gene
wę, Helsinki, Berlin i Budapeszt.

Za działalność w  ruchu obroń
ców pokoju metropolita Pimen 
zostaje odznaczony Dyplomem 
Honorowym, medalem Radziec
kiego Funduszu Pokojowego i zło
tym medalem „Obrońców Po- 
kojti”.

Zważając na nadzwyczaj odda
ną i gorliwą pracę dla dobra 
Kościoła, Jego Świątobliwość, 
Patriarcha Aleksy nadaje mu w 
roku 1970 prawo noszenia dwóch 
panagij.

Po śmierci Jego Świątobliwości 
Patriarchy Aleksego metropolita 
Pimen zostaje Namiestnikiem 
Patriarszego Tronu Kościoła Ro
syjskiego.

Lokalny Sobór Kościoła Rosyj
skiego w dniu 2 czerwca roku 
1971 obiera go Patriarchą Moskie
wskim i całej Rusi.

Uroczysta intronizacja nowo- 
obranego Patriarchy Pimena od
była się w  dniu 3 czerwca 1971 
roku w Patriarszej Katedrze Sw. 
Epifanii w Moskwie w obecności 
i przy uczestnictwie Zwierzchni
ków i Przedstawicieli Autokefa
licznych Kościołów Prawosła
wnych z całego świata.

Jego Świątobliwość Patriarcha 
Pimen jest członkiem honoro
wym Moskiewskiej i Leningradz- 
kiej Akademii Duchowej i dokto
rem teologii honoris causa Aka
demii Moskiewskiej w  Zagorsku.

Jego Świątobliwość Patriarcha 
Pimen odwiedził w r. 1972 Pra
wosławne Kościoły Aleksan
drii, Antriochii, Jerozolimy, Buł
garii. Rumunii, Grecji, Gruzji i 
Kościół Ormiański w Erewaniu 
(Eczmiadżin).

Patriarchowie Rosyjskiego Ko
ścioła Prawosławnego.
1. Hiob (1589— 1605)
2. Hermogen (1606— 1612)
3. Filaret (1619— 1633)
4. Ioasaf I (1634—1641)
5. Józef (1642— 1652)
6. Nikon (1652—1658)
7. Ioasaf II (1667—1672)
8. Pitirim (1672— 1673)
9. Joachim (1674— 1690)

10. Hadrian (1690— 1700)
11. Tichon (1917— 1925)
12. Sergiusz (1943—1944)
13. Aleksy (1945—1970)
14. Pimen — ingres 1971
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„Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku 
wzajemnemu zbudowaniu”.

Największą wartością wszyst
kich czasów, przedmiotem tęsk
noty ludzi wszystkich ras i na
rodowości —  jest p o k ó j .  Współ
czesny świat jest pełen niezgody 
i niepokoju. Mimo to, że naro
dy całego świata pragną pokoju, 
bezpieczeństwa, współpracy i 
wzajemnej pomocy w duchu 
przyjaźni, tolerancji i' poszanowa
nia, mimo że szczególnie nasz na
ród umiłował pokój z sąsiedni
mi narodami słowiańskimi i- nie 
tylko słowiańskimi, mimo czę
stych manifestacji1 na rzecz pow-

( R z y m .  14. 19)

szechnego pokoju, w  rzeczyw i
stości dalecy jesteśmy od tego 
ideału. Z winy człowieka zburzo
ny został pokój między ludź
mi. Narody całego świata tęsknią 
za tysiącletnim pokojem, a żyją 
w obawie nowej wojny.

Czy ten bolesny problem nigdy 
nie będzie m iał rozwiązania?

Dla chrześcijan pewne jest, że 
pokój między narodami poprze
dzić musi pokój między człowie
kiem a Bogiem. Zanim przystąpi
my do wprowadzenia pokoju mię
dzy narodami, musimy najpierw

przeprowadzić reformę wewnątrz 
w  nas samych. Tak długo w  du
szy naszej nie zapanuje pokój 
Boży, tj. pojednanie z Bogiem 
przez Jezusa Chrystusa, jak dłu
go nie zniszczymy w sobie sa
molubnego „ ja ” . Dopóki będzie
my przesyceni nienawiścią, żądzą 
odwetu, dopóty nie będziemy 
zdolni do działania w  duchu po
jednawczym i miłosiernym. Na
sze staranie o pokój nie jest ska
zane z góry na niepowodzenie. 
Bowiem Bóg również pragnie po
koju. Pokój nie posiada wyłącz
nie pochodzenia ziemskiego i nie 
jest dziełem tylko ludzi. Pokój 
jest też dziełem Boga. Obserwu
jąc działanie Boga w  historii 
ludzkości dochodzi się do wnio
sku, że On żywi wobec nas myśl 
pokoju a nie udręczenia. Już Iza
jaszowi oznajmił Bóg. że przy
wróci pokój narodom. A tym 
zwiastunem pokoju miał być Je
zus Chrystus. Program Jego naj
lepiej wyrażają słowa Ewangeli
sty przy opisie narodzenia w  Be
tlejem, „Chwała na wysokości 
Bogu, a na ziemi ludziom pokój, 
w  których Bóg ma upodobanie". 
Chrystus daje nam podwójny 
przykład jak ma być realizowa
na idea pokoju. Życie Chrystusa 
jest najlepszym przykładem Je
go miłości dó Boga Ojca i do 
ludzi. Zatem miłość do Boga i bli
źniego — oto warunki Chrystu
sowego pokoju. Chrystus nie tyl
ko jest tym, który potrafi przy
wrócić pokój, ale jest źródłem 
pokoju. Nam samym jak uczy hi
storia, jest bardzo trudno prze
zwyciężyć egoizm. Prostymi, ale 
jakże aktualnymi słowami] wyra
ził to Tomasz a Kempis w  swo
jej księdze „O Naśladowaniu 
Chrystusa". „Naprzód sam sie
bie zachowaj w pokoju, a wtedy Ks. ANATOL SIELCHANOWICZ

PO KO JU
będziesz mógł drugich uspoka
jać. Człowiek przewrotny nawet 
i dobre na złe tłumaczy, a złemu 
łatw iej wierzy. Kto stale trwa w 
pokoju, ten nikogo nie posądza: 
kto zaś jest niespokojny i na 
swoim nie poprzestaje, ten roz
maite miewa podejrzenia, a 
wskutek tego ani sam nie zna 
pokoju ani też drugim spocząć 
nie dozwoli. Patrz jak  ci jeszcze 
daleko do owej prawdziwej mi
łości i pokory, która na nikogo 
nie umie się gniewać ani obru
szać się jak tylko na siebie. Jed
ni i sami trwają w pokoju i z 
drugimi pokój zachowują. Inni 
i sami nie mają pokoju i drugim 
go nie dają. Tacy wielkim cię
żarem dla drugich a jeszcze w ięk
szym dla siebie samych. Inni na 
koniec i sami trwają w pokoju 
i drugim usiłują pokój przywró
cić".

Chrystus, który wczoraj i! dziś 
jest ten sam, może także i w na
szych czasach pogodzić skłóconą 
ludzkość. Tylko z naszej strony 
spełniony powinien być jeden, w a
runek, a mianowicie zaakcepto
wanie na serio przykazania m i
łości Boga i bliźniego. „Oblecze
cie się w serdeczne miłosierdzie, 
dobroć i cierpliwość znosząc jed
ni drugich i wybaczając sobie na
wzajem — powiada św. Paweł — 
bowiem to jest droga do pokoju 
wewnętrznego i powszechnego. 
Gdy zaś pokój przekazany nam 
przez Chrystusa zagości w w ie
lu sercach i sumieniach ludzkich, 
wówczas będzie przez nas uczy
niony zdecydowany krok naprzód 
ku urzeczywistnieniu spragnione
go przez wszystkich pokoju ogól
noświatowego.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W PARAFIACH KOŚCIOŁA 
POLSKOKATOLICKIEGO W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA

W ARSZAW A

Parafia katedralna p.w. św. Ducha 
Szwoleżerów róg Czerniakowskiej
M SZA ŚW...................................... godz. 9.00
SUMA z kazaniem . . . godz. 11.00

Filia parafii katedralnej 
p.w. Miłosierdzia Bożego,

ul. Wilcza 31
M SZA ŚW...............................godz. 9.00
SUMA z kazaniem . . . godz. 11.00

Parafia p.w. Dobrego pasterza 
Warszawa—Henryków, 
ul. Modlińska 205
MSZA ŚW...............................godz. 9.00
SUMA z kazaniem . , c godz. 11.00

Parafia p. w. Wszystkich Świętych 
IW IC ZN A  k P IASECZNA
M SZA ŚW.............................. godz. 9.00
SUM A z kazaniem . . . godz. 11.00

Parafia p.w. Najśw. Maryi Panny 
STU D ZIAN K I PANCERNE 
k KOZIENIC
M SZA ŚW.............................. godz. 9.00
SUM A z kazaniem . . , godz. 11.00



stycznia Kościół ob
chodzi pamiątkę na
wrócenia świętego Pa
wia. Apostola naro
dów. Paweł, a przed 
nawróceniem Szawel, 
urodtfil się w  rzym
skiej prowincji Cyli
cji, jako syn rodzi
ców żydowskich z  po

kolenia Beniamina. Wychowanie otrzyma! w 
duchu surowego i zdyscyplinowanego relig ij
no- narodowego stronnictwa faryzeuszów. Po
siadał również cenny przywilej obywatelstwa 
rzymskiego, który kilkakrotnie mu się przy
dał w pracy apostolskiej. Jako młody chło
piec udaje się do Jerozolimy, gdzie otrzymu
je  staranne wykształcenie pod opieką słynne
go wówczas nauczyciela Gamaliela i zostaje 
doktorem zakonnym. Obok pracy umysłowej, 
Paweł uczy się rzemiosła tkackiego, od któ
rego nie odchodził nawet w  pracy misyjnej 
na niwie Kościoła. W latach nauczania Jezu
sowego nie przebywał w Jerozolimie Ł dla
tego też nigdy nie widział Jezusa w czasie 
Jego zif niskiej misji. Przybył do Jerozolimy 
w  tym czasie, kiedy już w  całej pełni pro
sperowała tjmina chrześcijańska. Wtedy staje 
się przeciwnikiem i walczącym wrogiem ucz
niów Je/usa. a kiedy kamienowano św. Szcze
pana. o l^ryw a rolę prześladowcy: „Wyrzu- 
oUr uj poza miasto i kamienowali, a świad
kowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, 
•/.wynego Szawlem" (Dz. 7. 58).

Wyprawa do Damaszku była szczytowym 
punktem jego nienawiści do wyznawców Je
susa Chrystusa, a zarazem momentem jego 
nawrócenia, które miało ogromne znaczenie 
dda powstającego chrześcijaństwa. Nawróce
nie Pawia nastąpiło mniej więcej w- pięć lat 
po zesłaniu Ducha Świętego w sposób zupeł
nie nagły, bez współudziału Apostoła, całko
wicie jako dzieło łaski. Paweł sam wspomina 
bardzo często w  swoich listach o tym fakcie 
i zawsze wyraża się z  najwyższym pi"zeję
ciem i najszczerszą wdzięcznością. Dzieje Apo
stolskie aż trzykrotnie opisują to tak ważne 
wydarzenie (9. 1—"22; 22. 3— 21 i  26, 9— 18). 
Z wielką wdzięcznością obchodzimy pamiątkę 
nawrócenia Apostoła, w którym zatriumfowa
ła łaska nad naturą i wolą ludzką. Przez Pa
wła Apostoła został Kościół uwolniony z w ię
zów judaizmu i rozszerzony wśród pogan. On 
zaniósł światło wiary' Chrystusowej do Euro
py i przez niego Kościół stał się Kościołem 
powszechnym.

Lekcja z liturgii nawrócenia św. Pawła u
kazuje dokładny opis tego wydarzenia: ,.Sza- 
weł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą 
zabijania uczniów Pańsk.ch. Udał się do ar

cykapłana i poprosił go o listy do synagog 
w  Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowa
dzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zw o
lenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. 
Gdy zbliżał się już w  swojej podróży do Da
maszku. olśniła go nagle światłość z nieba. 
A  gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który 
mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego mnie prze
śladujesz?’’ „K to jesteś Panie?” —  powie
dział. A  on: „Ja jestem Jezus, którego ty 
prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam 
ci powiedzą, co' masz czynić” .

Ludzie, którzy mu towarzyszyli w  drodze, 
oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem glos, 
lecz nie w idzieli nikogo. Szawel podniósł się 
z  ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie w i
dział. Wprowadzili go Więc do Damasz&u, 
trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie w i
dział i ani nie jadł, ani nie pił.

W Damaszku znajdował się pewien uczeń 
imieniem Ananiasz. „Ananiaszu!”  przemówił 
do niego Pan w widzeniu. A  on odrzekł: ^Je
stem Panie!” A Pan do niego: „Idź na ulicę 
Prostą i zapytaj w  domu Judy o  Szawła z  Tar
su, bo właśrae się modli". I ujrzał w  w idze
niu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł 
i położył na nim ręce, aby przejrzał. „Pa
nie —  odpowiedział Ananiasz —  słyszałem z  
wielu; stron., jak dużo złego wyrządził ten 
człowiek świętym Twoim  w  Jerozolimie. I ma 
on także władzę od arcykapłanów więzić tu
taj wszystkich^ którzy wzywają Twego imie
nia” . „Idź — odpowiedział mu Pan — bo w y
brałem sobie tego człowieka /a narzędzie. On 
zaniesie im ię moje do pogan i królów i do 
synów Izraela. I pokażę m ą  jak w iele będzie 
musiał wycierpieć dla imienia mego1'.

Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, 
położył na nim ręce i powiedział: „Szawle. 
bracie Pan Jezus, który ukazał ci się na dro
dze. którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przej
rzał i został napełniony Duchem Świętym".* 
Natychmiast, jakby łuski spadły z jego oczu 
i  odzyskał wzrok i został ochrzczony. A  gdy 
go nakarmiono, odzyskał siły.

Jakiś czas spędził z  uczniami w  Damaszku 
i zaraz zaczął nauczać w  synagogach, że Je
zus jest Synem Bożym. Wszyscy, którzy go 
słyszeli, mówili zdumieni: „Czy to nie ten 
sam, który w  Jerozolimie prześladował w y
znawców tego Imienia i po to tu przybył, 
aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapła-. 
na?” . A  Szaweł występował coraz odważniej, 
dowodząc, że Ten jest Mesjaszem, i szerzył 
zamieszanie wśród Żydów mieszkających w 
Damaszku" (Dz 9, 1—22).

Nawrócenie Apostoła narodów ma odpo
wiednik i w  naszym życiu. Dniem naszego 
nawrócenia jest chrzest, przez który Chry
stus wkracza w  nasze życie i daje nam la
skę bez 2asługi. Ta wielka łaska płynąca z 
Sakramentu Chrztu św. winna być trwała, 
a do tego dopomaga „damasceńska droga” 
Mszy świętej, w  której odbywa się nasze 
nawrócenie i  przemiana naszego życia. Idzie
my do ołtarza grzeszni z naszą ludzką nędzą, 
a wracamy uświęceni i. przebóstwieni. Przy
nosimy ludzki chleb (w  ofiarowaniu), a do
stajemy (w  Komunii św„) ChJeb Boży, który 
jest zadatkiem na życie wieczne. Na każdą 
Ms2ę św. idziemy podobni do Szawła. ale 
wracamy podobni już tylko do Pawła.

M ijają wieka. Wydarzenie z  drogi damasceń
skiej jest zawsze aktualne i zawsze powtarza 
się w  sposób zupełnie nagły, bez współudzia
łu ludzi, jako dzieło łaski Jezusa Chrystusa 
dla całego rodzaju ludzkiego.

KS, R. SOKOŁOWSKI
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wał na pomoc — biesa. X bies rządził. Wkradał 
się pod słomiane dachy ubogich łemkowskich, 
przenikał do dusz ludzkich. Kusił do złego .roz
boju. mordu, rabunku. Tak było od prawieku. 
Bezlitośnie łupieni przez karpackich „opryszków” 
kupcy ciągnący z winem do Beligradu, Dynowa 
lub Przemyśla z naddunajskich nizin, duszę od
dawali w  opiekę Bogu, gdy przyszło przemykać 
się im przez .ponure bory krainy biesów — Biesz
czadów. Do dziś nazwę tę nosi położony w pob
liżu Komańczy na zboczach Kanasiówki las.

Całe Karpaty pokrywała wówczas nieprzebyta 
bukowa jodłowa puszcza. Sięgała aż po Dunaj. 
Tam stykała się ze stepem — „węgierską pusztą” . 
Z oceanem stepów ciągnących się nieprzerwanie 
do Wielkiego Muru i Żółtej Rzeki (Huang ho). 
Po nim od wieków przewalały się fa le nomadów. 
Tworzyły krótkotrwałe imperia, łączymy się w 
luźne związki, federacje. Chińczycy nazywali ich 
„barbarzyńcami z północy” —  Hunami. Turącki 
szczep Połowców — Kumanów też się do nich 
zaliczał. Mieszkańcy Komańczy — Kumańczycy 
jak mawiali dziadkowie, widzą się potomkami 
owych wziętych ongiś w niewolę i zagnanych w 
leśne głusze Kumanów... Może tak było rzeczy
wiście. Wieś leży na starym szlaku handlowym 
jaki wiódł przez przełęcz Łupkowską — „uhor- 
skie wrota” . Najeźdźcy tylko tędy mogli prze
dostać się na północ. Tu im zagrodzili drogę przy
byli znad Bałtyku Goci. Celtowie. Nazwa głów
nej rzeki Bieszczadów — Sanu przecie nie sło
wiańskiego. lecz celtyckiego jest pochodzenia. A 
odnalezienie w  islandzkich klasztorach stare sa
gi skandynawskie podają, że walki Gotów z Hu
nami toczyły -się właśnie gdzieś w  tym rejonie 
Karpat. To już zamierzchłe na poły legendarne 
dzieje. Czas zaciera pamięć nawet o wydarze
niach znacznie nam bliższych, jakie rozegrały 
się na tej ziemi, w latach obu wielkich wojen. 
Może. to i dobrze. W iele tu przelano bratniej 
krwi. Płonęły wsie. 'ginęli mieszkańcy, łzy i 
krzywda ludzka biły o niebo. Rozsypywały się

„Polana płonącego trzask rozlega się jak strzał 
Legendę poprzez las niesie wiatr 
W  legendzie niech zostanie więc żałosny dziejów

ślad
Wspomnienia milsze chcemy mieć niż ludzie

tamtych lat 
Niech oczy cieszy nagi szczyt tonący w  tęczy

barw
Z welonu mgły wysusza świt połonin złotych

czar”
Płomienie palonych nad Osławicą ognisk pow

tarzają refren studenckiej piosenki. Ognisk jest 
dużo. Z roku na rok coraz więcej. Położona na 
wschodnich rubieżach Beskidu Niskiego u wrót 
Bieszczadów łemkowska wieś KO M AŃ C ZA  sta
je  się modna. Świetny punkt wypadowy w obie 
grupy górskie. Stąd wyruszają obozy i rajdy. A le  
są i tacy co raz rozbiwszy namiot, dalej się nie 
ruszają. Chyba, że na „kardynalski spacer” wzgó
rzami z klasztoru do uniackiej cerkwi lub na 
maliny na zboczach Jasieniowej... Już teraz w y
daje się, że turystów jest w  Komańczy więcej 
niż stałych mieszkańców. A  co będzie, jeśli za 
rok jak to zapowiadano w pobliskich RADOSZ- 
CZYCACH zostanie otwarte przejście graniczne. 
Nasi południowi sąsiedzi ruszą wtedy hurmem 
nad morze... Nie. N ie Bałtyckie, aie znacznie bli
żej do Soliny. Linia brzegowa zalewu wynosi aż 
180 km, a liczne malownicze zatoki jedyne w 
swoim rodzaju bieszczadzkie fiordy, zapraszają 
na romantyczne biwaki. Parę lat temu szo
sa ujęła w pętlę cały ten poludniowowschod- 
ni kraniec Polski. Otwierając drogę dla cyw ili-
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A SIĘ OD KO
zacji wlano zastrzyk życia w  napoły bezludne i 
zdziczałe obszary. Naprzód ruszyła inwazja zmo
toryzowanych kowbojów. Ci prawdziwi zsiedli 
już z koni. Ostatni z nich przez pewien czas f i
gurował jeszcze na... okładce mapy Bieszczadów. 
A le  w nowym nakładzie już dla niego nawet tam 
miejsca nie znaleziono.

Dziesiątki, setki, tysiące, ba rzesze całe różne
go rodzaju i autoramentu turystów latem i zi
mą ciągną przez Sanok, Lesko, Ustrzyki Dolne na 
południe. Temu najazdowi nikt nie jest w  sta
nie przeszkodzić i nikt chyba przeszkadzał nie 
będzie. I tak by zapewne nie pomogło. Nieza
pomniany czar górzystej krainy owianej tchnie
niem Dzikich Pól i dawnych kresów Rzeczpospo
litej robi swoje. K to tu choć raz zawita wraca 
już zawsze. A  Bieszczady tak naprawdę zaczy
nają się w Komańczy. Zachodni dziennikarze u- 
siłowali się dowiadywać w  którym miejscu na... 
Syberii leży ta Komańcza. Tak im jakoś nie
polsko i niesłowiańsko brzmiała nazwa. A  jakby 
wiedzieli, że wieś od pokoleń zamieszkują rody 
Pengrynów, Czekierdów, Czurmów, Haratynów 
zapewne jeszcze bardziej upewnili by się w  błęd
nym mniemaniu. Piętnaście lat temu. Zaledwie 
temu był ito świat deskami zabity. Czarną limu
zynę dostojnika ciągnął traktor. Bowiem jesie- 
nią tak jak od wieków wszechwładne pano
wanie na drogach łączących ludzkie siedziby o- 
bejmował chlupoczący i zdradliwy żywioł —  bło
to. W  tłustej ciężkiej, brunatnej mazi grzęzły 
po osie pojazdy —  łamały nogi zwierzęta. Czło
wiek też rady dać je j nie mógł. Chyba, że wez-

pod ogniem granatników świątynie, gdzie czcnno 
brodatych unickich świętych. Dziś ikony ł rsa- 
nockiego muzeum znane są w  całej Europie, der- 
kiewki ocalałe z pożogi tamtych lat piecUło- 
wicie konserwuje się i odnawia. Starych krya-ch 
słomą chat jest już coraz mniej. Jeszcze par.eJat 
i znikną zupełnie. W każdej bieszczadzkiej . sa
dzie świecą bielą tynków nowe stawiane z ijjz - 
machem domy prawie wille z balkonami, ein- 
kami budowane z myślą o letnikach. Przy tzo- 
sach pojawia się też coraz częściej nigdy ću^ąd 
nie spotykane napisy WOLNE POKOJE, f  żjC- 
LEGI. Tak jak przy górskich autostradach, u- 
strii czy Włoch. Leśne ostępy, gdzie nie tak w- 
no człowiek mógł się poruszać jedynie po ś  eż- 
kach wydeptywanych przez dzikiego zw», ';za 
przetarły znakowane szlaki. N ie wszędzie wpraw
dzie. Z najpiękniejszych partii połonin. Górskie
go gniazda Tarnicy i Halicza na którym osgiś 
zbiegały się granice Polski, Rusi i Węgier utwo
rzono park narodowy. Wytępione wilcze wata
hy, odstrzelone misie samotniki porywające bara- 
ny i owce wypasane przez tatrzańskich baców 
przesiedlonych w Bieszczady. Rozrodził się też 
dziki zwierz. Wieńce wspaniałego karpackiego 
jelenia upolowanego w  Bieszczadach są ozdobą 
niejednej kolekcji trofeów  myśliwskich z Za
chodniej Europy. Zapłacili zresztą za niego sło
no. Cenę niejednokrotnie przekraczającą wartość 
„polskiego fiata” . Być może niebawem usłyszy
my o dewizowych polowaniach na żubry. Spro
wadzone z Białowieży zaklimatyzowały się tu-^ad 
wyraz dobrze. O odysei PU LP IT  A  słyszeli chy-
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ALE, MY 
SIĘ NIE DAMY..

ba wszyscy. Jego pobratymcy wyrządzają coraz 
większe szkody w uprawach leśnych wylamy- 
wują młode drzewa. Od czasu do czasu wdzięcz
nie pozują do zdjęć turystom. Wymagają jednak 
dla siebie szacunku. K to o tym zapomina rych
ło przybiera pozycję horyzontalną i mocno po
turbowany ląduje zazwyczaj w  szpitalu. Żubry 
do Komańczy jeszcze nie dotarły. Żerują zwykle 
w  tzw. worku na wschód od Krzemienia j Hali
cza. Jeśli kto zechce je lam zobaczyć niech przy
jeżdża. Bieszczady przyjmą wszystkich. I p rzyj
mują serdecznie z staropolską gościnnością, prze 
pychem bogatej wspanialej przyrody i gór. Kto 
choć raz zawita w  tamte strony będzie wracał 
już zawsze.

M ICHAŁ JASIEŃCZYK

Cerkiew  w Knmańc^y

Jeżeli chcielibyście spotkać ludzi, k tó rzy  zna
ją p raw dziw e życ ie  w B ieszczadach, bo z  nim i 
zw iąza li swój los, pow inn iście pojechać do 
osadniczej wsi Polana, k tóre j piętnaście lat 
temu jeszcze praw ie nie było.

Z Ustrzyk Dolnych — siedziby powiatu, po 
godzinnym  marszu znalaciem  się w  P o  han i e , 
wsi c iągnącej się kilka k ilom etrów  m iędzy 
dwom a pasami wzgórz. P rzem ierza ją c  w ieś nie 
czu ję ..za liczonych " k ilom etrów . U wagę m oją  
ca łkow icie przykuw a p iękny k ra jobraz. Za 
trzym u ję się przy  p ierwszym  domu — licząc od 
w jazdu do wsi nową szosa tzw. ..w ielką o b w od 
nicą.

Zaskoczenie. Pr^ed w ejściem  na m eogrodzo- 
ną jeszrze działkę w łaściciel ustawił dw ie rzeź
by w metalu. D ow iaduję się za parę m inut, że 
to ,«kw ietne b a b y ” . Domek ma charakter .gó
ralskiego cacka*1 i w yd a je  się być p rzy jazn y  
gościom , bo kw ietne baby*’ jak gdyby  zapra
szały przechodn iów . W chodzę Rozm aw iam  z 
artystycznym  małżeństwem  — ZA G M A N O W S K 1- 
MI, R Z E Ż B IA R K Ą  I G R A F  l K I EM.

— Przy jech a liśm y tu z W arszaw y — pow ia 
dają — zw abien i — jak się ła tw o dom yśleć, 
kra jobrazem . Poranki i pory  zachodu stońca, 
zw łaszcza jesienią w B ieszczadach nie dadzą się
2 niczym porównać.

W yposażony przez grafika  w  buty gum owe 
i cenne in form acje  a ..p ierwszych*’ w Polanie, 
sk ierow ałem  się ku Ostremu — drugiem u krań
cow i wsi. Gorszą drogę trudno sobie w yobra
zić^ W ybo je na pół metra. M ijam  dwa potoki. 
W reszcie docieram  do czw oroboku  ze św ier
ków, otaczających duży dom i stajnię pod sło
mą. Zza porośniętego lasem pagórka w yb iega ją  
trzy konie, a 7 3  moment jeszcze jeden. Na nim 
galopuje w stronę domu siedząca na ok lep 
bieszczadzka amazonka — Inka.

Annę C ichoniową spotykam  na podwórku. 
Zaw arc ie  znajom ości z nsadniczką i je j  córką  — 
Inką. trwa krótko.

— C zy pan znowu w spraw ie tego n iedźw ie
dzia? pyta nagle osadniczka Przecież przed 
paru la ty prasa o nim  już pisała.

— O odw iedzinach misia rów nież chętnie po
słucham. ale nie tylko on mnie interesuje — w y 
jaśniam pani C ichoniowej.

W chodzim y do obszernej izby . M roczno i w il
gotno.

— Rozpacz ogarnia z tym  domem — słyszę 
Cichoniową. — Lecz nie było czasu o  nim po 
myśleć przez te lata.

Przyjechała  do Po lany w sześćdziesiątym  
pierwszym . P raw ie  nikogo tu jeszcze w tedy nie 
było. Na Ostrem zastała porzucone gospodar
stwo. Dzika przyroda szybko odbierała z po
wrotem to. co przed la ty w ydarli jej m ieszkań
cy bieszczadzkich ostępów. C ichon iow ej podo
bało się obejście na Ostrem. zw łaszcza św ier
ki posadzone w czw orobok . One stanow iły ła
godniejszą niż port granicę m iędzy lasem i 
działką osadniczy.

— W Bieszczadach cz łow iek  musi żyć  w  zgo 
dzie z przyrodą — powiada gospodyni.

Przyjechała  z czw orgiem  dzieci — najstar
szym trzynastoletnim  Adam em  i najm łodszą 
pięcioletn ią Inką. W łasnego dobytku nie p rzy 
wiozła. Jak wszyscy osadnicy C ichoniową do
stała od Państwa sto pięćdziesiąt tys ięcy  kredy
tu i zw oln ien ie z  podatków  przez p ierwsze trzy  
lata. To duża i mała suma równocześnie. W 
warunkach bieszczadzkich raczej mała. K apryś
ny klim at i... dzik ie zw ierzęta  w yrządzają  go 
spodarstwu ogrom ne szkody w uprawach i ho
dowli. Jelen ie i dziki niszczą zasiewy, w ilk i i... 
n iedźw iedzie przerzedza ją  hodowlane stada. 
Głośne by ły  w całej Polsce (dzięk i prasie) „w i
z y ty ” n iby m iodo- i ow ocożernych  n iedźw iedzi.

C ichoniow ej radzili, żeby się przeniosła w 
bardziej cyw ilizow ane m iejsce. N ie  chciała. Czę
sto powtarzała w te trudne lata w iersz, k tórego  
autora nie zna, a k tóry  dokładnie w yraża cha
rakter osadników z B ieszczadów. W iersz czę
sto słyszała w  dzieciństw ie z ust m atk i: ..... Choć
nie dojdzie, chociaż padnie, przecież życ ia  nie 
roztrw on i, bo najlepsza cząstka życia w  c iąg łe j 
w alce i pogon i...'-

— N ie mogłam się załam ywać, choć c iężko 
było przetrw ać wspomina osadniczka. — N ie  
w iadom o k iedy i z k tóre j strony p rzychodziły  
niepowodzenia.

Pracow ała. Dzieci należało nakarm ić i ubrać.

Cala czw órka chodziła do szkoły. Adam  ju ż  zdo
był w  Lubelskiem  dyplom  technika pszczelar
stwa, A lina w Rzeszowskiem  dyplom  zootech
nika. Andrzej kończy Techn ikum  Hudowlane w 
Zabrzu, a najm łodsza inka w przyszłym  roku 
pójdzie do sz.koły roln iczej. Teraz pomaga m at
ce. Również Adam w donui ..odbyw a”  służby 
wojskową. Wspólnie dźw iga ją  gospodarstwo.

— Czekam y do zimy. by zgrom adzić m ateria ły 
budowlane. Zim ą łatw iej będzie tu dojechać. 
Teraz po b łocie trzy  złączone ciągniki wioziy 
pod górę jedną przyczepę żw iru  czy  cegły. Ile  
p ien iędzy pochłonie transport moim  now ym  
sąsiadom, którzy przy jechali tu u ubiegłym  ro 
ku? A ż się nie chce wspominać. A przecież 
od paru lat państwo podniosło w ysokość k redy 
tów  w yp łacanych  osadnikom /1o trzystu ty 
sięcy i zw oln iło ich od podatków na okres p ięt
nastu lat. M yśm y trochę inaczej zaczynali.

W ychodzim y na zabłocone podwórka, poiem  
na polanę. Szukam y zw ierzą t, które pozosta
w ione trzy godziny bez op ieki, przeszły lasem 
na inną łąkę. K ilkadziesiąt m etrów  pod gorę 
w gąszczu i w idzę najw iększe stado w  Po la 
nie: 29 sztuk bydła — krów . ja łów ek  i bycz
ków, 30 ow iec, kozy i 5 koni. A i tak w iosną parę 
sztuk padło na nieznaną chorobę.

— M usim y jeszcze doczekać się dobrej drogi 
i św iatła e lek tryczn ego . D rogę ob iecu ją  bu do
wać w przyszłym  roku. a św iatło dostanieniS' 
/a parę tygodni. Teraz jest nas w ięce j na 
Ostrem i te inw estycje stały się koniecznością.

— Pow in ien  pan odw iedzić mego sąsiada, któ
ry m ieszka na drugim  Wrańcu wsi — radzi C i- 
choniowa. — N iby daleko, ale Lupa też by ł jed 
nym z pierwszych .

Do Po lany przyjechał rów nież w sześćdziesią
tym p ierw szym , z powiatu hrubieszowskiego. 
Dostał dzia łkę przy  głów nej drodze, którą póź
niej. w sześćdziesiątym  piątym , pobiegła p ięk
na szosa, tzw. ..duża obw odn ica” . W ostatnich 
latach wybrano go przew odniczącym  kołka ro l
niczego. Tę iunkcję dołączył zresztą do funkcji 
prezesa kół — ZSL j ZBoWiD. K ierow an ie kó ł
kiem roln iczym  zabiera jednak Lupie na jw ię
ce j czasu.

— W ielu osadników — notuję przew odn iczą
cego — przegryw a ło  w Bieszczadach, bo nie w ie
dzieli jak  zabrać się do gospodarowania. A 
w łaściw ie nie w iedzie li czy zdecydow ać się na 
uprawy zbożow e czy  na hodowlę. Dzisiaj jest 
już jasne, że w naszych warunkach opłaca się 
tylko hodow la. Znaliśm y drogę rozw oju  wsi,

— M am y w iele do zrobien ia, jeszcze w ięcej 
jest przed nami, niż za nami — m ów i Lupa. — 
A le  gdy człow iek wspomni... ma co w spom i
nać. O czyw iście — wojna, okupacja. N apatrzył 
się wtenczas na płonące wsie. M oże d la tego te
raz tak kocha życie.

— Oglądam dwa Złote K rzyże  Zasługi. K rzyż  
W alecznych. K rzy ż  V irtu ti M ilita ri V klasy. L u 
pa nie ma nawet w ielu  okazji, by je przyczep ić 
do klapy.

Z  C ichoniową spotkałem się jeszcze raz przed 
zachodem słońca Razem poszliśm y do M ajów , 
ubiegłorocznych przybyszów  z Radom ia Na 
nich patrzy cała Polana: jak  też sobie poradzą 
na Ostrem? M łode m ałżeństwo z  tro jgiem  dz ie 
ci dostało dwunastohektarową działkę i 300 tys. 
pożyczki.

S iedzim y w m ieszkaniu M a jów  przy lampie 
naftow ej. To ostatnie tygodn ie przy tym  drga
jącym  płomieniu. M ajowa przygo tow u je ko la 
cję. K ra je  grube krom ki chleba i ty lk o  trochę 
cieńsze plastry salcesonu. Herbatę le je  do  fi l i 
żanek z drogie j porcelany. Jemy.

— Przy jech ałem  tu dzięk i żonie i dzieciom , 
które p rzyrzekały , że w B ieszczadach będą po
magać — śm ieje się gospodarz.

— Żału je pan? — pytam.
— Niech pan zapyta dzieci, czy  żału ją? — od

powiada osadnik.
Dzieciaki zapewniają, że stąd n igdzie nie 

pójdą.
— Pani C ichoniową — śm ieje się M ajow a do 

p ierwszej osadniczki na Ostrem — ciężko tu, 
ale się nie dam. Prawda?

M ajówna. która ju tro zaczyna ósm y rok szkol
ny gra na akordeon ie „F a le  Dunaju".
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MAHATMA GANDHI -  ŚWIĘTY INDII

M aha ina  Gandhi — 
rzeźba Czintaniani K a ra

W związku z I rocznicą proklamowania republiki Indii pra
gniem y przypomnieć naszym Szanownym  Czytelnikom ży
cie i działalność człowieka, który w największym  stopniu 
przyczynił się do oswobodzenia Indii spod władzy A ngli
ków. Byl to Mahatma Gandhi — niezmordowany bojow
nik o prawdę, w ielki asceta, gorący patriota — słowem  
człowiek święty.

Gandhi urodził się 2 paździer
nika 1869 r. w  mieście Perbandar 
w zachodniej części Indii. Po stu
diach prawniczych w  Anglii i 
krótkiej praktyce adwokackiej 
wyjechał do Afryki Południo
wej, aby wywalczyć prawa i zno
śniejsze warunki bytu dla hin
duskich robotników kontrakto
wych. których krzywdzili zarów
no pracodawcy angielscy jak i 
Burowie — tubylcy. Po 20 latach 
pracy, po stoczeniu iście home- 
ryckich bojów, wygra! sprawę i 
emigracja indyjska otrzymała 
pełnię praw ludzkich oraz lepsze 
warunki egzystencji. Powróciw
szy w roku 1914 do Indii podjął 
walkę o polityczne i gospodar
cze usamodzielnienie kraju spod 
rządów Anglików oraz o pełną 
sprawiedliwość dla najbardziej 
pokrzywdzonej kasty „pariasów".

W walce tej. prowadzonej przez 
Gandhiego swoistą metodą nie 
stosowania gwałtu, byl kilkakrot
nie aresztowany przez Anglików 
i osadzany w więzieniu. W roku 
1931 bral udział w Konferencji 
Okrągłego Stołu w Londynie i za
warł z rządem angielskim ugodę, 
na mocy której Indie otrzymały 
konstytucję w dużym stopniu 
autonomiczną. Jednakże konsty
tucja ta, wprowadzona w życie 
dopiero w roku 1937. nie mogła 
już zadowolić Indii, gdyż naród 
hinduski sięgał dalej — po pełną 
niepodległość. Po zakończeniu o
statniej wojny światowej, gdy In
die zaczęły rozpadać się na dwa 
państwa — indyjskie i pakistań
skie — pragnął Gandhi w przy
jacielski sposób załatwić sporne 
sprawy między hindusami i ma
hometanami. Naraził się przez to 
nacjonalistom hinduskim i zginął 
z rąk zamachowca dnia 30 stycz
nia 1948 roku.

Mahatma Gandhi byl niewąt
pliw ie człowiekiem wyjątkowej 
doskonałości wewnętrznej. Jedną 
z ciekawych cech jego świętości 
była szczera chęć życia prawdą. 
Ten człowiek, jak nikt bodaj in
ny oprócz Chrystusa Pana. nie 
cierpiał kłamstwa, fałszu i obłu
dy. Gandhi udowodnił całemu 
światu, że nawet w zawodzie ad
wokackim. nawet w polityce moż
na działać nie posługując się 
kłamstwem. Pracując jako adwo
kat uprzedzał z góry każdego 
klienta, że nie podejmie się o
brony „nieczystej" sprawy. Nigdy 
też nie radził swym klientom, aby 
kłamali w sądzie, choć zdarzały 
się wypadki, że przez drobne 
kłamstwo mógłby wygrać spra
wę. Pewnego razu podczas roz
prawy sądowej zorientował się. 
że jego klient kłamie. Gandhi na
tychmiast przerwał rozprawę i 
zwrócił się do sędziego o oddale
nie powództwa. Wypadków po
dobnych zdarzało się więcej w

praktyce adwokackiej Gandhiego, 
a mimo to nie traci! klientów. 
Szli do niego z pełnym zaufaniem. 
Wiedzieli, że człowiek ten nie po
dejmie się prowadzenia sprawy 
opartej na oszustwie, ale też ich 
samych nie oszuka, sprawy nie 
będzie odraczał, przeciągał, byle 
tylko pieniądze wyłudzić od 
klienta. Podobnie w życiu pry
watnym i działalności politycznej 
nie klamal nigdy ani słowem, ani 
zachowaniem się: nie oszukiwał 
żadnym sposobem. Byl to czło
wiek szczery i prawy w każdym 
słowie i w każdym czynie.

Jeśliby ktoś zapytał, skąd pły
nęło u Mahatmy tak wielkie umi
łowanie prawdy, należałoby od
powiedzieć. że płynęło ono z mo
tywów religijnych. Dla Gandhie
go symbolem wieczystej Prawdy 
byl Bóg. Dążąc do prawdy dążył 
ustawicznie do Boga. Dlatego 
kłamstwo, fałsz, obłuda równaly 
się u niego ze zdradą Boga. 
Wszystko co się dokonuje w nas
— pisze w swojej autobiografii
— jest niestale i przemijające. 
Istnieje jednak Istota Wyższa, u
kryta, lecz stanowiąca nieprzemi
jającą Ostoję. Błogosławiony, ko
mu udało się pochwycić bodaj 
blask Jej wejrzenia i uczepić Jej 
rydwanu Poszukiwanie tej w ła
śnie Prawdy jest summum bo- 
num w życiu (najwyższym szczę
ściem). A na innym miejscu 
stwierdził wyraźnie: „Jestem jak 
najgłębiej przekonany, że nie ma 
innego Boga ponad Prawdę".

Za najskuteczniejszy środek do 
osiągnięcia Prawdy uważał Gan
dhi Ahimsę. Słowo „himsa" w ję 
zyku hinduskim oznacza unice
stwienie życia. Stąd ..ahimsa” o
znacza walkę z tym wszystkim co 
unicestwia życie, walka ze złem, 
przemocą, gwałtem. W języku 
polskim wyrażenie to oznacza: 
niewyrządzenie zła. niestosowa
nie przemocy. Najlepiej zobrazu
je to wypowiedź Chrystusa Pa
na: „Jeśli uderzy cię ktoś w pra
wy policzek, nadstaw mu i lewy’’
— wypowiedź, która zachwyciła 
Gandhiego. Gandhi zachował tę 
zasadę przez cale życie i ani razu 
nie użył przemocy przeciwko 
swym wrogom lub przeciwnikom 
ideowym.

Najlepszym zilustrowaniem 
jego postawy byl wypadek w A 
fryce Południowej. Gandhi pro
wadził tam praktykę adwokacką 
i równocześnie usiłował polepszyć 
dolę hinduskich robotników kon
traktowych. Orędował za nimi u 
władz, bronił za darmo w sądzie, 
byl gotów na każde ich skinie
nie. stawał się dla nich najlep
szym opiekunem, ojcem i matką. 
Jego wysiłki- ulżenia robotnikom 
nie znalazły uznania u białych 
fabrykantów. Dlatego, kiedy po 
chwilowym pobycie w  Indiach

biała ludność Durbanu (port po
łudniowoafrykański) zorganizo
wała gorączkową agitację prze
ciwko niemu i usiłowała nie do
puścić do opuszczenia statku żą
dając. by z powrotem zawrócił 
do Indii. Gdy Gandhi wysiadł nie 
zważając na pogróżki, wrogi tłum 
obrzucił go kamieniami, odłamka
mi cegieł, zgniłymi jajami. Osła
biony przytrzymał się parkanu. 
Uratował go od śmierci oddział 
policji angielskiej, zawiadomiony 
przez jednego z Hindusów. Lord 
Chamberlain, będący w owym 
czasie ministrem brytyjskim do 
spraw kolonii, nadesłał depeszę 
do rządu Natalu, domagającą się 
pociągnięcia winnych do odpo
wiedzialności sądowej. Gandhi 
nie skorzystał z prawa odegrania 
się na swych przeciwnikach. O- 
świadczyl na piśmie, że im prze
bacza, bo jest przekonany, iż u
czynili to z nieświadomości, pod
burzeni przez kogoś innego. 
Ahismę rozciągnął Gandhi ni;? 
tylko na czyny zewnętrzne. Dą
żył również do tego, by nawet w 
myślach, w uczuciach nie zagości
ła w nim przez moment chęć zem
sty. pragnienie odwetu. Dlatego 
przez ustawiczną samokontrolę, 
przez baczną uwagę doszedł do 
usunięcia ze swego serca nieprzy
jaznych uczuć względem ludzi — 
uczuć złości, nienawiści czy choć
by niechęci. Tylko szacunek dla 
każdego człowieka, przyjaźń i m i
łość wyznaczały mu drogę postę
powania. Innej drogi nie znal.

Następnym charakterystycz
nym rysem duchowej wielkości 
Gandhiego było życie w ascezie. 
„N ie sposób jest wczuć się w du
szę każdej żyjącej na świecie isto
ty bez samoczyszczenia — pisał 
w swej autobiografii. Człowiek, 
którego serce nie jest czyste, ni
gdy nie będzie zdolny do pozna
nia Wszechmogącego” . Asceza ta 
polegała na maksymalnym opa
nowaniu ciała i cielesności przez 
ducha.

Samoczyszczenie rozpoczął Ma
hatma od opanowania przyjem
ności w odżywianiu: postanow'il 
nie jeść mięsnych pokarmów. 
Ileż trudności musiał przebyć, aby 
ślubu tego dotrzymać. Najwięcej 
kłopotów i wewnętrznego wysił
ku kosztowały go studia w Lon
dynie, gdyż nie łatwo było zna
leźć bezmięsne jadłodajnie. Cza
sem miody student bliski byl za
łamania się, ale nie doszło do te
go. Wytrwał w swym postano
wieniu. Umartwienia i samoopa- 
nowanie się w jedzeniu posunął 
później jeszcze dalej i odmówił 
sobie nawet mleka, żywiąc się ja 
rzynami, owocami i orzechami. 
Dopiero w starszym wieku, gdy 
nie dopisywało mu zdrowie, zgo
dził się za poradą lekarza na ko
zie mleko.

Wewnętrzne doskonalenie się 
przez ascezę potrzebne było 
Gandhiemu do wyższych celów
— do bardziej sprawnej służby 
społecznej i patriotycznej. Gand
hi kochał swój naród hinduski, 
pracował dla narodu z całym za
pałem i bezgranicznym wprost 
poświęceniem. Nie było dlań prze
szkód, których nie zdołałby po
konać, cierpień, które potrafiłyby 
go wstrzymać od pracy dla dobra 
swej ojczyzny. Dążył do tego, by 
stanowić z narodem nierozłączną 
całość. Ponieważ jego naród skła
da! się w większości z ludzi bied
nych, dlatego zarówno skromnym 
sposobem życia, jak też ubiorem 
usiłował upodobnić się do naj
biedniejszych. Nosił strój naj
biedniejszych Hindusów, nie zwa
żając na to, że naraża się na 
drwiny i szykany: podróżował
trzecią klasą w bydlęcych wago
nach. wśród tłoku i zaduchu — 
bo tak podróżowali prawie 
wszyscy jego rodacy; rozmawiał 
tylko po hindusku. poznawał re
ligię, święte księgi hinduskie, 
kulturę, historię swego narodu.

Po powrocie z Afryki Połud
niowej do Indii rozpoczął akcję 
wywalczanie swobód dla swego 
narodu. Uświadamia! naród, po
ucza! o przepisach prawnych, 
przy pomocy których można było 
uniknąć wielu krzywd. Jeździł po 
całych Indiach. Zjawia! się wśród 
chłopów, ciemiężonych przez 
plantatorów indyga (roślina, z 
której wyrabiano barwniki) aż u 
podnóża Himalajów; przybywał 
do strajkujących robotników, aby 
kilkudniową głodówką dopomóc 
im do zdobycia lepszych płac: 
przyjeżdżał do okręgów nawie
dzonych klęską głodową, aby u 
gubernatora wyjednać zmniejsze
nie podatków. Aresztowany przez 
władze angielskie, wypuszczany 
na wolność, podejmował znów tę 
samą skrzętną pracę społeczną i 
patriotyczną. Nie ustawa! w niej. 
nie znal zmęczenia, nie znal odpo
czynku, nie znał bojaźni ani lęku.

Kilkakrotnie namawiano Gand
hiego, by przyjął religię chrześci
jańską, lecz zawsze odmawiał. Nie 
mógł uznać religii chrześcijań
skiej za największą z istniejących 
religii. Zastanawiając się bez
stronnie nad tym zagadnieniem, 
doszedł do przekonania, że żad
na inna religia nie zawiera tak 
subtelnych i głębokich myśli, jak 
hinduizm, ponadto żadna nie po
siada tak szerokiego poglądu na 
istotę duszy ludzkiej i tyleż miło
sierdzia. co hinduizm. Widział też 
i słabe strony hinduizmu. Kaziła 
go kastowość. dopuszczanie ist
nienia, „niedotykalnych (najniż
szej kasty), co jego zdaniem 
świadczyło, że w hinduizmie jest 
również coś, co należałoby uzdro
wić.

Gandhi stal się „Ojcem Naro
du” ... a przecież jego nauki prze
znaczone są nie tylko dla jego 
narodu, lecz również dla wszyst
kich innych narodów” — pisał o 
Gandhim Jawahahral Nehru. 
Można dodać do tego. że nie tyl
ko jego nauki, ale i czyny są 
wzorem postępowania dla wszyst
kich. E, B.
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Jednym z  niezwykle interesujących przeja
w ów  kultury Indii jest sztuka sakralna, tak 
bardzo różna od naszej i tajemnicza — nie 
do zrozumienia bez odpowiednich objaśnień, 
których podstawą są teksty religijne.

Znajomość rozwoju sztuki Indii sięga 400 
r. p.n.e.. kiedy to ukształtowane już wielkie 
systemy religijne A z ji Wschodniej powołały 
plastykę na swoje usługi.

Podróżując po Indiach na jaw ie (czego 
wszystkim życzę) lub w  wyobraźni (o co zna
cznie łatw iej) napotykamy skupiska świątyń 
w  miastach, a także wolno stojące obiekty ty
pu sakralnego, lifb też pamiątkowego —  w  ro
dzaju kolumn stawianych dla uczczenia Bud
dy. Na próżno szukalibyśmy analogii tej 
architektury z  jakąkolwiek europejską. Cał
kiem odrębne zasady kierowały budowniczy
mi Azji, którzy stawiali te wspaniałe gmachy, 
monumentalne wieże i bramy.

Ich: pierwowzorem i  symbolem są bowiem 
Himalaje —  otoczone kultem góry, które w  
indyjskiej mitologii są świątyniami bogów 
Brahmy, Wisznu i Sziwy. lub też wręcz utoż
samia się je  z tym i bogami. Masywne kształty 
i skomplikowane kontury w ież przypominać 
mają majestatyczne szczyty górskie.

Najstarsze z  zachowanych kamiennych 
świątyń pochodzą z  okresu panowania w ie l
kiego króla Aśoki (272— 232), którego wkład 
w  kulturę Indii jest ogromny. Propagował on 
architekturę buddyjską i wystawił w iele ko
lumn ku pamięci Buddy. Są to olbrzymie w ol
no stojące kolumny z  piaskowca lub granitu, 
zwieńczone postaciami zwierząt symbolicz- B a s z ly  w i e lk ie j  Ś w ią ty n i w  M a d u n e <IS£J— l(5J|

W CIENIU HINDUSKICH ŚWIATYPil
nych: słońca, byka, konia i lwa. Jedną z  naj
bardziej znanych jest kolumna z  Sarnathu 
pod Benaresem, w  miejscu gdzie Budda rozpo
czął swoje kazanie. Rzeźba wieńcząca kolum
nę przedstawia cztery lw y  i wykazuje znako
mite mistrzostwo wykonania.

Innym popularnym typem architektury bud
dyjskiej są tzw. słupy — kopulaste budowle 
służące do przechowywania relikw ii Buddy, 
jego towarzyszy- lub innych: świętych, lub też 
wznoszone w  miejscach uświęconych tra
dycją.

G ł o w a  B u d d y  —  r z e ź b a  z  G a n d h a n y  —  V  w .

Jak głosi legenda, sam król Asoka wybudo
wał 84000 stup. Znana powszechnie, tzw. w iel
ka stupa Szańczi z  II poł. I I I  w. jest zbudowa
na z cegieł w  kształcie kopuły spoczywającej 
na obszerniejszej terasie, ukoronowanej pa
rasolem. otoczonym małym czworobocznym 
płotem. Prowadzą do niej bramy skierowane 
w  cztery strony świata, ozdobne niezwykle 
bogatą „koronkową" ornamentyką, której 
wszystkie elementy stanowią symbole relig ij
ne.

Trzeci typ budowli stanowią czajtje — 
świątynie w jaskiniach i  grotach skalnych, 
posiadające wewnątrz stupę. Ściany wewnę
trzne i zewnętrzne niezwykle bogato rzeźbio
ne (na ogół bezpośrednio w skale) sprawiaja 
wrażenie, jakby nie z  kamienia, lecz z  m ięk
kiego drzewa były wycięte. Powstały one pra
wdopodobnie w  miejscach grot, w  których 
chronili się dawni buddyjscy pustelnicy. Je
dną z  pierwszych skalnych świątyń buddyj
skich jest czajtja w  Bhedży z  poł. I I  w  p.n.e.

Świątynia Kajlasanthy w  Elurze z  V III  w. 
jest odmianą opisanych powyżej czajtji. Zbu
dowana została bowiem nie w  jaskini, lecz 
wśród skal stojących oddzielnie. Przypominać 
ma ona świętą górę Kajlasa w  Himalajach, a 
biel pokrywająca świątynię wyobraża śniegi 
na szczytach.

Inne świątynie budował w  Indiach brami- 
nizm, innemu bowiem służyły celowi. Tworzą 
one w ielkie kompleksy budynków, obejmują
ce nieraz całe dzielnice, gdzie skupiają się 
rzesze pielgrzymów, aby wykąpać się w  świę
tych wodach Gangesu i brać udział we wspa-t 
niałych ceremoniach religijnych, pełnych tań
ca, dźwięku dzwonów i muzyce wprawiającej 
w  ekstazę zarówno wykonawców, jak i ucze
stników. Ich dekoracje są zaprzeczeniem sym
bolicznych ornamentów buddyjskich. Pokry
wające je rzeźby charakteryzuje pochwala 
uciech życiowych: muzyki, tańca, miłości. Były 
one poświęcane zazwyczaj głównym bó
stwom: Brahmie, Wisznu i Sziw ie w  ich naj
rozmaitszych postaciach.

Jednym z bogatszych w 7,abytki ośrodków 
kultowych jest Bhuwaneśwar, dawna stolica 
królewska w  prowincji Osissa z setkami świą
tyń o niezwykłym wprost p rz e p y c h u  dekora
cyjnym.

Trzecią i całkowicie odrębną grupę stano
wią świątynie Dziury. Najpiękniejsza z  nich 
znajduje się na ściętej górze Abu w Radżpu- 
tanie. Zbudowana z białego marmuru, na ze
wnątrz skromna i prosta posiada w  swych 
wnętrzach niezwykle misterną dekorację rzeź
biarską.

S z i w a  t a ń c z ą c y  —  r z e ź b a  z X I  w .



Troska o całość, o los Ojczyzny i narodu 
była zawsze najcenniejszym zjawiskiem nu 
przestrzeni dziejów polskiego patriotyzmu. 
Bojowa przeszłość Polaków', nasza wojenna 
i rewolucyjna historia stworzyły dorobek mo
ralny. dorobek postaw, które do dziś nie stra
ciły na aktualności. Dotyczy to również tra
dycyjnego męstwa, odwagi myśli i działania.

Bez powstań narodowych X V III  i X IX  
wieku i walki wyzwoleńczej mas ludowych 
nie byłoby dziś nowoczesnego narodu pol
skiego. Masowe ruchy narodowowyzwoleńcze 
stanowiły jeden z decydujących czynników, 
formujących świadomość narodową. Powsta
nie narodowe, udział mas ludowych w  pow
staniu kościuszkowskim, listopadowym. W io
śnie Ludów i w  powstaniu styczniowym — 
to czynniki, które odegrały wielką rolę w  
niwelowaniu podziałów społecznych, zniosły 
sztuczne granice wynikające z rozbiorów, zin
tegrowały cały naród polski. Wpłynęły także 
na przyśpieszenie tempa kształtowania się na
rodu i na specyficzne uformowanie jego du
chowego oblicza.

Po dwóch kolejnych rozbiorach, dokona
nych w  latach 1772 i 1793 przez zaborcze 
monarchie Prus. Rosji i Austro-Węgier, trze
ci rozbiór Polski w  roku 1795 wykreślił cał
kowicie państwo polskie z mapy Europy.

Naród polski nie ugiął się jednak pod brze
mieniem niewoli. Najdobitniejszym tego w y
razem jest długie pasmo walk o niepodleg
łość podejmowanych przez każde kolejne po
kolenie. Naród polski dowiódł w  okresie roz
biorów i w okresie późniejszym swego pa
triotyzmu i umiłowania wolności. Już dra
mat pierwszego rozbioru wzmógł dążenia pa
triotyczne i poszukiwanie przez ludzi świa
tłych sposobu odzyskania niepodległości Po l
ski. .

Wielką, patriotyczną i postępową rolę peł
niła w  walce o niepodległość literatura i 
sztuka — dzieła Mickiewicza i Słowackiego, 
potem Sienkiewicza, Żeromskiego i Prusa, 
płótna Matejki, muzyka Chopina i Moniuszki.

Rozbiory były katastrofą i utrudniły w  du
żym stopniu tworzenie‘ się nowoczesnego na
rodu polskiego. Zabory utrudniły też kon
takty polityczne i kulturalne pomiędzy Po
lakami w  różnych częściach kraju. Tępiono 
przejawy polskiego życia narodowego, prze
śladowano język polski, szkołę, kulturę, hamo
wano rozwój pilskiej inteligencji, Polskie ma

sy ludowe cierpiały odtąd podwójny ucisk: 
narodowy i społeczny

Jednakże mimo prześladowań i trudności 
stawianych przez rządy zaborcze przez cały 
ten czas utrzymywała się, choć w osłabio
nej postaci, więź ekonomiczna i kulturalna 
pomiędzy trzema zaborami. Utrzymywała się 
świadomość przynależności do jednego na
rodu. W  okresie niedoli, w dobie ciężkich 
zmagań wyzwoleńczych z zaborcami ukształ
tował się ostatecznie nowoczesny naród pol
ski. Żadne wysiłki zaborców, zmierzające do 
tego, by Polskę na zawsze wymazać z mapy 
świata, nie były w stanie zniweczyć dążeń 
narodu polskiego. Przeciwnie wzmogły po
czucie świadomości narodowej szerokich krę
gów społecznych. Trwał wysiłek pokoleń Po
laków, zmierzający do gospodarczego po- 
dźwignięcia i rozwoju ujarzmionego kraju. 
Olbrzymia większość społeczeństwa polskie
go dążyła do zrzucenia obcego jarzma. Pow
stanie styczniowe, podobnie jak i wcześniej
sze wolnościowe zrywy Polaków jest kamie
niem milowym na bohaterskiej drodze pol
skich walk narodowowyzwoleńczych, pol
skich dążeń narodowych, dowodzi niewyga
słej, czynnej woli narodu posiadania własnego 
państwa.

Wysiłki te nie przyniosły zamierzonego e
fektu m.in. dlatego, że stojący za nimi przy
wódcy i działacze polityczni nie potrafili zmo

bilizować wszystkich, tkwiących potencjalnie 
w narodzie sił do walki o wolność, nie po
trafili uruchomić ogromnych możliwości drze
miących w wyzwoleńczych dążeniach chłop
stwa. Pod pojęciem naród i Ojczyzna zupeł
nie inne treści podkładali przedstawiciele in
teresów warstw ludowych i zupełnie inne 
przedstawiciele klas posiadających. Zawsze 
chodziło o to, jaką ma być ta Ojczyzna. Każdy 
z obozów politycznych widział ją w innym, 
bardziej czy mniej konkretnym kształcie spo
łeczno-politycznym, uwarunkowanym intere
sem klas czy grup społecznych, których punkt 
widzenia odzwierciedlał. Patriotyzm i towa
rzyszące mu w izje Polski miały swój kon
kretny klasowy kształt. W każdym powsta
niu polskim, w poprzedzających je ruchach 
spiskowych wyróżnić można dwa przeciw
stawne sobie nurty. Jeden konserwatywny, 
społecznie niechętny do odwoływania się tak 
do polskich, jak i obcych mas ludowych, bo
jący się rewolucji i szukajmy oparcia w  rzą
dach europejskich. Drugi, postępowy łączący 
ideę wyzwolenia narodowego z walką mas 
ludowych o wyzwolenie społeczne, zwrócony 
nie tylko przeciwko zaborcom, ale także prze
ciwko reakcyjnym i ugodowym wobec wro
ga klasom społecznym, szukającym pomocy 
w  ruchach postępowych w Europie, a w  szcze
gólności w masach ludowych państw zabor
czych.

Tak było i w okresie Powstania Stycznio
wego, którego 110-ta rocznica mija 22 stycz
nia br. W tym samym miesiącu — 33 stycz
nia upływa także inna rocznica, dotycząca 

dziejów naszej państwowości — 180 lat od 
dramatycznego w historii narodu polskiego 
wydarzenia, jakim był drugi roibiór Polski. 
Przypomnienie tych wydarzeń historycznych 
istotne jest nie tylko z punktu Widzenia w ła
ściwego. dialektycznego rozumienia procesów 
dziejowych, które legły u podstaw tworze
nia się nowoczesnego narodu polskiego, ale 
ważne jest także dla rozumienia wielu spraw 
współczesności, zwłaszcza w zakresie postaw 
ideowo-moralnych i treści współczesnego pa
triotyzmu polskiego. Ważne jest także dlate
go, że powstanie styczniowe wpłynęło w spo

sób istotny na przyśpieszenie procesów kształ
towania się i rozwoju świadomości narodowej 
w poszczególnych środowiskach społecznych. 
Powstanie styczniowe zakończone późną je- 
sienią 1863 r. było pierwszym w historii ru
chem partyzanckim, który znalazł oparcie w 
części chłopstwa, drobnej i średniej szlachty 
oraz w  masach plebejsko-robotniczyeh. Pow 
stanie styczniowe przyniosło uwłaszczenie 

chłopów, akt o kapitalnym znaczeniu dla póź
niejszego rozwoju społecznego i gospodarcze
go Polski.

LECH WILEftSKI
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DZtECI I LKK1

n i ypadków zatrucia lekami 
/ wśród dzieci jest ciągle du- 
vv żo. Warto zastanowić się 

więc jakie są tego najczę
stsze przyczyny i jak temu zapo
biegać. Najczęściej zatruciom ule
gają dzieci w wieku od około 
dwóch do sześciu lat.

Główne przyczyny zatrucia 
dzieci lekami, to nasza nieostroż
ność, łatwy dostęp dziecka do le
ku i jego atrakcyjny, zachęcają
cy wygląd.

Jakże często widzi się lekar
stwa, zażywane przez dorosłych 
członków rodziny, czy nawet te 
przepisane dla dziecka, beztrosko 
pozostawione w  zasięgu rączek 
dziecka, na nocnym stoliku, na 
półeczce, czy w  kredensie między 
produktami jadalnymi.

Rodzice często lekceważą sobie 
te sprawy nie wiedząc, że wiele 
leków zdawałoby się „niew in
nych” , jak choćby czekoladki 
przeczyszczające, czy nawet w i
taminy, spożyte w  większej ilości 
przez dziecko, mogą być dla niego 
bardzo szkodliwe, czy wręcz tru
jące.

Niektóre środki pozornie nie
winne, przechowywane są w  nie
odpowiednich, mylących opako
waniach. Pamiętam wypadek bar
dzo ciężkiego zatrucia dziecka, 
trzyletniego chłopczyka, który 
napił się wody utlenionej, pozo
stawionej na stole w  kuchni! Nie 
wolno zapominać, że dzieci, szcze
gólnie te najmłodsze, bardzo 
rzadko zastanawiają się nad tym 
co mają zrobić za chwilę! W  w y
padku tego malca matka nie mo
gła zrozumieć, że chłopczyk nie 
zwrócił uwagi na barwę płynu w 
butelce! Cóż rodzice nie docenia
ją pomysłowości i zarazem braku 
krytycznego rozumowania u 
swych dzieci.

Leki w  pastylkach, tabletkach 
i drażetkach są często barwne, 
w cukrowej otoczce, przy tym 
ładnie kolorowo, opakowane. To 
też bywa często przyczyną, że ma
łe dziecko sięga po nie biorąc je 
za cukierki.

Wreszcie niektóre leki, szcze
gólnie z grupy leków wykrztuś- 
nych są przyrządzane na syropie 
i miodzie i naprawdę smakują 
dzieciom, tym bardziej jeśli mat
ką podając je dziecku zachęca do 
wypicia zachwalając je jako: „py
szny miodek” , czy ,^maczny, słod
ki syropek". Cóż dziwnego, że ta
ki malec pod nieobecność doro
słych, sięgnie sam po pozostawio
ną buteleczkę i szczerze się „sy- 
ropkiem” uraczy. A  i taki „syro
pek” zażyty w  nieodpowiedniej 
ilości jest bardzo szkodliwy dla 
dziecka.

Wszelkie leki, nawet te naj- 
niewinniejsze należy przechowy
wać w miejscu absolutnie niedo
stępnym dla dzieci. I nigdy nie 
pozwalać młodszym dzieciom, by 
same sobie brały jakiekolwiek le
karstwa, nawet tabletkę witami - 
ny C._______________________________

CO TO JES1 
DZIEDZICZNOŚĆ

Rodzice, jak wiemy, przekazują 
swemu potomstwu wiele czynni
ków, które warunkują wrodzone 
cechy tak fizyczne, jak i psy
chiczne. W  maleńkich komórkach 
rozrodczych znajdują się pewne 
układy zwane chromosomami za
wierające w  sobie geny. Geny są 
tymi elementami fizycznymi, któ

re decydują o wrodzonych ce
chach dziecka.

Dziedziczenie cech umysłowych 
i temperamentu jest dotąd przed
miotem wielu sporów naukowych. 
Obecnie uczeni skłonni są uwa
żać, że cechy te rozw ijają się 
przez uzupełnienie warunków o
dziedziczonych przez warunki śro
dowiskowe działające na dziecko 
od jego urodzenia.

Często ludzie mylą dwa poję
cia, chcą wytłumaczyć przyczyny 
jakiejś anomalii w  rozwoju swego 
dziecka, utożsamiają wady wro
dzone z dziedzicznymi. Przykła
dem wady wrodzonej może być 
np. wrodzona wada serca, po
wstała w  okresie życia płodowe
go. Wadą dziedziczną są niektó
re zaburzenia wzroku, skłonność 
do krwawień (hemofilia) i tym 
podobne. Widziałam na przykład 
dziecko, które miało po sześć pa
luszków u nóg. Podobna wada 
rozwojowa występowała u jego 
dziadka i ojca. Tu więc można

wiemy jeszcze dokładnie, w ja 
kim stopniu odgrywają tu rolę 
czynniki dziedziczne, w  jakim u
razy okresu życia płodowego i po
rodu, a w  jakim czynniki środo
wiskowe. Niemniej jednak istnie
je zgodność poglądów co do tego, 
że w pewnym odsetku przypad
ków niektóre psychozy, padacz
ka, niedorozwój umysłowy, lub 
inne anomalie mózgowe mogą być 
dziedziczne.

Ogólnie jednak biorąc, chociaż 
nie znamy jeszcze metod kw alifi
kowania zdrowia psychofizyczne
go dzieci mających dopiero przyjść 
na świat, jednak o ile rodzice 
są zdrowi i wolni od chorób mo
gących przenosić się na potom
stwo, a w  rodzinach obojga rów
nież chorób takich nie było — 
możemy przyjąć, że dzieci urodzo
ne z ich związku będą zdrowe.

W genetyce, czyli w nauce o 
dziedziczności, spodziewać się 
możemy jeszcze wielu doniosłych

szczątki, ślady średniowiecznych 
przesądów pokutują jeszcze w  na
szych czasach.

Troska o mające przyjść na 
świat dziecko rozpoczynała się w 
okresie ciąży. Kobiecie ciężarnej 
nie wolno było przestąpić leżące
go na ziemi kota czy psa, bo 
dziecko mogłoby się urodzić po
kryte sierścią. Z tego powodu 
także nie powinna widzieć my
szy, czy szczura, a tym bardziej 
przestraszyć się tych zwierzątek. 
Nie mogła jadać mięsa zajęcze
go, bo dziecko byłoby płaczliwe i 
bojaźliwe. Nie wolno także było 
przekraczać siekiery, lub nawet 
progu na którym był ślad cięcia 
siekierą, bo dziecko miałoby za
jęczą wargę. Nie powinna wpa
trywać się w  ogień, a już mowy 
nie było, by oglądała pożar, taka 
nieostrożność bowiem spowodo
wałaby czerwone znamiona na 
ciele dziecka.

Dla ułatwienia porodu („prze
wlekano” rodzącą przez pęknię
tą obręcz beczki, by ta „otwar
tość” beczki udzieliła się rodzą
cej.

Wiele wiadomości o samej pielęg
nacji dziecka czerpać możemy z dzie- 
la zakonnika Cystersów  z Rud, Ru
dolfa z X I I I  w . pod tytu łem  „Sum m a 
de cenfessionis discretionis” . I  tak że
by dziecko zdrow o sic chowało „d o  
p ierw szej kąpieli w kładają ja jko , k tó 
re ojcu dziecka dają do spożycia ’ *. 
Ż eby dziecko spokojn ie spało „w od ę  
z kąpieli dziecka w ylew a ją  pod plot 
innej położn icy, aby tamto płakało, 
a ich było spokojne**. Żeby dziecko 
nie m iało króat i w yrzu tów  na sk ó
rze — „b io rą  w iecheć słom y, k tórym  
się czyści piec i w kąpieli m yją  
nim dr.iecko” . A dla odegnania od 
dziecka chorób i złych m ory : „d z ie 
ci jeszcze bardzo delikatne wsadzają 
do worka, ażeby spały. Matka chodzi 
7. dzieckiem  dookoła ogniska, a inna 
idzie z tylu  i py ta : co niesiesz? A ona 
odpowiada je j (żeby zm y lić  złe s i_ 
l y ) ! rysia , w ilka  i śp iącego zająca**.

A żeby matka m iała dużo pokarm u: 
„układa kupki m ąki i soli na siole, 
które liże, aby miała ob fic ie mleka**. 
A po ch rzcie św., gdy „n iosą  dziecko 
z kościoła, rozdeptu ją  na progu do 
mu ja jk o  pod m iotłą  u kryte”  — że
by złe zostało przed domem. By 
dziecko było  silne i szybko samo sta
nęło na nóżkach do kąpieli wkładano 
rów nież różne przedm ioty żelazne i 
ziarna zbóż.

Można jeszcze dodać, że dla zm y le
nia „z łych  m ocy,? koło po łożn icy kła
dziono k ijankę ow in iętą w  pielusz
ki, a dziecko na jak iś  czas umiesz
czano gdzie indziej. P ieluszek n ie w o l
no było suszyć na słońcu, bo dziecko 
w tak ie pieluszki ow iniąte, u leg łoby 
w ypadkow i poparzenia.

Istniały też różne magiczne ob
rządki mające wyleczyć z bez
płodności. Być może, że do tego 
celu służyły amulety zawierające 
puch, lub ścinek zajęczej skórki, 
wiemy bowiem, że zając był jed
nym z symbolów rozrodczości. Ta
ki właśnie amulet znaleziono w 
czasie prac wykopaliskowych w 
Opolu. Może był on związany z 
takimi zabiegami. Już wówczas 
myślano o tym, by wpłynąć na 
płeć mającego się urodzić dziec
ka.'Otóż, jeśli wracając od ślubu 
młody mąż przeszedł wchodząc w 
drzwi swego domu, pomiędzy 
dwiema kobietami, wówczas 
pierwsza przyjdzie na świat cór
ka, a jeśli między mężczyznami
— to pewny syn!

Dziwaczne były te poglądy, dla 
nas śmieszne, ale nasi przodko
wie w ierzyli w  te magiczne ob
rządki i traktowali je z całą po
wagą; co prawda nie wychodziło 
to na zdrowie niemowlętom. 
Śmiertelność dzieci w  tym okre
sie była ogromna.

LEKARZ

było mówić o wadzie dziedzicz
nej. Są to odchylenia od normy 
stale pojawiające się w  jednej ro
dzinie. Wiemy już, że odchylenia 
te są przenoszone z rodziców na 
potomstwo za pośrednictwem 
nieprawidłowych, lub uszkodzo
nych genów. Stąd wynika zakaz 
małżeństw między bliskimi krew
nymi. Bliskie bowiem pokrewień
stwo między matką a ojcem 
zwiększa możliwość dziedziczenia 
pewnych stałych cech danej ro
dziny. Jeśli byłyby to tylko ce
chy pozytywne, tym lepiej byłoby 
i korzystniej dla dziecka, lecz je- 
iśli są to pewne wady, czy niedo
rozwoje, u dziecka mogłyby w y
stąpić we wzmożonej postaci.

Lekarze często spotykają się z 
pytaniem, czy choroby psychicz
ne są dziedziczne. Otóż trzeba po
wiedzieć, że jest jeszcze wiele 
sprzeczności w zapatrywaniach u
czonych na to zagadnienie. Nie

i ciekawych odkryć i to chyba w 
niedługim czasie.

JAK PIELĘGNOWANO  
NIEMOWLĘTA  

PRZED WIEKAMI

Na zakończenie cyklu „Nasze 
Dziecko” sądzę, że zainteresuje 
Czytelników parę wiadomości na 
temat pielęgnacji dzieci sprzed 
wielu, wielu wieków.

Na pewno nasze prapra... bab
ki były także kochającymi i tro
skliwymi matkami, jak nasze 
współczesne młode mamy, ale ich 
wiedza o racjonalnym wychowa
niu była równa zeru. Zastępowały 
ją magicznymi obrządkami i róż
nymi dziwnymi czynnościami 
nie mającymi nic wspólnego z naj
prymitywniejszym pojęciem hi
gieny. Obyczaje te zresztą są in
teresujące, a niestety jakieś
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Niewielu jest przeciwników po
siadania własnych -czterech kó
łek. Najlepszym tego dowodem — 
ogromne powodzenie ostatniej lo
terii samochodowej, czy równie 
ogromne zainteresowanie wokół 
Fiata 126p.
A le pęd do posiadania samochodu 
wśród braci Sarmatów, datuje się 
od dobrych lat kilkudziesięciu. 
Oczywiście początikowo stać było 
na ten luksus, ludzi tylko na
prawdę zamożnych —  arystokra
c ją  przemysłowców, ziemiaństwo
— byle kupiec, że nie powiem 
rzemieślnik, literat, bądź inny 
gryzipiórek nie mógł nawet o 
tym marzyć.
A le  jak to się mówi — reklama

jest dźwignią handlu —  takoż i 
w  tym względzie, i -chociaż w  po
czątkach naszego wieku ówczesny 
„Priwislanski taraj”  —  jak nazy
wano ziemie Królestwa Polskiego, 
nie byl zbyt atrakcyjnym ryn
kiem zbytu dla ówczesnych firm 
samochodowych, to jednak dość 
często na łamach ówczesnej pra
sy ukazywały się reklamy róż
nych firm  samochodowych.
A  znana nam j-uż dziś firma 
„Ford Motor Company” —  odwa
żyła się nawet za pośrednictwem 
swego przedstawiciela w  Warsza
w ie inż. A. Lotha (z  tej wielce 
zasł-użonej rodziny warszawskiej), 
na wydanie specjalnego katalogu 
dla ewentualnych nabywców. U

kazał się on w  początkach roku 
1913 i  dziś stanowi! prawdziwy ra
rytas bibliofilski. Być może, że 
nawet archiwa firm y w  Detroit 
nie wiedzą o jego istnieniu, jako 
że drukowany był w  Warszawie 
w  litogra fii Wierzbickiego.
Ten stary już (katalog jeszcze i 
dziś mógłby być wzorem folderu 
reklamowego. Drukowany na 
kredowym papierze, zawiera in
formacje krótkie, czytelne —  cho
ciaż dziś dość zabawne, jak np. 
ta —  „...samochód „Ford" jest bu
dowany na drogi amerykańskie, 
które są znacznie gorsze od dróg 
wschodniej Europy” (!!!). Przy dal
szych dokładnych opisach po
szczególnych modeli „Forda”  re
klamowanych w  tym katalogu, 
dowiadujemy się, że np. typ 
„Sportive Runabout”  wóz dwu
osobowy osiągał szybkość nawet 
jak na dzisiejsze czasy nile do po
gardzenia, bo 80 wiorst na godzi
nę —  czyli około 86 km, a cena 
jego wynosiła 2.375 rubli, nato
miast typ „Comercial Roadster”
—  czyli elegancki kabriolet osią
gał 75 wiorst na godzinę, a  ówcze
sny „pickap” kosztował już 2.800 
rubli. Pewien jestem, że niejedna 
młoda para, zajechałaby z w ielką 
chęcią do ślubu, takim „picka- 
pem” jak reprodukowany na na
szej rycinie. O tym, czy ten

pierwszy katalog „Forda" przy
niósł rzeczywiste efekty handlo
we możemy się tylko domyślać, 
oglądając dawne zdjęcia w  sta
rych magazynach, czytając daw
ne pamiętniki, gdzie jakże często 
wspomina się o  „automobilowych 
szaleństwach” —  wyczynianych 
na samochodach „Ford” . Jednym 
słowem jest to katalog w  „zu
pełnie starym stylu”  —  jak śpie
wa w  swym. modnym przeboju 
Urszula Sipińska.

K.S.

SAMOCHODY 

FORD MOTOR COMPANY
DETROIT, MICHIGAN, U S. A.
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Rozdział X V II

Leszek nie omylił się. Wyjeżdżając z domu 
półprzytomny rzeczywiście listy zostawił na 
biurku obok niezaadresowanych jeszcze ko
pert. Po jego wyjeździe w  Ludwikowie zapa
nował chaos. Gospodyni, pani Michalewska, 
od nadmiaru wzruszeń sama dostała spazmów, 
a później doprowadzona do stanu jakiej ta
kiej równowagi, opowiadała przebieg rozmo
wy z Leszkiem tak zawikłanie, że minęło spo
ro czasu, zanim zdołano ustalić, co właściwie 
i dlaczego zaszło.

Ustalenie stanu faktycznego było zasługą 
pana Czyńskiego, po którego oczywiście na
tychmiast posłano do fabryki. Nie ograniczył 
się on do wybadania Michalesi. Od służby do
wiedział się, że Leszek wzywał ogrodnika, od 
ogrodnika zaś że ten otrzymał polecenie po
ścinania wszystkich najpiękniejszych kwia
tów w  oranżerii.

Ma się rozumieć, że nie zaniedbał pan Czyń- 
ski również stwierdzenia przy pisaniu jakich 
to listów zastała Leszka gospodyni. Był przy 
tym tak ostrożny, że mimo dość energicznych 
upomnień się rodziny, nikogo do pokojów sy
na nie wpuścił. Dlatego też mógł w  skupieniu 
listy przecqrtać.

Skupienie nie wykluczało jednak bynaj
mniej tego, że podczas lektury ręce pana 
Czyńskiego zaczęły drżeć, a na czoło wystą
piły mu krople potu. Treść listów w  zestawie
niu z relacją gospodyni, nie zostawiała żad
nych wątpliwości i aż nadto dobitnie w yja 
śniała przyczyny apatii Leszka i po‘tem na
głego jego wyjazdu.

Toteż gdy wróciła pani Czyńska, i gdy 
pan Stanisław poprosił ją do 'gabinetu, mógł 
zwięźle opisać niedawne zdarzenia, a także 
przedstawić sytuację.

— Leszek dziś rano zawezwał ogrodnika i

polecił mu pościnać wszystkie niemal kwiaty 
w  oranżerii. Oświadczył, że sam je zabierze 
i nie wyjaśnił dokąd. Potem siadł do pisania 
listów. Zanim ci je dam, droga Elu, do prze
czytania, muszę cię zapewnić, że już nie są 
aktualne i że to niebezpieczeństwo minęło.

— Jakie niebezpieczeństwo? — rzeczowo 
zapytała pani Czyńska.
. —  Samobójcze zamiary Leszka.

Pani Eleonora zbladła:
— To nonsens! zmarszczyła brwi.
— Czytaj! —  odpowiedział jej mąż poda

jąc zapisane arkusiki papieru.
Czytała szybko i tylko przyspieszony jej 

oddech świadczył, że jest to w ielkie dla niej 
przeżycie. Po skończeniu, siedziała milcząca 
z zamkniętymi oczyma. Twarz jej nagle po
starzała.

—  Gdzie on jest? — zapytała cicho.
— Posłuchaj dalej. Otóż listy zostały tutaj, 

ponieważ do pokoju weszła Michalewska. L e 
szek zapytał ją, na którym cmentarzu pocho
wano ową dziewczynę, o której tak rozpaczli
w ie pisze w  swoich listach. Oczywiście, M i
chalewska była zdziwiona i wyjaśniła mu, 
że dziewczyna żyje. Powiedziała mu też, gdzie 
ją może znaleźć. Możesz sobie wyobrazić, jakie 
wrażenie ta wiadomość na nim wywarła. Do
stał ataku nerwowego, czy czegoś w  tym ro
dzaju. Potem jak nieprzytomny pobiegł do 
stajen zaprzęgać konie. Nim odjechał, ledwie 
zdążono przynieść mu futro i czapkę. Po je
chał w  stronę Radoliszek, oczywiście do owego 
nieszczęsnego młyna, gdzie, jak wiadomo ci, 
mieszka owa Marysia.

—  Czy posłałeś za nim kogo?
Pan Czyński wzruszył ramionami:
— Byłoby to bezcelowe. Zresztą jest z nim 

stangret. W  oczekiwaniu na twój powrót nie 
powziąłem żadnej decyzji. Zastanawiałem się

jednak nad sytuacją i dd&zedłem do pew
nych wniosków. Jeżeli pozwolisz...

— Słucham cię.
— Otóż wiemy przede wszystkim, że uczu

cia Leszka do tej dziewczyny nie są przelot
nym upodobaniem, lecz głęboką miłością.

—  To absurd — przygryzła wargi pani 
Czyńska

— Osobiście zgadzam się z tobą. A le musi
my liczyć się z obiektywnymi faktami. Jest 
faktem, że on ją kocha. N ikt sobie nie odbiera

TADE6SZ DOLEGA-MOSTOWICZ

życia z rozpaczy po kimś zaledwie sobie m i
łym. To jedno. Teraz dowiaduje się, że ona 
żyje. Doznaje takiego wstrząsu, że przeraża 
domowników. Nic dziwnego. Człowiek, który 
od paru miesięcy znajduje się w skrajnym 
przygnębieniu i obmyśla tylko rodzaj samo
bójstwa, nagle odzyskuje wszystko co utracił. 
Wówczas przypomina sobie, że to właśnie ty, 
jego rodzona matka, powiedziałaś mu o śmier
ci owej panienki. Zdaje też sobie sprawę, że 
my oboje nie powiadomiliśmy go o jej powro
cie do zdrowia. Zastanów się tedy, jak on 
nas osądza, jak musi osądzać.

Pani Czyńska wyszeptała:
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R̂ozmowyz czytelnikami
M A R IA  W. — W ROCŁAW

Przepraszamy za to, że tak póź
no udzielamy odpowiedzi na py
tania. Po prostu sami nie mogli
śmy uzyskać niektórych danych
i stąd list Pani byl odkładany z 
tygodnia na tydzień.

Kościół prawosławny mieści się 
we Wrocławiu przy ul. Mikołaja 
39. Jest on zarazem katedrą, gdyż 
we Wrocławiu mieści się siedziba 
biskupa Diecezji Wrocławsko- 
-Szczecińskiej. W  kościele tym 
odprawiane są nabożeństwa pra
wosławne w" języku polskim w  
każdą niedzielę w  godzinach ran
nych przez Ks. Napieralę. Innych 
kościołów prawosławnych nie ma 
we Wrocławiu. Skoro jest Pani 
mieszkaną Wrocławia, to należy 
znaleźć telefon do Kurii Bisku
piej Kościoła Prawosławnego w 
książce telefonicznej i uzyskać na 
miejscu potrzebne informacje.

Modlitewnik prawosławny w  ję
zyku polskim można prawdo
podobnie uzyskać pisząc do War
szawy, Warszawska Metropolia 
Prawosławna, A leja Świerczew
skiego 52. Istnieje nadzieja, że Koś
ciół Prawosławny w Polsce zacznie 
w najbliższej przyszłości tłumaczyć 
swe przepiękne teksty liturgicz
ne na język polski i wprowadzać 
powoli język polski do liturgii. 
Byłby to niewątpliwie poważny 
krok naprzód i najlepszy sposób 
propagandy dla prawosławia pol
skiego.

O podanie aktualnego spisu

skryptów Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej należy zwró
cić się do sekretariatu Akademii, 
Warszawa, ul. Miodowa 21.

„Posłannictwo”  ukazuje się ja 
ko kwartalnik i jest natychmiast 
rozprowadzane do poszczególnych 
parafii Kościoła Polskokatolic- 
kiego. Proszę napisać do Redakcji 
(Warszawa, ul. Koźla nr 16/18), 
podać swój adres i poprosić o 
przysyłanie kwartalnika za zali
czeniem pocztowym.

Między Kościołem Polskokato- 
lickim w Polsce a Kościołem Sta
rokatolickim w  Holandii nie ma 
poważniejszych różnic dogmatycz
nych. Różnice takie zaznaczają się 
wyraźniej w  nauce ś.p. Ks. Bp. 
Franciszka Hodura, lecz nauka ta 
nie została w  całości przyjęta 
przez Kościół Polskokatolicki. 
Niektóre poglądy Ks. Bpa Hodura 
uważa się za jego poglądy pry
watne, nie mające mocy obowią
zującej w całym Kościele. Kult 
Maryjny i kult świętych Pańskich 
jest praktykowany w  Kościele 
Starokatolickim Holandii, lecz nie 
ma tak szerokiego zasięgu jak w 
Kościele Rzymskokatolickim. Ko
ściół Starokatolicki nie uznaje je 
dynie dogmatu Niepokalanego Po
częcia Najświętszej Marii Panny 
oraz dogmatu o cielesnym (soma
tycznym) wniebowzięciu Maryi, 
gdyż dogmaty te zostały ogłoszo
ne przez papieży, a nie przez K o
ściół Powszechny. Nabożeństw 
różańcowych starokatolicy holen
derscy nie odprawiają.

W obecnej chwili jedynym Ko
ściołem w  Polsce, należącym do 
Unii Utrechckiej Kościołów Sta
rokatolickich, jest Kościół Pol
skokatolicki. O przynależności do 
tej Unii stara się także Kościół 
Starokatolicki Mariawitów, lecz 
ma trudności, między innymi z 
tego powodu, że nie może być w  
jednym kraju dwóch Kościołów 
Starokatolickich. Wprawdzie w 
sierpniu 1972 roku arcybiskup Ut
rechtu —  Marinus Kok — wziął 
udział w  sakrze Ks. Bpa Kowal
skiego w  Płocku, lecz to nie prze
sądziło jeszcze o przyjęciu Maria
w itów  do Unii Utrechckiej.

O historii kościoła katedralne
go w Warszawie przy ul. Szwole
żerów 4 postaramy się napisać 
odrębnie.

Pozdrawiamy 

GRZEGORZ STEC —  
PILCHOWICE

Chociaż tyle jest różnorodnych 
wyznań chrześcijańskich w  Pol
sce i na całym świecie, to jednak 
wszystkie one uznają Chrystusa 
Pana za swego Pasterza, a słowa 
Chrystusa zawarte w  Ewange
liach oraz przykład Jego życia są 
dla wszystkich drogowskazem. 
Różnice dogmatyczne, liturgiczne, 
organizacyjne nie są tak ważne. 
Sprawą najbardziej istotną jest 
życie z wiary, praktykowanie cno
ty miłości Boga i bliźniego, które 
uczynił Chrystus podstawą, moc
nym fundamentem moralności 
chrześcijańskiej. Jeśli więc

Wszystkie wyznania idą za Jezu
sem Chrystusem, karmią się po
żywnym ziarnem Jego nauki, 
można powiedzieć o całym chrze
ścijaństwie, że jest jedną owczar
nią jednego pasterza — Jezusa 
Chrystusa. Pozostaje jedno zada
nie do- wypełnienia, tj. aby owce 
tej owczarni nie gryzły się mię
dzy sobą. Wydaje się, że w  ostat
nich czasach duch ekumeniczny, 
który nie ominął także Kościoła 
Rzymskokatolickiego, przytępił 
stare fanatyzmy i zmierza do u- 
tworzenia jedności w  miłości. 
Może taka jedność doprowadzić 
kiedyś do jedności w  wierze, ale 
to już sprawa niezmiernie trud
na i Pan Bóg raczy wiedzieć, czy 
konieczna. Z ludzkiego, psycholo
gicznego punktu widzenia, wszel
ka unifikacja zbyt daleko posu
nięta, czyni życie nieznośnym. 
Człowiek jest cząstką przyrody 
danej od Boga, dlatego w  dziedzi
nie ducha musi istnieć podobne 
bogactwo różnorodności, jak w  
przyrodzie, bo jeśli wszyscy uz
godnimy swe poglądy, to prze
padnie wówczas literatura, poe
zja, sztuka, filozofia, religia(!) 
Świat stanie się jedną wielką pu
stynią duchową i kulturalną, a 
ludzie będą manekinami wykonu
jącymi machinalnie jedną i tę 
samą czynność. To straszne. Nie 
wiem, dlaczego tak wielu ludzi 
nie rozumie tej prostej sprawy i 
zamiast cieszyć się z tego, że ist
nieje takie bogactwo myśli reli
gijnej, prze na siłę do zlikw ido
wania tego bogactwa. Tymczasem 
należałoby dziękować Bogu za tę 
przepiękną, różnorodną tęczę ko
lorów, skupiającą się wokół N a j
wyższej Istoty, Źródła Życia i 
różnorodności we wszystkich 
dziedzinach.

Pozdrawiamy
Ks. E. B.

—  Przecież mu nie kłamałam. W każdym 
razie byłam przeświadczona, że mówię praw
dę.

—  Gdy jednak przekonałaś się, że to nie 
była prawda, postanowiłaś zataić to przed 
nim.

—  Nie zataić. Po prostu nie uważałam, by 
to była sprawa o tyle obchodząca Leszka, by 
mu o tym pisać.

Pan Czyński zrobił nieokreślony gest ręką.
— Mylisz się, droga Elu. Wyraźnie powie-

nazywa ją swoją narzeczoną, zapewnia, że 
wkrótce miał silę odbyć ich ślub.

—  Nigdy nie zgodziłabym się na to —  w y
buchła pani Eleonora. —  Nigdy nie dałabym 
swego błogosławieństwa!...

Pan Czyński wstał.
—  Teraz wątpię, czy on, czy nasz syn... 

przyjąłby nasze błogosławieństwo, choćbyś
my go o to błagali! Choćbyśmy błagali! Elu. 
czy ty nie rozumiesz, co się stało i co mogło 
się stać? Czy ty nie zdajesz sobie sprawy, że 
omal nie zabiliśmy naszego dziecka?!... Że,

działaś mi wówczas, że trzeba przed Leszkiem 
zamilczeć fakt wyzdrowienia Marysi.

—  Przecież dla jego dobra.
— To inna kwestia.
—  Dla jego dobra. Chciałam, by ten ro

mans wywietrzał mu z głowy.
Pan Czyński niecierpliwie poruszył się w 

fotelu.
— Czy możesz to jeszcze teraz nazwać ro

mansem?...-Teraz po przeczytaniu tego listu?...
—  Nie kładłam wcale akcentu na tym sło

wie.
—  Pisze poza tym, że byl z nią zaręczony,

daj Boże, byśmy go i tak nie stracili na zaw
sze?!...

Spokój opuścił go zupełnie. Chwycił się za 
głowę i chodząc po pokoju powtarzał:

—  Ja go znam. On nam tego nie przebaczy. 
Ja go znam. On nie przebaczy!

—  Opanuj się, Stasiu —  lekko drżącym gło
dem odezwała się pani Czyńska. —  Rozu
miem twój niepokój, a może nawet podzielam 
obawy. W  dalszym ciągu uważam, że obowiąz
kiem rodziców jest dbać o przyszłość dziecka...

—  On ma trzydzieści lat!

(71) c. d.n.
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„G dy Bóg twój wytępi naro
dy których ziemię ci daje, 
abyś je z niej wypędził i za
mieszkał w ich miastach i 
domach —  wydzielisz sobie 
trzy miasta w kraju, który cl 
daje Bóg twój, abyś w nim 
mieszkał. Drogę do nich u- 
trzymasz w dobrym stanie i 
na trzy części podzielisz ob
szar kraju, który ci daje twó| 
Bóg, aby tam schronienie 
znalazł każdy zabójca.
... Jeżeli zabił ktoś bliźniego 
przypadkiem i nie żywił z 
dawna ku niemu nienawiści... 
taki może schronić się do 
Jednego z tych miast, by ra
tować swe życie, aby ściga* 
jacy mściciel krwi gniewem 
wzburzony nie dosięgnął go 
ze względu na zbyt daleką 
drogę i życia go nie pozba
wił, gdyż ten nie żywił nie
nawiści do zmarłego. Dlate
go ja ci rozkazuję: Trzy  mia
sta sobie wyłączysz. Gdy po
szerzy twój Bóg granice, Jak 
to poprzysiągł twym ojcom, 
jeśli będziesz strzegł pilnie 
całego tego prawa, które ja 
ci dzisial przedkładam, mi
łując Boga swego, chodząc 
Jego drogami po wszystkie 
dni, wtedy dodasz jeszcze do 
tych miast dalsze trzy mia
sta, by nie wylewać niewin
nej krwi w tym kraju, który cl 
daje twó| Bóg w dziedzic
twie. W przeciwnym razie 
krew ciążyć będzie na tobie. 
Jeżeli jednak ktoś z nienawi
ści zabił drugiego człowieka
i czatował na niego oraz po
zbawił go życia, a potem u- 
ciekł do jednego z tych 
miast, wówczas starsi tego 
miasta poślą po niego, za
biorą go stamtąd I oddadzą 
w ręce mściciela krwi, by u- 
marł. Nie zlituje się nad nim 
two|e oko, usuniesz spośród 
Izraela przelanie krwi niewin
nego, by cl się dobrze po
wodziło” (Pp. 19,1-13).
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