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rPźiegj m o iS n n T -— - 
Dźiecf Warszawy!
Lat nie liczące,
Skostniałe w murach 
odległej sławy.
Niech dziś powróci 
Wasz szloch straszliwy. 
Zgubiona młodość 
niech się uniesie 
ku Ołtarzowi — z mogiły...
Małgorzata Kąpińska: „Dzieciom Warszawy” 

(fragment)



ROZWAŻANIA BIBLIJNE

W XII Niedzielę po Zesłaniu 
Ducha Świętego w naszych koś
ciołach słyszymy fragment Ewan
gelii św. Łukasza (10, 23-37), 
który zachęca nas do miłości bli
źniego i pomaga nam odpowie
dzieć na pytanie, kto jest naszym 
bliźnim?

„A oto powstał jakiś uczony w 
Prawie i wystawiając Go na 
próbę, zapytał: Nauczycielu, co 
mam czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne? Jezus mu odpowie
dział: Będziesz miłował Pana, 
Boga swego, całym swoim ser
cem, całą duszą, całą swoją mocą 
i całym swoim umysłem; a swego 
bliźniego jak siebie samego. 
Jezus rzekł do niego: Dobrześ 
odpowiedział. To czyń, a bę
dziesz żył. Lecz on, chcąc się 
usprawiedliwić, zapytał Jezusa: 
A kto jest moim bliźnim?” (Łk 10, 
25-29).

Ten tekst porusza bardzo ważne 
sprawy; od zachow ania  przykazania 
m iłośc i b liźn iego  zależy życie  w ieczne, a 
nawet życ ie  w  ogóle. „T o  czyń, a będziesz 
żył". Ż yc ie  w ieczne jest nagrodą za 
m iłość. Jezus pow iada, że będziem y 
sądzeni z m iary naszej m iłości. „W tedy 
odezw ie się Król do tych  po prawej s tro 
nie: Pójdźcie, b łogos ław ien i Ojca m oje 
go, weźcie w posiadan ie  kró lestw o, p rzy 
go tow ane wam od  założen ia  św ia ta ! Bo  
byłem  g łodny, a da liśc ie  M i jeść; byłem  
spragn iony, a da liśc ie  M i p ić  (...). 
Wszystko, co  uczyn iliśc ie  jednem u z tych  
b ra c i m o ich  na jm nie jszych, M nieście  
u czyn ili”  (M t 25,34-40). W tym  kontekście 
lep ie j rozum iem y słowa św. Pawła, k tó ry 
uczył: „G dyb ym  m ó w ił ję zykam i lu d z i i 
anio łów , a m iło śc i bym  n ie  m iał, sta łbym  
się ja k  m iedź brzęcząca a lbo cym ba ł b rz 
m iący (...). Tak w ięc trw ają  wiara, na
dzieja, m iłość  — fe trzy: z n ich  zaś 
najw iększa je s t m iło ść "  (1 Kor 13, 1-13). 
K to ma m iłość, ten ma w szystko; jest 
zbaw iony. K to nie ma m iłośc i ju ż  za ży 
c ia  nosi w  sob ie  p iek ło . To nauka Jezu
sa, do które j często pow racam y na ła
mach naszego m iesięcznika, jes t nam 
bardzo bliska, m iała is to tny  w pływ  
na pow stanie  ruchu s ta roka to lick iego , 
zgadza się w  sposób przedz iw ny z d o 
św iadczeniem  człow ieka. Co potw ierdza 
w spółczesna psycho log ia , podkreśla
jąc, że m iłość nadaje naszemu życiu 
g łębszy sens. M iłość rozw iązuje w ie
le p rob lem ów  egzystencja lnych  cz łow ie 
ka.

„K to  je s t m oim  b liźn im ? "  To  pytanie  
nie s trac iło  n ic na swej aktua lności. 
O no c iąg le  po jaw ia  się w naszym życiu . 
Posłuchajm y jak Jezus C hrystus odpow ia
da na to  pytan ie  p rzypow ieśc ią  o m iło 
s iernym  Sam arytanin ie. P rzypow ieść ta 
pom aga zrozum ieć, kto  jest naszym b li

źnim  i jaka  pow inna być m iłość b liźn ie 
go.

„Jezus (...) rzekł: Pewien cz łow iek  
scho d z ił z Je rozo lim y do Jerycha i  wpadł 
w ręce zbó jców . C i n ie  tylko, że go  
obdarli, lecz jeszcze rany m u zada li i zos
taw iw szy na p ó ł umarłego, odeszli. P rzy
padkiem  p rzechodz ił tą drogą pew ien  
kap łan ; zobaczy ł go i m inął. Tak samo  
lew ita, g d y  p rzyszed ł na to m ie jsce  i 
zobaczy ł go, m inął. Pewien zaś Sam ary
tanin, bądąc w podróży, p rze ch o d z ił ró w 
nież o b o k  n iego. G dy go  zobaczył, w zru 
szy ł się g łęboko : podszed ł do n iego  i 
opa trzy ł mu rany, za lew ając je  o liw ą i 
winem ; potem  w sadził go na swoje bydlę, 
zaw ióz ł do  gospody  i p ie lęgnow ał. 
N astępnego zaś dnia w y ją ł dwa denary, 
dał gospoda rzow i i  -rzekł: M ie j o n im  sta
ranie, a je ś li co  w ięce j wydasz, ja  oddam  
tobie, gd y  będę wracał. K tó ryż  z tych  
trzech okazał się, według tw ego zdania, 
b liźn im  tego, k tó ry  w pad ł w ręce zb ó j
ców ?  On odpow iedz ia ł: Ten, k tó ry  m u  
okaza ł m iłosierdzie . Jezus mu rzekł: Idź, i 
ty  czyń po d ob n ie !"  (Łk 10, 30-37).

P rzeczyta jm y uważnie ten tekst, p rzy j
rzy jm y się b liże j temu w ydarzeniu. 
„Pew ien cz łow iek schodz ił z Jerozo lim y 
do Je rycha ” . O dleg łość m iędzy tym i m ia
stam i w ynos iła  oko ło  27 km i rzeczyw iście 
trzeba schodz ić  z Je rozo lim y (740 m 
n.p.m.) do Jerycha (250 m poniżej 
m orza). Prawdziwą plagą tej d rog i byli 
zbó jcy . D roga ta m usiała być rzeczyw iś
cie niebezpieczna, skoro  Rzym ianie 
um ieszczali na niej posterunki wojskowe.

„Pew ien cz łow iek” — na jp raw dopo
dobnie j Żyd — „w pad ł w ręce zbó jcó w ” . 
M usia ł się b ron ić , gdyż „c i nie ty lko  go 
obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zo 
stawiwszy na pó ł umarłego, odeszli". Obok

tego cz łow ieka przechodzą trzy  postacie: 
kapłan, lewita, a na końcu m ało znaczący 
Sam arytanin, należący do g rupy  odrębnej 
e tn iczn ie  i re lig ijn ie , z którą  Żydzi 
nie u trzym yw ali życz liw ych  kontaktów .
O po jaw ien iu  się kapłana i lew ity  
m usia ł zdecydow ać fakt, iż Jerycho 
należało do m iast kapłańskich, w 
Którym m ieszkali s łudzy św ią tyn i. Naj
p raw dopodobn ie j ci dwaj w racali ze 
swej służby, spraw ow anej przez ca ły 
tydz ień. Można się dom yślać, że by
li jeszcze pełni przeżyć re lig ijnych ; 
słyszeli słowa Pana, byli b lisko Boga. 
Pow inni w ięc spełn iać Jego wolę, 
a okazali się obo ję tn i na krzywdę 
człow ieka.

Inaczej zachow a ł się Sam arytanin, 
k tó ry  tw o rzy  podw ó jny  kontrast: p rzy
należności na rodow o-re lig ijne j i po
stępow ania  w obec napadniętego, potrze
bującego pom ocy człow ieka.

W czasach C hrystusa w ie lu  Żydów  
ogran icza ło  m iłość b liźn iego  do cz łon 
ków  w łasne j w spó lno ty . N atom iast Jezus 
uczy, że należy okazyw ać m iłość nie ty lko  
w spó łb rac iom , ale wszystkim  ludziom , 
nawet w rogom  i prześladow com . Sama
ry tan ie  i Żydzi to czy li c iąg łe  spory, a 
nawet n ienaw idz ili się. Jednak m im o 
tak ich stosunków , to  w łaśn ie  Sam aryta
nin, a nie kapłan, czy lewita, zaop iekow ał 
się rannym , okazał mu m iłosierdzie. Je
zus uczy, że b liźn im  jest każdy cz ło 
w iek, a szczegó ln ie  ten, k tó ry  jest w 
potrzebie. M iłość a lbo  obe jm u je  wszyst
kich ludzi a lbo je j w  ogó le  nie ma. 
G dy jak iś  cz łow iek potrzebu je  naszej 
pom ocy, to  nie py ta jm y o jego  pocho 
dzenie, czy poglądy, lecz pom óżm y mu. 
Jezus rzekł: „Idź, i ty  czyń podob
nie!”



XI Krajowy Zjazd
Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików

Po modlitwie, którą rozpoczęto XI Krajowy Zjazd STPK, obrady otworzył prezes ZG STPK — bp prof. dr hab. W iktor Wysoczański

W sobotę, 11 czerwca 1994 r., obradował w Kon
stancinie, k. Warszawy, w Domu im. Bpa Edwarda 
Herzoga, XI Krajowy Zjazd Społecznego Towarzystwa 
Polskich Katolików. Na Zjazd przybyli delegaci 
wszystkich Oddziałów Towarzystwa oraz zaproszeni 
goście.

Posiedzenie otworzył prezes ZG STPK — bp prof. dr hab. Wiktor 
Wysoczański, który bardzo serdecznie powitał wszystkich uczestni
ków posiedzenia. Na przewodniczącą obrad wybrano mgr Elżbietę 
Gawińską, która zaproponowała — przyjęty jednogłośnie przez Krajowy 
Zjazd STPK — skład oragnów Zjazdu:

1. Sekretariat XI Krajowego Zjazdu STPK:
Aniela Zamoryło, Alicja Konczalska i Wojciech Hoduri.

2. Komisja Wyborcza:
ks. Tomaóz Wojtowicz, Irena Jedynak i Hanna Smuga.

3. Komisja Wniosków i Uchwał:
Stanisława Guszkowska, Zofia Pawlina i Marek Ambroży.

Uczestnicy obrad jednogłośnie przyjęli protokół z X Krajowego Zjazdu 
Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików.

Następnie głos zabrał bp Tadeusz R. Majewski — zwierzchnik Kościoła 
Polskokatolickiego:

„Dostojni Księża Biskupi, Przewielebne i Wielebne Duchowieństwo, 
Szanowne Panie, Szanowni Panowie!

Kolejny, obecny Zjazd STPK odbywa się w bardzo trudnej sytuacji 
społeczno-politycznej naszego Kraju. Rozszerzają się fale strajków w 
najbardziej newralgicznych rejonach przemysłowych. Wzrasta liczba 
bezrobotnych. Nasze miasta i miasteczka narażane są na różnego rodzaju 
niebezpieczeństwa. Szerzą się napady, gwałty, zabójstwa. Życie ludzkie 
jest zagrożone. Zamożni stają się coraz bardziej bogatszymi, a biedni 
pozbawieni są chleba. W tej, jakże przygnębiającej polskiej scenerii 
odbywa się Zjazd delegatów Społecznego Towarzystwa Polskich Katoli
ków.

Zarząd Główny od ostatniego Zjazdu — zdaniem Kościoła 
Polskokatolickiego — w wyjątkowo trudnej i kryzysowej sytuacji 
prowadził działalność statutową i nadzorował działalność „Polkatu” . 
Dochodowość i zyski pozostawiają wiele do życzenia. W tym 
stanie rzeczy wpłaty dokonywane przez „Polkat” na działalność 
statutową Stowarzyszenia, a w tym na okrycie częściowego pre
liminarza budżetowego Kościoła Polskokatolickiego — zostały w 
znacznym stopniu zaniżone (...).

Dziękuję Dyrekcji Naczelnej „Polkatu", wszystkim Dyrektorom i Pra
cownikom za wypracowywanie, nawet tych bardzo skromnych, środków 
finansowych.

Dostojne Zgromadzenie!

Przed nami przyszłość i dalsza działalność prawno-ekonomiczna; 
godne i sumienne wykonywanie naszych obowiązków. W imieniu Rady 
Synodalnej i moim własnym na stanowisko Prezesa Zarządu Głównego

ciąg dalszy na str. 4, 5, 6, 7
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Ks. dziek. Tomasz W ojtowicz przedstawił Zjazdowi protokół z działal
ności Głównej Komisji Rewizyjnej STPK za okres minionej kadencji

Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików — rekomenduję Czcigod
nego Księdza Biskupa prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego, który 
swoim konstruktywnym zaangażowaniem wykazał dużo rozwagi, mą
drości we właściwym rozwiązywaniu trudnych problemów związanych 
z funkcjonowaniem „Polkatu” i statutową działalnością ZG STPK.

Zwracam się jednak do wszystkich delegatek i delegatów obecnego 
Zjazdu naszego Stowarzyszenia z propozycją, aby Czcigodnego Księdza 
Biskupa Prezesa wyposażyć w specjalne pełnomonictwa, które ułatwią 
dotychczasową działalność i mogą jeszcze wyprowadzić „Polkat" z obec
nej deficytowej działalności.

Proponuję, aby obecny Zjazd podjął odpowiednią uchwałę. Wnoszę, 
aby wypracowane wpływy z poszczególnych regionalnych zakładów byty 
bezpośrednio przekazywane na konto ZG STPK, a nie jak dotąd do 
Dyrekcji Naczelnej „Polkatu” . Dyrektorzy i pracownicy Dyrekcji, to pra
cownicy Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polskich Katoli
ków.

Prezes Zarządu Głównego to także pełnomocnik i rzecznik spraw Koś
cioła Polskokatolickiego, posiadający władzę na podstawie postanowień 
i uchwał Synodu, i Rady Synodalnej.

Nie może być tak, jak to bywało w latach ubiegłych, że po pokryciu i 
zabezpieczeniu wydatków Dyrekcji „Polkatu” , Prezes ZG STPK wypra
szał dokonanie przelewu na działalność statutową STPK. Tego rodzaju
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funkcjonowanie jest dalej nie do przyjęcia. Ono opóźnia realizację doto
wania także działalności Kościoła. Pomoc, o której mówiłem, księża 
otrzymują z miesięcznym opóźnieniem, a przecież zezwolenie na działal
ność gospodarczą otrzymał Kościół.

Jestem pełen nadziei, że dalsza współpraca pomiędzy Kościołem a 
nowo powołanym Zarządem, któremu przewodniczyć będzie Czcigodny 
Ksiądz Biskup Wiktor Wysoczański, układać się będzie prawidłowo, 
pomyślnie i bez żadnych zakłóceń. W tym celu jest rzeczą wskazaną, aby 
dla prawidłowej i konstruktywnej działalności Społecznego Towarzystwa 
Polski Katolików zostały wprowadzone zmiany w dotychczasowym sta
tucie Towarzystwa.

Liczę na przychylność i życzliwość Zarządu Głównego i pracowników 
„Polkatu” wobec Kościoła Polskokatolickiego. Jestem przekonany, że w 
dalszym ciągu obrady Zjazdu przebiegać będą w braterskiej i harmonijnej 
atmosferze, a zbiorowa mądrość i roztropność doprowadzi do zamierzo
nego celu.

Niech Wszechmogący Bóg udziela swych łask we wszystkich dobrych 
poczynaniach Społecznemu Towarzystwu Polskich Katolików i „Polka-

Ks. Bogusław W ołyński z Lublina poinform ował zebranych, że w r. 1992 
przyznano prezesowi ZG  STPK — bp. W iktorowi Wysoczahskiemu — 
zaszczytne wyróżnienie „Serce dla serc” za działalność ekumeniczną. 
Z tej okazji jeszcze raz złożono Ks. Prezesowi serdeczne gratulacje.



Krajowy Zjazd STPK jednogłośnie wybrał bpa prof. dr hab. Wiktora 
Wysoczańskiego na stanowisko prezesa STPK

towi” . Życzę pomyślnych, konstruktywnych obrad i wszelkiej pomyśl
ności w rozwiązywaniu trudnych problemów” .

Po wystąpieniu Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego, Bp Wiktor 
Wysoczański — prezes ZG STPK — przedstawił sprawozdanie Zarządu 
Głównego STPK za okres ubiegłej kadencji, tj. od 10 czerwca 1989 do 
11 czerwca 1994 r.

„Kiedy w czerwcu 1989 r. wybieraliśmy nowe władze Towarzystwa, 
nikt z nas nie przypuszczał, że tak nagle załamie się i runie panujący 
system społeczno-polityczny i ekonomiczny, najpierw w Polsce, a później 
w pozostałych krajach b. obozu komunistycznego. Ubezwłasnowolnione 
pod sowiecką dominacją narody, tzw. demokracje ludowe, zaczęły się 
upominać o swoje. Nagły i niespodziewany upadek komunizmu narobił 
sporo zamieszania, poprzewracał mozolnie wypracowane antykomuni
styczne strategie i plany gry. Przyniósł strategiczne i zarazem ekonomi
czne niepewności. Jesteśmy świadkami bałaganu politycznego i gospo
darczego. Społecznemu Towarzystwu Polskich Katolików i ZPU „Polkat” 
przyszło więc działać w nowych, bardzo złożonych warunkach ustrojo
wych i ekonomicznych. Okres sprawozdawczy to lata radykalnych zmian 
w gospodarce kraju, które miały zasadniczy wpływ na efektywność dzia
łalności naszego przedsiębiorstwa, tj. ZPU „Polkat” . Prawidłowa ocena 
funkcjonowania „Polkatu” w tym okresie wymaga więc zwrócenia uwagi 
na uwarunkowania, w jakich działało przedsiębiorstwo w okresie 
wcześniejszym.

Dynamiczny rozwój, jaki występował w przedsiębiorstwie w latach 
osiemdziesiątych, którego szczytowym efektem byty wyniki 1990 r., to 
rezultat maksymalnego wykorzystania istniejącej wówczas koniunktury 
na wykonawstwo specjalistycznych usług budowlanych w kraju i ekspor
cie. Rozwój zaś produkcji krajowej był wynikiem ścisłego związania się 
„Polkatu” w zakresie wykonawstwa usług budowlanych z wielkim prze
mysłem: hutami, kopalniami, elektrowniami, zakładami chemicznymi, 
stoczniami. Natomiast rozwój eksportu był związany z wykorzystaniem 
przez „Polkat” możliwości, jakie dawały obowiązujące umowy o wymianie 
handlowej z sąsiadami Polski, szczególnie zaś z NRD i Czechosłowacją. 
Był też związany z uzyskaniem przez „Polkaf koncesji na samodzielne 
prowadzenie eksportu, co umożliwiło wejście na rynek RFN.

Uwarunkowania te pozwalają lepiej uwidocznić przyczyny zmian efek
tywności działania przedsiębiorstwa, jakie zanotowano w latach dzie
więćdziesiątych, i tak:

1. Zjednoczenie Niemiec spowodowało upadek głównego rynku eks
portu usług w b. NRD. Osiągnięcie wysokich efektów działalności eks-
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portu w latach 1991 i 1992, przy dwukrotnie niższym zatrudnieniu, to 
rezultat funkcjonowania ZPU „Polkat” na rynku RFN, jako samodzielnego 
eksportera, poprzez ekspozyturę w Dusseldorfie. W roku 1993 — w 
wyniku podjętych restrykcji rządu niemieckiego — nastąpiło całkowite 
załamanie eksportu usług budowlanych na ten rynek. Na przestrzeni 
1990-1991 zatrudnienie zmniejszyło się dziesięciokrotnie.

2. Zmiany społeczno-polityczne i gospodarcze w kraju spowodowały 
upadek wielkiego przemysłu, co ograniczyło dotychczasowe rynki zbytu 
usług budowlanych w kraju i zmusiło do szukania nowych kierunków o 
znacznie niższej rentowności.

3. Rozpad dotychczasowych kanałów dystrybucji, spadek zasobności 
społeczeństwa, nieuczciwa konkurencja firm prywatnych omijających 
podatki, to podstawowe przyczyny ograniczenia możliwości zbytu, a więc 
i produkcji rynkowych wyrobów przemysłowych.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania, należy uznać osiągnięte 
wyniki na przestrzeni lat 1991-1992 za bardzo dobre, a w roku 1993 — za 
więcej niż dostateczne.

Dla porównania można podać, że tak potężna firma jak „Exbud" — 
podobna w profilu do „Polkatu” , ale znajdująca się na giełdzie, a przez to 
mająca możliwość zdobycia taniego kapitału — uzyskała w roku 1993 
rentowność gorszą od ZPU „Polkat” .

Należy podkreślić, że w ZPU „Polkat” zrealizowano w latach 1991 -1993 
szereg strategicznych posunięć, które pozwoliły utrzymać się na rynku, i 
zachować majątek firmy. Należy tu wymienić:

1. Przekształcenie ZPU „Polkat” w 1991 r. w jednoosobową Spółkę 
z o.o. Brak realizacji powyższej decyzji spowodowałby zapłacenie już w 
1991 r. 40 mld zł podatku od wynagrodzeń, co postawiłoby w tym czasie 
przedsiębiorstwo na progu bankructwa.

2. Podpisanie wysoce korzystnego kontraktu na finansowanie budynku 
przy ul. Chłodnej 64 w Warszawie, co pozwoliło zakończyć inwestycję (za 
pieniądze pożyczone). Przedsiębiorstwo zyskało potężny majątek 
(50% własnych kapitałów firmy), który spłaci się całkowicie już w roku 
1997:

3. Zawarcie w sierpniu 1993 r. Spółki (udział „Polkatu” 87%), której 
celem jest produkcja płyt meblowych na eksport. W dniu dzisiejszym 
Spółka przynosi już zysk i pokazuje drogę, którą w przyszłości należy 
pójść.

4. W miarę zmniejszania się rynków zbytu, dopasowywano organizację 
przedsiębiorstwa do aktualnych potrzeb, i tak:

— w 1993 r. Zakład Robót Antykorozyjnych i Termoizolacyjnych w 
Gdyni oraz Zakład Produkcji Przemysłowej i Usług Budowlanych w War
szawie zostały połączone z Zakładem Eksportu i Importu „Polkateksport” ; 
natomiast ZME w Lesznie wydzielono ze struktury dotychczasowego 
Zakładu Produkcji Przemysłowej i Usług Budowlanych w Warszawie, a 
ZME we Wrocławiu połączono z ZME w Wojcieszowie,

— w 1994 r. zlikwidowano biuro Zarządu Spółki, przekazując realizo
wane przez nią funkcję do ZEI „Polkateksport” .

Nowo wybrany Zarząd Główny STPK na swym pierwszym posiedzeniu



XI Krajowy Zjazd
Przyszłość firmy to:
— szukanie nowych możliwości rozwoju, poprzez inwestycje kapita

łowe lubwchodzenie współki, do których „Polkat” wnosi posiadany 
majątek, a partner nowe urządzenia, maszyny, technologie,

— wdrożenie w przedsiębiorstwie nowych form zarządzania, zwiększa
jących motywację działania kadry zarządzającej; może to być zarzą
dzanie menadżerskie — forma sprawdzona na świecie,

— właściwa polityka kadrowa, szczególnie w odniesieniu do kadry 
kierowniczej,

— dalsze zmiany organizacyjne, mające na celu zmniejszenie zatrud
nienia i obniżenia kosztów.

W sprawozdaniu niniejszym — na pierwszy plan wysunięto nasze 
przedsiębiorstwo, bowiem jego wyniki finansowe warunkują działalność 
statutową Towarzystwa, a także naszego Kościoła.

Istotne miejsce w działalności Towarzystwa miała praca z dziećmi i 
młodzieżą, prowadzona przez Oddziały. Nie zapominamy też o tych 
wszystkich, którzy przez wiele lat swoją pracą i doświadczeniem pomna
żali tak materialne, jak i moralne osiągnięcia Towarzystwa i podległego 
mu ZPU „Polkat” . Organizowano — specjalnie dla nich — różnorodne 
formy pomocy. Realizując cele statutowe, Towarzystwo upowszechniało 
kulturę i wiedzę o Polsce, czemu służyła ufundowana przez Zarząd 
Główny STPK w roku 1983 nagroda im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
Jest ona przyznawana corocznie, przez specjalnie powołane Jury, za 
prace naukowe, popularnonaukowe i organizowanie badań w zakresie 
problematyki mniejszości religijnych w Polsce i polskich mniejszości 
religijnych za granicą, ich wkład w rozwój społeczny i kulturalny kraju, w 
krzewienie wartości ogólnoludzkich i patriotycznych.

Ufundowanie nagrody im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest 
ważnym punktem na mapie naszego życia kulturalnego. Równie ważne 
miejsce w realizacji celów statutowych STPK zajmuje działalność 
wydawnicza Instytutu Wydawniczego im. Andrzeja Frycza Modrzew
skiego, która jest jedną z istotnych form merytorycznego oddziaływania 
na wiernych Kościoła Polskokatolickiego, członków STPK, a po części 
także na jego sympatyków. Stała się — podkreślmy to — trwałym elemen
tem działalności Towarzystwa, gdyż słowo drukowane umożliwia wielo
krotne korzystanie z wyrażonych za jego pomocą treści i wartości.

W ramach akcji charytatywnej Towarzystwo, od maja 1990 roku do 
maja 1993 roku, wydawało w Warszawie bezpłatne posiłki dla osób naj
biedniejszych, wskazanych przez opiekę medyczną. W ubiegłym roku 
Towarzystwo przyjęło w ośrodku wypoczynkowym w Iwkowej cztery tur
nusy młodzieży z Białorusi — dotkniętej skutkami katastrofy w Czerno- 
bylu. Koszty jednego turnusu pokrył biskup prawosławny Jeremiasz, 
pozostałe zaś ZPU „Polkat” .

Wzniesiony z mojej inicjatywy i pod moim bezpośrednim, osobistym 
kierunkiem kompleks czterech budynków w Warszawie przy ul. Czarda
sza 16/18, z przeznaczeniem na poligrafię i Instytut Wydawniczy im.

Nowo wybrany Zarząd Główny STPK na swym pierwszym posiedzeniu

Andrzeja Frycza Modrzewskiego, jest w 70% powierzchni wydzierża
wiony, a środki finansowe przeznaczane są na cele statutowe STPK.

Na zakupionej w Konstancinie, przy ul. Chylickiej 18 nieruchomości 
wzniesiono niemalże od podstaw ośrodek konferencyjny STPK im. bpa 
Edwarda Herzoga — pierwszego biskupa Kościoła Chrześcijańskokato- 
lickiego w Szwajcarii. Ośrodek ten ma znaczenie międzynarodowe i 
będzie służył głównie starokatolikom, którzy postanowili ufundować przy 
nim kaplicę. Ma to być miejsce modlitwy, rozmyślań i spotkań 
starokatolików-europejczyków, głównie młodej generacji. Jest to moja 
inicjatywa i mam nadzieję, że praca ta nie pójdzie na marne, lecz przynie
sieni owoc stokrotny.

Nowe władze naszego Towarzystwa będą miały obowiązek utrzymania 
tego, co zostało z tak wielkim trudem i poświęceniem osiągnięte. Wszyst
kim nam, członkom STPK, winno zależeć jednak nie tylko na utrzymaniu 
dotychczasowych osiągnięć, ale i na ich pomnożeniu.

Zwróciłem uwagę, oczywiście, tylko na niektóre punkty z pięcioletniej 
działalności Zarządu Głównego, prowadzonej w bardzo ciężkich i 
skomplikowanych warunkach ekonomicznych i społeczno-politycznych, 
panujących w naszym kraju. Szczegółowe sprawozdania przedstawiano 
na posiedzeniach Zarządu Głównego, odbywanych — zgodnie ze Statu
tem — dwa razy w roku, z których to posiedzeń dokładne relacje publiko
wano na łamach miesięcznika „Rodzina”

W kolejnym punkcie obrad Zjazdu Ks. dziekan Tomasz Wojtowicz — 
ustępujący przewodniczący GKR STPK — odczytał sprawozdanie 
Głównej Komisji Rewizyjnej za okres X kadencji STPK.

„Główna Komisja Rewizyjna STPK, powołana przez X Krajowy Zjazd 
STPK, ukonstytuowała się następująco:

— ks. dr Tomasz Wojtowicz — przewodniczący,
— mgr Krystyna Pernal — członek,
— Wojciech Hoduń — członek,
— mgr Aniela Zamoryło — ekspert przy GKR.

Główna Komisja Rewizyjna w wymienionym składzie zajmowała się 
sprawami określonymi w paragrafach 29, 31 Statutu STPK.

1. Dokonywała rocznych kontroli działalności finansowej i oceny dzia
łalności statutowej Zarządu Głównego STPK.

2. Każdego roku kontrolowała działalność gospodarczą STPK, prowa
dzoną przez ZPU „Polkat” .

W zakresie działalności statutowej Główna Komisja Rewizyjna badała:
— wykonanie budżetu Zarządu Głównego STPK, uchwalanego na 

dany rok,
— prawidłowość i legalność wydatkowanych środków finansowych,
— prawidłowość i rzetelność prowadzonych ksiąg i ewidencji finanso

wej,
— wykonywanie planów działania ustalonych na dany rok przez Zarząd 

Główny STPK,
— opracowywała wnioski dla Zarządu Głównego, dotyczące zatwier

dzenia sprawozdania finansowego i programów działalności statu
towej na dany rok.

W okresie X kadencji, a więc od 10 czerwca 1989 roku do 11 czerwca 
1994 roku, Główna Komisja Rewizyjna badała działalność statutową i 
finansową Zarządu Głównego STPK każdego roku, a ocena wypadała 
pozytywnie. Główna Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchy
bień lub zaniedbań.

W zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez ZPU „Polkat” , 
Główna Komisja Rewizyjna dokonywała rocznej kontroli wykonania zadań, 
określonych planami techniczno-ekonomicznymi oraz dokonywała oceny 
wykonywania programu zadań, ustalonych przez Zarząd Główny na dany rok. 
Wiatach 1989-90 Główna Komisja Rewizyjna szczegółowo badała te zagadnie
nia działalności gospodarczej, które zdaniem Głównej Komisji stanowiły 
ważne propozycje wdanym roku. W kwietniu 1991 Zakład Przemysłowo- 
-Usługowy „Polkat” został przekształcony w Spółkę z o.o. ZPU „Polkat” .

Zgodnie z przepisami kodeksu handlowego, sprawozdania roczne każ
dego zakładu, Zarządu Spółki i sprawozdania zbiorcze Spółki, muszą być 
badane przez biegłych rewidentów. Główna Komisja Rewizyjna analizo
wała orzeczenia każdego zakładu dla zorientowania się w problemach 
danego zakładu oraz badała prawidłowość przebiegu weryfikacji i 
zatwierdzania tych sprawozdań przez kierownictwo Zarządu Spółki. 
Zbiorcze sprawozdania finansowe Spółki z o.o. ZPU „Polkat” weryfikowała 
Główna Komisja Rewizyjna i sporządzała wnioski o zatwierdzenie tego 
sprawozdania na dany rok. Sporządzała także ocenę działalności Spółki. 
W okresie X kadencji sprawozdania finansowe ZPU „Polkat" były sporzą
dzane rzetelnie, prawidłowo, a ocena działalności wypadła zawsze pozy
tywnie.

Działalność gospodarcza za 1993 roku została oceniona negatywnie, ze 
względu na nie wykonanie zysków w wysokości zabezpieczającej 
potrzeby STPK i Spółki, Nie wykonanie zysków w pełnej wysokości spo
wodowane było załamaniem się robót eksportowych w RFN oraz zuboże
niem wielkich zakładów w kraju, gdzie ZPU „Polkat” był stałym wykonaw
cą robót antykorozyjnych. Jak z tego wynika nie wykonanie zysków było z 
przyczyn niezależnych od ZPU „Polkat” . Staraniem Prezesa Zarządu 
Głównego, Dyrekto'ów Zarządu i zakładów podjęto pracę reorganizacji 
„Polkatu” . Postanowiono restrukturyzację zakładów i Zarządu. Odbyło 
się szereg spotkań, w wyniku których uzgodniono ostateczny kształt 
organizacyjny ZPU „Polkat” .



Roczne sprawozdania Zarządu Głównego i Spółki z o.o. ZPU „Polkat" 
były zatwierdzone przez Zarząd Główńy na podstawie wniosków Głównej 
Komisji Rewizyjnej. Przekazywane przez spółkę z o.o. ZPU „Polkat” 
środki finansowe wykorzystywane były zgodnie z zatwierdzonym budże
tem Zarządu Głównego STPK na dany rok.

W latach 1992-1993 dotacje dla oddziałów były symboliczne, gdyż 
Zarząd nie posiadał dostatecznych środków. Mimo niskiej dotacji 
oddziały prowadziły swą działalność statutową. Najważniejszą działal
nością była praca z młodzieżą i pomoc ludziom starszym.

Główna Komisja Rewizyjna stwierdza, że w czasie kadencji 1989-1994 
dysponowanie funduszami było prawidłowe, przy zachowaniu zasady 
legalności, celowości i oszczędności. Działalność statutowa i gospodar
cza była prowadzona prawidłowo. Główna Komisja Rewizyjna ocenia 
działalność Zarządu Głównego w okresie X kadencji wysoko i stawia 
wniosek o udzielenie dotychczasowemu Zarządowi Głównemu STPK 
absolutorium. Główna Komisja Rewizyjna ze swej strony składa Preze
sowi Zarządu Głównego serdeczne podziękowanie i gratulacje za wyko
naną pracę” .

Po tym sprawozdaniu przewodnicząca XI Krajowego Zjazdu STPK — 
mgr Elżbieta Gawińska — otworzyła dyskusję. Jako pierwszy głos zabrał 
Bp Wiesław Skołucki: „Bp Tadeusz R. Majewski— zwierzchnik Kościoła — 
przedstawił głos Kościoła, który popierają wszyscy duchowni i delegaci 
na XI Krajowy Zjazd STPK. Udzielamy pełnej rekomendacji bpowi Wikto
rowi Wysoczańskiemu, aby nadal kierował Zarządem Głównym STPK. 
Jednocześnie popieramy wniosek bpa Tadeusza R. Majewskiego, aby bp 
Wiktor Wysoczański — jako prezes ZG STPK — otrzymał specjalne peł- 
nomonictwa dotyczące działalności gospodarczej” .

Ks. dziekan Bogusław Wołyński poinformował delegatów XI Krajowego 
Zjazdu Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików, ze od roku 1986 
parafia w Lublinie, w dniu 15 sierpnia każdego roku, przyznaje wyróżnie
nia „Serce dla serc” , Niestety, koszty prowadzenia tej akcji są coraz 
wyższe; wymaga więc ona wsparcia finansowego przez STPK.

Bp Zygmunt Koralewski, nawiązując do sprawozdania Zarządu 
Głównego podkreślił, iż „działalność oddziałów opiera się przede 
wszystkim na pracy z dziećmi i młodzieżą. Jednak działalność ta wymaga 
dużych nakładów finansowych, dlatego proponujemy, aby oddziały miały 
swobodę w ustalaniu wysokości składek członkowskich” .

W następnej części obrad bp Wiktor Wysoczaański przedstawił propo
zycje zmian wstatucie STPK, uzasadniając szczegółowo konieczność ich 
wprowadzenia.

Po zaakceptowaniu przez XI Krajowy Zjazd Towarzystwa przedstawio
nych propozycji zmian w Statucie STPK, przewodnicząca obrad — 
mgr Elżbieta Gawińska — zaproponowała, aby przegłosować wniosek 
Głównej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Głównemu STPK.

XI Krajowy Zjazd Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików jed
nogłośnie przyjąłwniosek GKR o udzieleniu absolutorium ustępującemu 
ZG STPK.

Ks. dziekan Tomasz Wojtowicz — przewodniczący Komisji Wyborczej — 
przedstawił listę, zgłoszonych przez delegatów, kandydatów do Zarządu 
Głównego:

— bp Wiktor Wysoczański (oddział warszawski),

— dr Stanisława Guszkowska (oddział warszawski),

— mgr Elżbieta Gawińska (oddział warszawski),

— mgr Małgorzata Kąpińska (oddział warszawski),

— Zofia Pawlina (oddział warszawski),

— Danuta Podsiedlik (oddział warszawski),

— dyr. Wojciech Siwek (oddział warszawski),

— mgr Hanna Smuga (oddział warszawski),

— inż. Romand Gandor (oddział częstochowski),

— ks. mgr Piotr Korbik (oddział gdański),

— Roman Graja (oddział kaliski),

— Ilona Sobieraj (oddział katowicki),

— ks. kanclerz Czesław Siepietowski (oddział krakowski),

— ks. dziekan Bogusław Wołyński (oddział lubelski),

— Edmund Baran (oddział wrocławski),

— ks. dziekan Władysław Puszczyyński (oddział zielonogórski),

— Irena Jedynak (oddział kielecki).

Do Głównej Komisji Rewizyjnej zaproponowano następujących kan

dydatów:

XI Krajowy Zjazd
— ks. dr Tomasz Wojtowicz,
— mgr Krystyna Pernal,
— Wojciech Hoduń.
Bp Wiesław Skołucki zgłosił wniosek, aby — zgodnie ze statutem 

STPK — przeprowadzić głosowanie jawne na całą listę kandydatów do 
Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Wniosek ten zosta; 
jednogłośnie przyjęty. Delegaci XI Krajowego Zjazdu STPK przyjęli, 
przedstawioną przez GKR, listę kandydatów do Zarządu Głównego i 
Głównej Komisji Rewizyjnej. Po głosowaniu, członkowie Zarządu Głów
nego i Głównej Komisji Rewizyjnej wyszli do innego pomieszczenia, 
gdzie odbyło się ukonstytuowanie władz STPK.

Przewodnicząca obrad—mgr Elżbieta Gawińska— odczytała protokółz 
posiedzenia Zarządu Głównego, na którym ukonstytuowały się władze 
STPK.

Ks. dziekan Władysław Puszczyński przewodniczył pierwszemu posie
dzeniu nowo wybranego Zarządu

I. Prezydium Zarządu Głównego STPK: Bp Wiktor Wysoczański — 
prezes, Danuta Podsiedlik — wiceprezes, Wojciech Siwek — 
skarbnik, Hanna Smuga — sekretarz, Zofia Pawlina — członek.

II. Główna Komisja Rewizyjna: Ks. Tomasz Wojtowicz — przewodni
czący, Krystyna Pernal — członek, Wojciech Hoduń — członek.

Komisja Wniosków i Uchwał — na podstawie sprawozdania Prezesa 
Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz dyskusji — zapro
ponowała przyjęcie następujących uchwał: 1. XI Krajowy Zjazd STPK
przyjmuje sprawozdanie Prezesa Zarządu Głównego STPK, za okres X 
kadencji (od 10 czerwca 1989 do 11 czerwca1994). 2. XI Krajowy Zjazd 
STPK przyjmuje sprawozdanie Przewodniczącego Głównej Komisji 
Rewizyjnej, za okres X kadencji. 3. XI Krajowy Zjazd STPK pozytywnie 
ocenia pracę Zarządu Głównego X kadencji i udziela absolutorim ustępu
jącemu Zarządowi Głównemu STPK. 4. XI Krajowy Zjazd STPK akcep
tuje program działania na następną kadencję, przedstawiony przez 
Prezsa Zarządu Głównego STPK — bpa Wiktora Wysoczańskiego — i 
zobowiązuje nowo wybrane władze STPK do realizacji tego programu.
5. XI Krajowy Zjazd STPK akceptuje poprawki do statutu STPK, zapro
ponowane — w imieniu Prezydium ZG STPK — przez Prezesa Zarządu 
Głównego, bpa prof. dr Wiktora Wysoczańskiego i zobowiązuje nowo 
wybrane władze STPK do zarejestrowania statutu przez kompetentne 
władze. 6. XI Krajowy Zjazd STPK udziela specjalnych pełnomocnictw 
prezesowi Zarządu Głównego STPK — bpowi Wiktorowi Wysoczań
skiemu — zastrzeżonych w statucie STPK do decyzji Zarządu Głównego, 
a dotyczących działalności gospodarczej i statutowej, w sytuacjach 
wymagających natychmiastowej decyzji. 7. XI Krajowy Zjazd STPK 
bardzo wysoko ocenia działalność Prezesa ZG STPK i całego Prezydium 
ZG STPK. Działalność ta przysporzyła Społecznemu Towarzystwu Pol
skich Katolików majątku oraz prestiżu, także na arenie międzynarodowej.

XI Krajowy Zjazd STPK jednogłośnieprzyjąłwszystkie uchwały, zapronowa- 
ne przez Komisję Wniosków i Uchwał. Na powyższym zakończono posiedze
nie XI Krajowego Zjazdu Społecznego Towarzystwa Polskich Katoli
ków.



„Zaczęłosię. Boże, od Ciebie zależy wszystko...”
nuow ano ją już  poza terenem  okręgu. Do tej liczby trzeba jeszcze 
dodać stany jednostek należących do o rgan izacji podziem nych nie 
podporządkow anych A rm ii Krajowej, lecz b io rących  na rów ni z nią 
udzia łu w Powstaniu.

Na teren ie  W arszawy zna jdow ały się wówczas (poza AK) oddzia ły  
A rm ii Ludow ej, P o lskie j A rm ii Ludow ej i Korpusu Bezpieczeństwa.
Nie m ia ły  one łączności z dow ództw em  AK i nie m ia ły też żadnych 
w iadom ości o p rzygo tow an iach  do Powstania. Ich s iły  łączn ie  w yno
s iły  1 010 żołn ierzy.

Jak natom iast przedstaw ia ł się w tym  samym  czasie stan liczebny 
N iem ców  w W arszawie. O tóż, szczegó lny stan garn izonu, jak im  
dysponow a ł genera ł-poruczn ik  Stahel, de legow any na stanow isko 
Kom endanta W ojskow ego W arszawy przez samego H itle ra  w osta t
n ich dn iach  lipca, n ie jes t dokładn ie  znany. W P olsk ich S ilach Z b ro j
nych  jes t m owa o oko ło  40 tys iącach w ojska i p o lic ji. N a jtrudnie jsze, 
w ręcz n iem ożliw e, jes t określen ie  liczebności n iem ieckich  s ił na Pra
dze, pon iew aż w os ta tn ich  dn iach lipca  44 r. zna laz ły  się tu ta j ty ły  
jednostek b ron iących  przedm ościa oraz pewne oddzia ły, które oparły  
się w  odw roc ie  aż o Pragę i zosta ły p rze jśc iow o zakwaterowane w  tej 
dz ie ln icy . W ytw orzy ła  się w ięc w  tej części m iasta ogrom na przewaga 
n iem iecka, w obec które j Powstanie nie m ia ło  żadnych szans i do 
n iczego też na tym  terenie do doprow adziło .

Stan bo jow y pow stańców  W arszawy w m om encie w yb ic ia  godz iny  
„W ” przewyższał praw ie dw ukro tn ie  liczebność garn izonu n iem iec
k iego  (ok. 26 tys. pow stańców  na ok. 16 tys. N iem ców ), jednak z 
w iadom ym  zastrzeżeniem , że fak tyczn ie  uderzy ło  o tej godz in ie  
za ledw ie ok. 2,5 tys. uzb ro jonych  pow stańców , podczas gdy ca ły  stan 
b o jow y N iem ców, by ł oczyw iśc ie , w pe łn i uzb ro jony. Liczebna prze
waga pow stańców  w yrażała  się ty lk o  w licznych  rezerwach persona l
nych, s to jących  w  go tow ośc i i oczeku jących  na broń, które j bardzo 
często nie doczeka ły się w  ogóle. N atom iast w  rzeczyw istości p rzy
gn ia ta jąca przewaga była po s tron ie  N iem ców.

M ożna p rzy jąć  na podstaw ie  przebiegu Powstania, że pod w zg lę 
dem w yszko len ia  obydw ie  s trony by ły  na o g ó ł rów ne sobie, jednak 
pow stańcy gó row a li nad swym przec iw n ik iem  in ic ja tyw ą, pogardą 
śm ierci, bohaterstwem , zapałem bitew nym  i in te ligencją, która  
szczególn ie w w alkach u licznych ma p ierw szorzędne znaczenie. Tych 
cech brakow a ło  żo łn ie rzom  garn izonu  n iem ieckiego. Natom iast, 
pom ni ok ruc ieńs tw  pope łn ianych  w c ią g u  la t okupac ji w stosunku  do 3

2 ludności cyw ilne j, obaw ia li się o |fcłoje życie  w razie dostan ia  się do 4 
n iew oli i d la tego b ron ili się z a w z i|| ie .

W dn iu  31 lipca  o godz. 19.O0i±>łk C hruście l zarządził a larm  dla 
ca łego okręgu warszawskiego, m 

„A la rm . Do rąk w łasnych ko m e d ia n tó w  obw odów . Dnia 31.7. godz.
19. Nakazuję „W ” dn ia  1.8. godz. |(7 „(...)” .

N adszedł w ięc ów pam iętny sierpień...
„Dzień był pochmurny, deszczowy. Ciemne niebo widniało nad 

sinym miastem, zza Wisły niósł się głuchy pogłos wystrzałów artyle
ryjskich. Koło południa ucichł. Ulice zapełnione były dziwnym tłu-

ciąg dalszy str. 10-11

1. „Warszawskie dzieci idziemy w bój.,." (fragment pomnika Powstania W ar
szawskiego 1944)

2. Dopiero od kilku lat Warszawa moż« poszczycić się posiadaniem Pomnika 
Warszawskiego 1944. Szkoda, że minęło tyle lat, zanim zamiar budowy Pomni
ka Powstania przerodził się w czyn

3. Pomnik małego Powstaańca — na murach Warszawskiej Starówki

4. Widok Pomnika Powstania Warszawskiego od strony Pałacu Krasińskich

(fot.: Małgorzata Kąpińska)

Te słowa są cytatem z dziennika Tadeusza Gajcego, 
poety, który — jak tysiące innych — złożył życie w 
Powstaniu Warszawskim, dając naszej historii najpię
kniejszy wzór żołnierza. Dziś, z perspektywy półwiecza, 
przypomnijmy raz jeszcze te 63 dni nadziei, męstwa i 
śmierci...

Przed w yb ic iem  godz iny  „W ” organ izacja  okręgu warszaw skiego 
AK przedstaw ia ła  się następująco: kom endantem  okręgu b y łp łk d y p l. 
C hruśc ie l A n ton i („M on te r", „N u rt” ), szefem sztabu zaś m jr dypl. 
W eber S tan is ław  ( „C h iru rg ” ). O kręg sk łada ł się z 7 obw odów  i 1 
sam odzie lnego rejonu:

I O bw ód — Śródm ieście  (4 re jony) pod dow ództw em  „R adw ana” ,
II O bw ód — Ż o libo rz  (3 re jony) pod dow ództw em  „Ż yw ic ie la ” ,

III O bw ód — W ola (4 rejony) pod dow ództw em  „W aligóry",
IV O bw ód — O chota  (3 re jony) pod dow ództw em  „G rzym ały",
V O bw ód — M oko tów  (6 re jonów ) pod dow ództw em  „P rzegon ią",

VI O bw ód — Praga (5 re jonów ) pod dow ództw em  „B obe ra ” ,
VII O bw ód — pow ia t warszawski (8 re jonów ) pod dow ództw em

„B ron is ław a” ,
V III O bw ód — sam odzie lny rejon O kęcie  pod dow ództw em  „W y

sock iego” .
K om endantow i okręgu pod lega ły  bezpośrednio prócz obw odów : 

obw ód okręgu  w składzie ba ta lionu  „A n to n i”  i ba ta lionu  „W ig ry ” pod 
ogó lnym  dow ództw em  ppłka Rataja F ranciszka („P aw eł” ), saperzy 
okręgu, Kedyw  okręgu, oddz ia ły  łączności. W skład V obw odu wszedł 
jako  6 rejon p rzydzie lony z Kom endy G łów nej pu łk  „Baszta" pod 
dow ództw em  ppłka Kam ińskiego („D a n ie l” ).

O gó lny  stan liczebny okręgu w yn o s ił oko ło  50 000 zaprzysiężo
nych żo łn ie rzy  (m ężczyzn i kob ie t), w łącza jąc w to  Kedyw  Kom endy 
G łów ne j. B y łaby to  duża siła, g dyby  przedstaw ia ła w artość bez
względną. Faktycznie bow iem  Powstanie w ciągnę ło  do w a lk i ty lko  
część s ił okręgu , oko ło  23 tys ięcy osób.

Nie może to  przekreślić  faktu , że w  uderzenie o godz in ie  „W ” 
ruszy ły  do bo ju  w szystkie  obw ody oraz og rom na część rejonów. 
Jednak w k ilku  obw odach w alka pow stańcza w  W arszaw ie zakoń
czyła  się po paru godzinach  n iepow odzeniem  i a lbo  nie była już 
kon tynuow ana, a lbo też kon tynuow ano  ją  nieznaczną częścią s ił 
jeszcze w  jednym  lub w dw óch dn iach następnych, a lbo też kon ty-

im

W 50 rocznicę wybuc
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... W obłoku grozy, 
barykad z marzeń 
z butelką benzyny 
szły zastępy na śmierć: 
chłopcy... 
dziewczyny... 

I nie słychać było 
wśród gromu 
nawet jęku, 
bo wówczas Temu Miastu, 
Warszawie, 
serce pękło...

Małgorzata Kępińska: 
„Dzieciom Warszawy” (fragment)

mem: widziało się przede wszystkim młodych chłopców w oficerkach 
i letnich płaszczach, pod którymi kryli broń. Maszerowali w pośpie
chu, chodnikami, szli po dwóch, trzech a nawet w większych grupach 
i nie zwalniali kroku, gdy napotkali patrole żandermerii niemieckiej. 
Hitlerowcy wpatrywali się bacznie w przechodzących, początkowo 
nie sięgali po broń. Zbyt wielu młodych Polaków było na ulicy, by 
wdawać się w przedwczesną strzelaninę (...)”.

G łów nym  atutem  rozpoczęte j w a lk i powstańczej m ia ło być zasko
czenie. N iestety, zbytn i, gorączkow y pośpiech m ob ilizacy jny  zw raca ł 
uwagę, w w yn iku  czego doszło do przedw czesnych starć z N iem cam i 
w rejon ie  Żoliborza, W oli, a także Placu D ąbrow skiego. Ponadto sto
sunkow o k ró tk i czas przew idziany na koncentrac ję  oddzia łów  spra
w ił, że w w ie lu  z n ich stan ew idency jny  w yn ió s ł za ledw ie połowę, nie 
m ów iąc już o uzbro jen iu . Już pierwsze godz iny  w alk i wykazały, że 
na opanow anie  m iasta przez pow stańców  nie ma realnych szans. 
Zw łaszcza w czasie 2-3 dni p rzew idzianym  w planie akcji „B urza” , tym  
bardziej, że nie zosta ły  zrealizowane bardzo istotne — ze strateg i
cznego punktu  w idzen ia  cele. I tak  re jon Pragi, O kęcia, O choty  (z 
wyją tk iem  W awelskiej i Kaliskie j) nie przeszły w  ręce powstańców. W 
tej sy tuac ji w szelk ie przełam anie p ierścien ia  w ojsk h itle row sk ich  
oataczających Warszawę stawało się coraz mniej realne. Jedyn ie  na 
Powiślu, S tarym  M ieście i w Ś ródm ieściu  oddzia ły  powstańcze opa
now ały sytuację  na tyle, że na jak iś  czas można było m yśleć o w zm oc
nieniu ich liczebności i zdo lności bo jow ej, co sprzy ja ło  um ocn ien iu  
się pow stańczych pozycji. Również na W oli, w  ramach przeprow a
dzonych akc ji zaczepnych, opanow ane zosta ły  przez A K -ow ców  roz
ległe tereny, wraz z przy leg łym i do n ich cm entarzam i. Począwszy od 5 
s ierpnia, s ta ły  się one zaciekłym i bastionam i oporu przed naciera ją
cym i oddzia łam i n iem ieckim i.

Poza W olą, w rękach pow stańców  znalazły się: Ż o libo rz  i część 
M okotow a (od Różanej aż po W ierzbno) oraz część do lnego  Czernia- 
kowa i Sadyba. C a łością  akcji powstańczej k ie row ał Kom endant 
O kręgu W arszawskiego AK  A n ton i C hruście l („N u rt” ).

Początkowe pow odzenie  p rzeprow adzonych przez pow stańców  
akcji w w ym ien ionych  re jonach m ogło  zostać utrzym ane jedyn ie  przy 
pełnym  uzbro jen iu  oddzia łów  oraz sprzyja jących oko liczności 
po lityczno-s tra teg icznych , zw iązanych z rozw ojem  sytuac ji na 
przedm ieściach prawobrzeżnej W arszawy. Zsynchron izow anie  dzia
łań pow stańczych z szeroko zakro jonym i akcjam i w ojskow ym i I A rm ii 
W ojska Polskiego m ogło jeszcze oca lić  Powstanie. N iestety, w chw ili, 
gdy decydow ały się losy Powstania, okazało się to  niem ożliwe.

Losy w alk i p raktyczn ie  zosta ły przesądzone już  4 s ierpnia. B iorąc 
pod uwagę skrom ne uzbro jen ie  oddzia łów  pow stańczych, gen. Bór- 
-K om orow sk i wyda je  rozkaz zabran ia jący dzia łań zaczepnych w  s to 
sunku do n ieprzyjacie la . Od tego  czasu liczy się losy p o l s k i e j  
o b r o n y ,  k tó ra  trw a  aż do 2 październ ika, czy li do podpisan ia  
aktu kap itu lac ji. Tak w ięc, okres po lsk iego natarcia przypad ł zaledw ie 
na 4 pierwsze dni Powstania. Później chodz iło  już w yłączn ie
o u trzym anie za jętych pozycji.

Tym czasem  począwszy od 4 s ierpn ia  rozpoczyna ją  się wzm ożone 
dzia łania zaczepne odw odów  niem ieckich, przysłanych przez H im m 
lera. Tego dn ia  gen. Vorm ann wyda je  rozkaz natarcia  z W oli przez 
S tarego M iasto na M ost K ierbedzia oraz do natarcia  z O cho ty  przez 
A le je  Jerozo lim sk ie  na m ost Poniatowskiego. Jest to  prze łom ow y 
dzień Powstania. Nazajutrz przybywa do W arszawy SS-O bergruppen- 
fuh re r i genera ł po lic ji, Brich von dem Bach. H im m ler pow ierza mu 
dow ództw o oddzia łów  przeznaczonych do stłum ien ia  powstańczego 
zryw u m ieszkańców  W arszawy. Von dem Bach opracow u je  plan 
oskrzyd len ia  m iasta od s trony zachodniego brzegu W isły od pó łnocy 
do południa.

A rm ia  n iem iecka, zm ierzając do opanow ania  m ostu K ierbedzia, 
rozpoczęła zm asowane natarcie na oddzia ły  powstańcze w rejon ie 
W oli. B y ły  to  jedne z na jcięższych i najkrw aw szych w alk Powstania. 
O ddzia ły n iem ieckie, złożone z U kra ińców  i k rym ina lis tów , posuwa
jąc  się naprzód m ordow a ły w  bestia lski sposób ludność cyw ilną, 
rozstrze liw a ły  rannych powstańców, pa liły  szpita le. W ola bohater
sko b ron iła  się aż do 11 s ierpn ia , a w tym  czasie zasłynę ły szczególną 
o fia rnośc ią  i bezprzykładnym  męstwem dwa bata liony: „Zośka” i 
„P a raso l” . W dn iu  11 sierpn ia  ostatnie oddzia ły  powstańcze w yco fa ły  
się z W oli przez tereny dawnego getta oraz Kam pinos na Starówkę.

Powstańcza ob rona S tarego M iasta rozpoczęła się 19 sierpnia. N ie
m cy rzuc ili do natarcia  10 ba ta lionów  p iechoty, 2 baterie  saperów, 
k tó rych  dzia łan ia  w sp iera ły  „T yg rysy ” , m iotacze ognia i m in, m oź
dzierze. 50 „g o lia tó w ” , nie m ów iąc już o dyw anow ych atakach lo t
n ictwa. Posuwali się od s trony Leszna i N ow olip ia, Placu Teatralnego, 
Placu Zam kow ego i W ybrzeża K ościuszkow skiego zaciskając w ten 
sposób obręcz i zm uszając pow stańców  do zaciek łego oporu.

5 Począwszy od 22 sie rpn ia  N iem cy sz tu rm u ją  i opanow u ją  część gm a-



chu W ytw órn i Papierów  W artościow ych . Toczą się zacięte w a lk i 6 
w re jon ie  szpita la Jana Bożego. O ddzia ły  Reinefartha i D irle - 
wangera — podobn ie  jak na W oli — zbiera ją swoje krwawe żn i
wo. Stare M iasto, odcię te  od pozosta łych dz ie ln ic, zwłaszcza od 
Zo borza. ostatecznie upada 2 września. Poprzedza je  w yco fa 
nie s!ę lżej rannych i części ludnośc i cyw ilne j, a także oddzia
łów  w o jskow ych, kanałam i do Ś ródm ieścia , w pob liże  u licy  
W areckiej. Część pow stańców , po nieudanej p rób ie  przebicia  
się w stronę Ś ródm ieścia  przez u licę  Bielańską, korzysta jąc 
z os łony nocy (baon „Zośka” ), p rzechodzi przez posterunki 
n iem ieckie  rozm ieszczone w O grodzie  Saskim  w  s tronę baryka
dy na ul. K ró lew skie j, będącej w rękach innych  oddz ia łów  
powstańczych.

Upadek Starego M iasta zbiega się niemal rów nocześnie z zajęciem 
przez gen. Rohra Sadyby i Czerniakowa. Od 3 do 30 w rześnia wzm a
gają się w a lk i o nadbrzeżne tereny W arszawy. Do 10 w rześnia  trw ają  
one na Powiślu i Ś ródm ieściu  Północ, od 11 do 23 — na Górnym  
C zerniakow ie. W dzień późnie j następuje w spary czo łgam i dyw izji 
SS „H erm ann G oe rin g ” atak gen. Rohra na G órny M okotów , a w  k il
ka dn i późnie j s ilne  natarcie  dyw iz ji gen. Kallnera na Ż o libo rz  
29 września pod Jaktorowem zostaje rozbita grupa „Kampinos". Żoliborz 
pada...

Jedyn ie  Ś ródm ieście  staw ia jeszcze opór, odpow iada jąc na 
m ilita rne  dzia łania N iem ców  w re jon ie  u lic  M arszałkow ska — Ale je 
Jerozo lim skie . Kap itu lac ja  Śródm ieścia, 2 październ ika — kończy 
traged ię  pow stańczego zryw u W arszawy. Rozm iar i s iła tego 
zryw u były  tak w ie lk ie , że przez ca ły  czas trw an ia  walki 
s tanow iły  zaskoczenie dla okupanta . Jeszcze na k ilka  dn i przed 
podpisaniem  aktu kap itu lac ji przez gen. B ora-K om orow skiego, ra
d io  n iem ieckie  ocen iło  przebieg walk: „G dyb y  żo łn ierze nie
m ieccy nie w prow adz ili do w alk i w W arszaw ie abso lu tn ie  
w szystkich  środków , jakie mają do dyspozycji — walka by łaby 
beznadzie jna” .

N iestety, dysp roporc je  w stanie uzbro jen ia  by ły  tak w ielkie, 
że jedyn ie  dzięki zapałow i, przeszko len iu  i bezprzykładnem u 
bohaterstw u pow stańców  należy zawdzięczać dw um iesięczny 
praw ie okres walk. W alka toczy ła  się bow iem  o każdą ulicę,
0 każdy dom, każdy skraw ek ziem i. P och łonę ła  praw ie 15 tys. 
ofiar, ran iła  25 tysięcy. Ludność cyw ilna  rów nież poniosła 
n ieoszacow ane straty, za pom oc — na kw aterach, w szpita
lach, a nawet w bezpośrednich akcjach przeciw ko n ieprzy
jac ie low i. W znoszenie barykad, gaszenie pożarów, ratowanie 
przysypanych, opatryw anie  rannych, zdobyw anie  żyw ności, p rodu
kow anie b ron i dla oddzia łów  powstańczych... T o  w szystko 
by ło  w tych  dniach aktem  hero iczne j odw agi, sw oistą  form ą 
w a lk i. I w raz z pow stańcam i, ze w szystk im i w a lczącym i lu d 
ność W arszawy podzie liła  trag iczny  los skazanego na zagła
dę m iasta. Tak by ło  — na W oli, S tarym  M ieście... Tys ią 
ce rozstrze lanych, pom ordow anych  o fia r — mężczyzn kobiet, 
dzieci...

D la tych, któ rym  udało się przeżyć — pozosta ł jeszcze jeden exo- 
dus: w ym arsz z um arłego, zrów nanego z z iem ią miasta, do obozów  
na poniew ierkę...

Jak p isa ł generał, pub licys ta  i h is to ryk  Jerzy K irchm ayer 
we w stępie do „Pow stan ia  W arszaw skiego” : „Pow stan ie  W arszawskie 
by ło  dla ogó łu  b io rących  w n ich udzia ł za im prow izow anym  
w  ostatnie j chw ili zrywem  bojow ym  przeciw ko zn ienaw idzonym  
każdym  fib rem  po lskie j duszy najeźdźcom. W ten zryw  w ło 
żono bezm iar zapału, pośw ięcenia, bohaterstwa. Nie m ie
liśm y już  w tedy innego bogactwa. W szystko to  poszło na stos
1 wraz z kw iatem  naszego narodu poszła na stos s to lica  kraju, 
i to  tak, jak stała. I pozosta ło jeszcze z tego wspania łego 
zryw u ty lko  dużo gruzu, pop io łu  i m ogił. Pozostały jeszcze 
w pom nien ia  (...)” .

I pozostaje jeszcze fakt, że bohaterstw o, o fia rność i zacię
tość pow stańców  są na jw iększym  w naszej h is to rii przejawem 
w alki o w o lność — o w o lność, jako  w artość wyższą niż 
życie  ludzkie, ka lectw o czy najw iększe nawet dobra  m aterialne. 
P ragnienie tej w o lnośc i by ło  tak silne, że w  sposób sam o
is tny po łączyło  we w spólnym  dzia łan iu  wszystkie organ izacje  
podziem ne zakonspirow ane w W arszawie, k tó re  — aż do tych  
trag icznych  dni — nie um ia ły  za sobą znaleźć w spólnej p ła
szczyzny, i trw a ły  we wzajem nej n iechęci, czy w rogości.
Ta so lida rność  w ob liczu  w spó lnego  celu też jes t godna podz i
wu.

(na podstawie materiałów archiwalnych 
oraz „Powstania Warszawskiego”

J. Kirchmayera 
przygotowała E. Lorenc).

5. Sięgnijmy okiem lunety w tamte lata...
6. W smutnym pochodzie opuszczają W arszawę ci, którzy ocaleli...
7 ........za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew” (fot. archiwalne z

albumu poświęconego Powstaniu)



„Miłość jest ostateczną odpowiedzią na 
podstawowe ludzkie pytania”

W ielu za łam anych ludzi ucieka, opu
szcza zasłonę, zw ija  się w  kokon i przestaje 
w idyw ać p rzy jac ió ł. Jest to  na jgo r
sza rzecz, jaką ty lko  można zrobić. 
Psycho log k lin iczn y  z Southern M etho- 
d is t U niversity, zapytana o najlepsze 
ź ród ło  dob rego  hum oru, odpow iedzia ła : 
„N ie  m ogłam  w  to  uw ierzyć, ale spraw 
dziło  się to  w  przypadku w szystkich  
m oich pacjentów . Okazuje się, że ludzie 
prow adzący życie  tow arzyskie  zauważali 
popraw ę swego sam opoczucia  w osiem 
dziesięciu dw óch p rocen tach” .

K iedy p rzy jrzym y się w szystkim  w ie l
kim  op tym istom , uderza g łęb ia  i liczba ich 
zw iązków  z innym i ludźm i. Jak oni po tra 
fią kochać! G orąco kochają w iele rzeczy — 
sport, p rzyrodę, m uzykę, ale przede 
w szystkim  kochają ludzi. Z  entuzjazm em  
odnoszą się do dzieci, są g łęboko  zw ią 
zani ze sw oim i rodzicam i, nie opuszczają 
ludzi w potrzebie, n ie szczędzą pieszczot, 
kochają. Ta zdo lność podziw ian ia  i 
baw ienia innych jest potężną siłą, leżącą 
u podstaw  ich optym izm u.

M iłość zna jdu ją  najczęściej n ie ci, k tó
rzy są a trakcy jn i, dow c ipn i czy posiadają 
charyzm atyczną osobow ość, ale ci, k tó 
rzy potra fią  się jej pośw ięcić, cenią ją, gdy 
już ją znajdą i dbają o to, żeby rozw ija ła 
się w d ługo trw a łych  relacjach z innym i. 
„M iłość  n igdy nie um iera śm ierc ią  natu
ralną — napisała kiedyś A nais Nin. — 
Umiera, ponieważ nie um iem y napełniać 
je j źród ła ; um iera z pow odu naszej śle
poty, b łędów  i zdrad. Um iera chora i 
poraniona. Um iera ze zmęczenia, braku 
wody, u tra ty  b lasku” . Robert Anderson 
tak pisze o m iłośc i m ałżeńskiej: „W  każ
dym  m ałżeństw ie, k tóre  trw a  d łużej niż 
tydz ień, można znaleźć pow ody do roz
wodu. Sztuką jest jednak znaleźć i nie 
przestawać zna jdow ać pow odów  do 
trw an ia  w  m ałżeńskim  zw iązku".

H isto ryk, W ill Durant, op isu je, jak szu
ka ł szczęścia w  w iedzy, podróżach, 
bogactw ie, a z n a la z łty lko  rozczarowanie. 
Pewnego dnia, jadąc pociągiem , zoba
czy ł następującą scenę. W m ałym  sam o
chodzie  siedzia ła kobieta ze śpiącym  
dzieckiem  na ręku. Z pociągu wyszedł 
mężczyzna, podszed ł do sam ochodu, 
poca łow a ł kob ie tę  i dziecko, delikatnie, 
żeby go nie zbudzić. Potem cała rodzina 
od jechała, zostaw ia jąc Duranta z jego 
n iesam ow itym  odkryc iem , że „każdy 
okruch  zwykłego, ludzkiego życia  za
w iera w sobie powód do zachw ytu” .

G dy adm ira ł R ichard E. Byrd myślał, że 
przy jdz ie  mu um rzeć pośród an ta rk ty- 
cznych lodów  C ieśn iny Rossa, napisał 
k ilka  m yśli o szczęściu: „Z rozum ia łem , że 
nie uda ło  mi się dostrzec, że to, co proste, 
pospo lite , skrom ne w  życiu, że to  jest 
najważniejsze. K iedy mężczyzna osiąga 
zadaw ala jący poziom  ha rm on ii w sobie 
samym i swej rodzin ie, osiąga spokój.

W osta tecznym  rozrachunku liczą się dla 
mężczyzny, bez względu nato, kim on 
jest, ty lk o  dw ie rzeczy: m iłość na jb liż
szych i akceptacja  rodz iny” .

Osoba nie zw iązana z innym i ludźm i 
pozosta je bezsilna. Tak w ięc potrzeba 
kochania  i bycia  kochanym  nie jest bar
dziej ego istyczna niż oddychanie.

Lisa Berkm an i je j ko ledzy z U n iw ersy
tetu K a lifo rn ijsk iego  w Berkeley prze
p row adzili na przestrzeni dziew ięciu  lat 
szczegółowe badania s iedm iu tys ięcy 
do ros łych  ludzi. Doszli do w niosku, że 
śm ierte lność ludzi o s łabych kontaktach z 
innym i jest nawet p ięc io k ro tn ie  wyższa 
niż tych , k tó rzy  u trzym ują  s ilne  kon takty  
tow arzysk ie . Badania przeprowadzone 
na un iw ersytec ie  w Syrakuzach m ia ły na 
celu określen ie  stanu zdrow ia  czterystu 
do ros łych  m ieszkańców  w  stanie Illino is . 
W ykazały one, że ludzie, którzy często 
odw iedza li sw oich p rzy jac ió ł i sąsiadów, 
z regu ły  c ieszyli się znacznie lepszym 
zdrow iem  niż ci, którzy m ało czasu spę
dzali z innym i ludźm i.

M iłość jest czym ś w ięcej niż ty lko  
poszukiw aniem  zw iązków, dzięki którym  
sami będziem y m ogli się rozw ijać. W rze
czyw is tośc i m iłość pragnie także karm ić 
innych . Często lekarze starają się skonta
ktować swoich załamanych pacjentówz ludź
mi, którym  m ogliby pomóc, bowiem jest coś 
leczn iczego w  rob ien iu  p rzys ług i d rug ie j 
osobie. „Życ ie  to pasjonujące zajęcie — 
pow iedzia ła  kiedyś Helen Keller — szcze
gó ln ie , gdy można je  przeżyć dla in n ych ” .

Do pewnego m ądrego duchow nego 
przyszła kiedyś wdowa, która  bardzo uża
lała się nad sobą, ponieważ zb liża ło  się 
Św ięto  D ziękczyn ien ia , a ona czuła się 
bardzo sam otna i p rzygnęb iona. Du
chow ny pow iedzia ł je j: „W ypiszę ci 
recep tę ” . I na skraw ku papieru zaczął 
pisać nazw isko i adres pewnego starego 
małżeństwa, które  było bardzo biedne, a 
do tego  cho row a ło  na grypę. „C i ludz iesą  
w o w ie le gorszej sytuacji niż ty  — pow ie
dz ia ł bez ogródek. — Idź i zrób coś dla 
n ich ” .

Archi ba Id Macleish

Kobieta odeszła, m am rocząc coś pod 
nosem, ale następnego dn ia  wzięła 
taksów kę i po jecha ła  pod wskazany 
adres. Tam, w m aleńskim  m ieszkanku, 
odnalazła  poszukiw ane m ałżeństw o. 
Ledwo radzili sobie z p rzygotow yw aniem  
pos iłków  dla s iebie i bali się, że jedno  z 
n ich bęazie m usiało iść do dom u opieki. 
Kobieta zdecydow ała  się p rzygo tow ać 
dla nich św iąteczny obiad. G dy w tydzień 
późnie j przyszła raz jeszcze do naszego 
duchow nego, tryska ła  nową energią. 
„N ie  przygotow yw ałam  indyka całe la
ta — pow iedzia ła  — m im o to  kupiłam  
w szystk ie  niezbędne p roduk ty  i nawet 
w stałam  o piątej rano, żeby go p rzy
rządzić. K iedy razem z taksówkarzem  za
bierałam  przygotow anego przez siebie 
indyka, czułam , że_ jes t to  m oje na j
wspania lsze od lat Św ięto Dziękczynie
n ia” .

N ie m ożna tw ie rdz ić , że aby być 
szczęśliwym  trzeba m ieć m ałżonka 
i dz iec i. W praw dzie pomaga to  s tw o 
rzyć w ie lką  rodzinę, w  które j jeden 
troszczy się o drug iego, nie jest 
to  jednak m ożliw e dla w szystkich . 
Stąd bardzo ważna d la  zachow ania  
zdrow ia  psych icznego jest przyjaźń. 
W iele ludzi w  chw ilach  załam ania odsu 
wa się od sw ych p rzy jac ió ł. Ich sa
m otność sprawia, że stają się nie
przyjem ni, a ta n ieuprze jm ość odstra
sza z ko le i przy jac ió ł. Taki proces 
staje się błędną, opadającą w  dó ł sp i
ralą. Z d rug ie j jednak strony, w ię 
kszość z nas po tra fi zn ieść każdą 
porażkę, jeś li ty lko  ma w o kó ł sie
bie kocha jących ludzi. Podstaw o
wą w ięc rzeczą jest pod trzym yw a
nie naszych przyjaźn i i zdobyw anie  
now ych p rzy jac ió ł w m ie jsce tych , 
k tó rzy  z różnych pow odów  odcho 
dzą.

M ożem y w yrzec się seksu, może
my żyć nie zakładając rodziny, ale 
nie m ożem y żyć bez m iłości.

EWA ŚMIECH



„RODZINA" — DZIECIOM

Sierpniowa przygo
Majka leżała na leżaku przed domem, 

przymknąwszy oczy. Pomimo pięknego, 
sierpniowego dnia, jej humor nie był naj
lepszy. Prawdę mówiąc, nudziła się. Przy
jechała tu, nad morze, razem z mamą kilka 
dni temu, ale do tej pory nie udało się jej 
znaleźć dla siebie „odpowiedniego” 
towarzystwa. W tym samym domu, co i 
ona, mieszkało co prawda kilka rodzin, 
ale były to albo samotne, starsze małżeń
stwa, lub też młode matki z ryczącymi 
wniebogłosy szczawikami. Majka więc, z 
pozycji swoich prawie 13 lat — czuła się 
wśród nich niezręcznie i nieswojo. Mama, 
i owszem, starała się, jak mogła, zapełnić 
każdy dzień czymś atrakcyjnym i miłym: 
spacery nad morze, pobyty w maleńkich 
kawiarenkach przy czymś słodkim i 
pachącym, wypady do pobliskich lasów i 
na okoliczne „odpusty” — ale, tak 
naprawdę, ona sama bardziej się tym cie
szyła, niż Majka. Majce brakowało bardzo 
towarzystwa rówieśników, koleżanek i 
kolegów, takich odrobinę niezrównowa
żonych i szalonych jak ci, których zosta
wiła w swoim mieście. Z nimi nie nudziła 
się nigdy, słuchali razem odlotowej 
muzyki, kłócili się albo plotkowali, cho
dzili do kina i na szkolne dyskoteki. A tu  — 
nic z tego. Ani jednej „głowy”, z którą 
można by było podzielić się swoimi roz
terkami i — ewentualnie — zaprzyjaźnić.

— Majka! Maaajka! — głos mamy wyr
wał ją z niewesołych rozmyślań. Otwo
rzyła oczy i leniwie odwróciła głowę w 
s'ronę otwartego okna, w którym stała 
mama. Mama kiwała do niej ręką, przy
naglając ją do wstania.

— Przebierz się, córeczko, pójdziemy 
na plażę, taki piękny dzień!

Majka bez słowa wstała z leżaka i ocią
gając się, powoli, ruszyła do pokoju. Bez 
entuzjazmu wrzuciła za chwilę do torby 
duży ręcznik i opalacz, jakąś książkę, 
leżącą przy łóżku, i olejek do opalania.

— No to chodźmy — powiedziała do 
mamy, która upychała do siatki jakieś 
kanapki i termos z piciem.

Na plażę szły w milczeniu. Do morza 
schodziło się krętą ścieżką z wysokiej 
skarpy porośniętej sosnami i krzewami 
jałowców. Rozciągał się z niej przepiękny 
widok na morze, które tego dnia miało 
kolor nieba, intensywnie błękitny, aż do 
bólu oczu. Za każdym razem zatrzymy
wały się tu na chwilę, by popatrzeć i 
zachwycić się urokiem tego miejsca, 
pokazać sobie nawzajem coś szczegól
nego, czego nie zauważyły poprzednio. 
Dziś jednak M ajka•iM aiM M m ałaste, lecz 
szła naprzód, do schodkow, prowadzą
cych na plażę. Mama popatrzyła zatro
skana na plecy idącej przed nią córki. 
„Nudzi się tutaj” — pomyślała. „Mam  
nadzieję, że niedługo jednak ta sytuacji 
się zmieni”...

Na plaży okazało się, że z trudem  
w y k m |^ ^ ^ u z e z  nie vnc*oraj grajdołek 
jest a ję ty . 0 u ę d  owafo j  nim damsko- 
-męskie towafłystwc ale krępujące 
sąsiedztwem nieletnich i starszych dH 
Niewybredne żarty, hałaśliwa muzyka 
odstraszyły skutecznie już najbliższe 
otoczenie, więc i Majka z mamą zaczęły 
rozglądać się za nowym miejscem do (Pla
żowania. Ruszyły mokrym

przed siebie, dalej od zejścia, w stronę 
samotnego cypelka nieopodal ściany 
lasu. Było tam zupełnie pusto, i Majka 
niechętnie wlokła nogę za nogą, idąc jak 
na ścięcie. „No tak — myślała — teraz już 
zupełnie nie będę miała szans na pozna
nie kogokolwiek... Mama zrobi z nas dwie 
pustelnice, odizolowane od reszty świa
ta... Dobrze, że chociaż będę się mogła 
pokąpać, tylko to mi chyba zostało do 
robienia na wczasach...”

Kiedy doszły do upatrzonego miejsca 
okazało się, że jednak nie jest ono tak 
zupełnie „bezludne”. W cieniu sosen sie
działa przed sztalugami jakaś starsza 
pani, bardzo kolorowo ubrana. Wygląda
ła cudacznie, ale nie śmiesznie. Majka 
oceniła ją na zwariowaną, zdziwaczałą 
damulkę z artystokratyczną przeszłoś
cią, wyżywającą się na odludziach w 
rysowaniu jakichś bohomazów. Posta
nowiła też przemknąć się po cichu od tyłu 
i zajrzeć, co też za „obrazy” ta wariatka 
maluje. Pokrzepiona tą myślą, raźno 
pomogła mamie rozłożyć koc, przebrała 
się szybko i równie szybko wskoczyła do 
słonej, lekko falującej wody...

Kąpiel była wspaniała. Zmyła z Majki 
nie tylko pot, kurz i piasek, ale także zły 
humor. Wróciła na koc mokra, z gęsią 
skórką na całym ciele, i z rozbrajającym  
uśmiechem.

— Mama, daj jeść! I też się wykąp, 
woda jest dziś cudowna, mówię ci! Ja 
sobie teraz podjem, a później wypocznę i 
coś wymyślę na resztę dnia...

Gdy tylko mama weszła do wody, Majka 
spojrzała ostrożnie w stronę „wariatki", 
jak nazwała w duchu tę nieznajomą 
kobietę. Siedziała bez ruchu, jakby zato
piona w marzeniach czy wspomnie
niach?... Może spała? Majka po cichu 
podniosła się z koca, i zataczając szeroki 
łuk, na palcach podeszła do dziwnej 
malarki. Zajrzała jej delikatnie przez 
ramię — i oniemiała ze zdziwienia. Na 
sporym płdinle, rozpiętym na sztalugach, 
igrało błękitem morze, a nad nim... uno
siły się dziwne stworki, jakby aniołki czy 
elfy, zwiewne jak okruszki obłoków czy 
mgieł. Było to coś tak ślicznego i niespo
tykanego, że Majce zaparło dech w pier
siach.

— Podobają ci się moje duszki wod
ne? — usłyszała nagle melodyjny, 
dźwięczny głos nieznajomej. Więc jednak 
widziała ją, może usłyszała...

— Są prześliczne — odpowiedziała bez 
wahania, zdecydowanie. — Jak Pani 
udało* namalować co§ takudało
cznego? Te, jak Pani 
wodne?

— Możesz je nai 
przecież n iew ażi 
ptaszki... Ważnej
widzieć, 

-  J

uszki

chcesz, to 
uszki, ważki, 

o chce się w nich
ii, czy nie. 
lubi, czy nie? Nic 

piła się Majka. — 
Potfraz, który się nama- 

jak książka, i przed- 
łnkretnegp, nazwanego 

A pani mówi, że to niewa- 
s nazyw* lo coś, co pani nafta-

obrazu. Zobaczyła tuż przed sobą nie
młodą, pomarszczoną twarz, w której 
kpiąco iskrzyły się 
zupełnie młc 
kornych
lubiła u swych najlepsa 
Bezwiednie sama się uśn 
proszona, przysiadłe swd

— Niech mi pani opowie coś więcej o 
swoich obrazach — poprosiła.
— Oj, dziecko, dziecko. O obrazach nie trze
ba za dużo opowiadać, wystarczy na nie po
patrzeć i wyobrazić sobie coś, 0 czym się 
marzy, co pozwoli czasem zapomnieć, a cza
sem — przypomnieć jakieś cfawlle. Wi
dzisz, ja  m a lu ję  od wielu lat rdfp& ezeczy — 
niby zwykłe pola, czy samotne drzewa, 
lub — na p r z y k M u ia k  tu — morze... 
Ale nia maitajE tego. co widzą
w sz^iw .fca  j J S p e m ie  oczywiste, ale ma
l i ^  . ,̂,-co sama czuję patrząc na tę rzecz. Ro- 
zumiesz? Jeżeli jestem w dobrym nastro
ju — może obrazy są wesołe, miłe, pełne żar
tów. A jak nie — to nawet drzewo może być 
zgarbione, czarne, bez listka w środku 
lata... Rozumiesz?

— Trochę zaczynam rozumieć... Czy 
ma pani ze sobą może inne obrazy? Tak 
chciałabym je obejrzeć... Pozwoli pani?

— Naturalnie. Jeżeli Cię to interesuje... 
Przyjdź wieczorkiem do mnie, mieszkam w 
tej chałupce zaraz przy przystanku PKSu...

— Czy m a a ^ le ż  SgdzitNfoogta ze mną 
przyjść? JesteśHly tg we dwie, same, bez 
znajomycU...

— OczywiScie, przyjdźcie razem, napi
jemy się soku I porozmawiamy.

Mama nie wierzyła własnym uszom, 
kiedy podniecona Majka tłumaczyła jej, 
że dziś wieczorem idą razem do tej star
szej pani, która maluje coś oudnego i w 
ogóle jest bardzo fajna, choć tak dziwnie 
wygląda. Ucieszyła się jednak z tego, że 
nareszcie jej „mała” ma jakieś plany, 
choćby tylko na ten jeden wieczór, i że się 
z tego bardzo cieszy.

Wieczorem, kiedy obydwie, trochę 
stremowane i onieśmielone, pukały do 
pobielanej chatki, nie przypuszczały, że 
dla Majki ten wieczór będzie bardzo i 
ważny. Uroczą gospodynią okazała się 
bowiem sławna niegdyś malarKa, częściej 
wystawiająca swoje prace za granicą niż 
w kraju, i — oczarowała Majkg 1 reszty.
A miała czym! Wnętrze chati.i.,'aądzane  
prosto, lecz wygodnie, było jurnym , wiel-i 
kim wernisażem... Olbrzymie płótna, 
pełne tajemniczych; niespotykanych posta- 
oi, niezwyklMwakne krajobrazy, wszystko 

w różnych tonacjach, bar- 
wacn, półcieniach... Dziewczynka nie 
mogła się im wszystkim napatrzeć! Zafa
scynował ją ten świat ulotnych wrażeń, 
przelanych pędzlem na zwykłe płótna.

Pytała o wszystko, o rodzaj farb, jak się je 
miesza, jak przygotowuje do malowania. Py
tała o światło, c ien i^ s zk ic e , nawet — 
o ... się, że mieszka-

samym mieście. I to 
najwięHsząprżygo- 

dyż wyjeżdżając oświad- 
za roK będae zdawać do 

cznego, i że najbardziej w ży 
ciu nee umieć malować to, co widzi i I

.chy śmiech spowodował, że Majka 
Ml reszcie spojrzała na gziwaazną autorkę 

>  •



ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI

Życiem Najświętszej Maryi Panny zainteresowa
nych jest wielu naszych Czytelników. Do Redakcji 
napływają listy z pytaniami dotyczącymi związku 
małżeńskiego Matki Boskiej ze św. Józefem. M.in. 
pani Aneta z Wrocławia pyta: „Czy św. Józef był 
prawowitym mężem Maryi, czy tylko opiekunem? 
Czy w Piśmie Świętym Nowego Testamentu jest 
mowa o braciach i siostrach Chrystusa?”

Pani Aneto! Św. Józef był prawowitym mężem 
Najświętszej Maryi Panny, a także opiekunem 
Świętej Rodziny. Związek małżeński św. Józefa i 
Maryi został zalegalizowany przez obowiązujące 
prawo w Izraelu.

W Piśmie Świętym Nowego Testamentu jest 
mowa o braciach i siostrach Chrystusa. Niektóre 
Kościoły te treści b iblijne interpretują dosłownie. 
Kościół katolicki miejsca te (np. Mt 12,46) komen
tuje w następujący sposób: język hebrajski i ara- 
majski nie ma osobnych wyrazów na oznaczenie 
bliższych krewnych. Nie idzie więc tu o siostry czy 
braci rodzonych, ale w szerszym znaczeniu, o stry
jecznych, ciotecznych lub po prostu — kuzynów.

Prawdą objawioną jest, że Jezus Chrystus został 
poczęty z Dziewicy za sprawą Ducha Świętego (Łk 
1,26-39).

*

„Czy na podstawie Starego Testamentu możemy 
się dowiedzieć, jak wyglądało zawarcie małżeństwa 
u Żydów oraz czy Prawo Mojżeszowe dopuszczało 
rozwody?” — pyta pan Jan K. z Warszawy.

Ustrój rodziny — jak przekazuje Pismo Święte 
Starego Testamentu — był patriarchalny. Ozna
czało to, żew  ręku ojca spoczywała nieograniczona 
władza nad całą rodziną. Początkowo małżeństwo 
było monogamiczne — związek małżeński między 
jednym mężczyzną i jedną kobietą (Rodz. 2 ,21-25). 
Poligamię — czyli wielożeństwo, a więc związek 
małżeński jednego mężczyzny z więcej niż jedną 
kobietą wprowadził, jako pierwszy, kainita Lamech 
(Rodz. 4, 19). Mojżesz nie zlikw idow ał poligam ii. 
Jego Prawo dopuszczało także rozwiązanie mał
żeństwa przez rozwód w przypadku cudzołóstwa 
żony.

Każdy, kto korzystał z prawa rozwodu, musiał 
wystawić tzw. list rozwodowy i osobiście doręczyć 
go rozwiedzionej (żonie). Bez tej form alności roz
wód nie był ważny.

Do zwyczajów należało, że przyszłą żonę dla 
syna wybierał ojciec. Jakkolw iek ojciec wybierał 
żonę dla swego syna, nie wykluczał jednak tym 
samym zupełnie woli swego syna. Pismo Święte 
podaje przypadki, w których syn w yw ierałw pływ  na 
wybór żony dla siebie lub też wyboru takiego sam 
dokonywał (np. Ezaw, Jakub, Mojżesz, Sam son. 
itp.).

Prawomocny początek związku małżeńskiego 
stanowiły już zaręczyny, a nie zaślubiny, które 
polegały na przeprowadzeniu oblubienicy do domu 
oblubieńca. Przy zaręczynach oblubieńca wcho
dziła do nowej rodziny przez form alny układ — uro
czysty, akt, przy którym obydwaj ojcow ie w obec
ności św iadków układali się o tzw. mohar. Aktu 
tego dokonywano początkowo na słowo, a w 
późniejszych wiekach — na piśmie. Prócz moharu 
przy akcie zaręczyn określano też i podarunki, jakie 
narzeczony z reguły dawał narzeczonej.

A kt zaręczyn był bardzo ważny i przez ten akt 
narzeczeni uważani byli już za prawych małżonków 
i z tego też powodu, jeżeli narzeczony odstępował 
od zamiaru przeprowadzenia narzeczonej do 
swego domu, musiał jej dać list rozwodowy, tak jak 
mąż-żonie.

Małżeństwa zawierano u Izraelitów bardzo 
wcześnie; mężczyźni w 18 roku życia, kobiety zaś w 
14 lub nawet w 12 roku życia. Uroczystości wesel
nych nie urządzano zaraz po zaręczynach, ale naj
częściej po upływ ie kilku miesięcy. Gody weselne 
obchodzono uroczyście i publicznie. Oblubienica 
ubierała się jak najpiękniej, głowę przystrajała 
welonem i wieńcem, który był wówczas symbolem 
władzy męża nad żoną. W towarzystwie dziewic 
oczekiwała w domu rodzicielskim  przybycia oblu
bieńca, który uroczyście ubfany, z wieńcem kwia
tów  na głowie, w otoczeniu drużbów, poprzedzany 
muzyką i śpiewem, a w późniejszych czasach także 
lampionami, sprowadzał pannę młodą do swego 
domu i tu odbywała się uczta weselna. Uro
czystości trw ały nieraz cały tydzień, a nawet 
dłużej. Ostatnim aktem ceremonii weselnych 
było wprowadzenie oblubienicy do pokoju oblu
bieńca.

*

Dwa pojęcia: sakrament i sakramentalia bu
dzą wątpliwości u pani Zuzanny S. z Gdyni. 
Nasza Czytelniczka zastanawia się: „Czy jest 
jakaś różnica między tymi dwoma pojęciami, 
a może są one jednoznaczne?”.

Oczywiście, nie są to  jednoznaczne pojęcia. 
Między nimi zachodzi istotna różnica dotyczą
ca zarówno pochodzenia, jak i działania. Sakra
menty — a jest ich siedem — są z ustano
wienia samego Jezusa Chrystusa. Są one źródłem 
łaski na mocy samego działania (ex opere 
operato), niezależnie od kwalifikacji moralnych 
udzielającego. Sakramentalia natomiast są to 
czynności i przedm ioty liturgiczne, ustanowio
ne przez Kościół i służące do uświęcania na 
mocy pobożności działającego (ex opere ope- 
rantis). Do sakramentaliów powszechnie zna
nych zalicza się: błogosławieństwo osób, rzeczy, 
wodę święconą itp.

*

„Czy .Rodzina’ mogłaby napisać coś o naszych 
patronach: Adamie i Ewie? Pismo Święte w swej 
pierwszej Księdze podaje o prarodzicach bardzo 
skromne informacje. Czy po upadku zostali' oni 
zbawieni?" — zastanawia się Czytelnika z Kosza
lina.

Adam jest imieniem biblijnym , od hebrajskiego 
słowa „adamah" — ziemia, tzn. człowiek powstały z 
ziemi. Od czasów żydowskiego historyka Józefa 
Flawiusza długi czas sądzono, że Adam znaczy 
„czerwony". Jego zdaniem bowiem, ciało pier
wszego człowieka uformowane zostało z czerwonej 
gliny.

Po wypędzeniu z raju za złamanie nakazu 
Bożego, powiedzał mu Pan: „Przeklęta niech 
będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić 
się będziesz z niej po wszystkie dni życia 
twego. Ciernie i osty rodzić ci będzie... W po
cie oblicza twego będziesz jad ł chleb, aż 
wrócisz do ziemi, z której jesteś wzięty; bo 
prochem jesteś i w proch się obrócisz” 
(Rdz 17c-19). Był w ięc pierwszym ro ln i
kiem i musiał ciężko pracować na chleb 
powszedni. Z konieczności przyszło mu też 
trudzić się innymi zajęciami. Wreszcie cze
kała go śmierć.

Od hebrajskiego „hawwa” — dająca życie, 
matka — wywodzi się imię Ewa, a więc jest 
ono również pochodzenia biblijnego. „Nazwał

Adam żoną swoją Ewa, gdyż ona była matką 
wszystkich żyjących” (Rdz 3, 20). Z woli zaś Bożej 
pomiędzy nią a mężczyzną powstał związek siln iej
szy niż więzy krwi. „D latego opuści mąż ojca swego 
i matkę swoją, i złączy się z żoną swoją, i stanie się 
jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Ten związek silniejszy 
niż wszystko, to małżeństwo.

Doszło jednak do upadku pierwszych ludzi wraz 
ze wszystkim i jego przykrym i następstwami. Zaraz 
potem Adam i Ewa wypędzeni zostali z miejsca 
pierwotnej szczęśliwości. Nie pozostali jednak na 
zawsze buntownikam i i desperatami. Objawienie 
Boże mówi nam bowiem o wyprowadzeniu pier
wszego człowieka i jego towarzyszki z upadku. 
Czytamy bowiem: „To ona (mądrość Boża) ustrze
gła Prarodzica świata...; wyprowadziła go z 
upadku" (M dr 10,1). Przez skruchę i pokutę zasłu
żyli na przebaczenie Boże.

*

Cud nocy betlejemskiej — narodziny Pana 
Jezusa interesują naszych trzech Czytelników. 
Listy od nich, podobne w treści, zawierają pytanie: 
„Dlaczego Jerozolima, leżąca tak blisko miejsca 
narodzin, nie dowiedziała się natychmiast o wyda
rzeniach Świętej Nocy? Jeśli Mędrcy prowadzeni 
byli do stajenki przez przedziwną gwiazdę, to 
albo ofiarowanie Jezusa w Świątyni miało 
miejsce przed odjazdem Gości ze Wschodu, albo 
dopiero po śmierci Heroda i po powrocie z 
Egiptu?”.

Mili Czyteln icy-Dociekliw i! Musimy przyznać, że 
podobne spostrzeżenia robi każdy uważny czytelnik. 
Sprzeczności pozorne rzucają się w oczy i mogą 
rzeczywiście budzić niepokój. Nie należy się tym 
zniechęcać przy lekturze Pisma Świętego. Historia 
b ib lijna nie jest bowiem dziełem historyka dbają
cego o dopracowanie szczegółów. Autor natch
niony przez Ducha Świętego przekazywał prawdę 
objawioną własnym językiem, według własnych 
możliwości i. umiejętności. Wszystkie braki i 
usterki ralacji bib lijnej starają się szczegó
łow o wyjaśnić uczeni b ib liści, dlatego najle
piej jest czytać Pismo Święte opatrzone notami 
i komentarzami.

Wydarzenia związane z narodzinami Zbawiciela 
jest stosunkowo łatwo ułożyć według chronolog i
cznego biegu, bez obawy błędu. Tajemnicę Świętej 
Nocy znali jedynie Anio łow ie i betlejemscy paste
rze. Radosna wieść mogła rzeczywiście już rano 
dotrzeć do Jerozolimy, oddalonej zaledwie o 9 
kilom etrów od Betlejem, ale czy m ógł ktoś dać 
wiarę prostym, ubogim pasterzom. A  już nikt, bez 
narażania się na śmiech i karę nie poszedłby z taką 
wieścią do okrutnego władcy. O narodzinach 
nowego Króla dowiedział się Herod dopiero z ust 
tajemniczych Gości ze Wschodu, którzy przybyli 
do Ziemi Świętej nieco później. Święta Rodzina 
mogła więc spokojnie dopełnić wszystkich przepi
sanych prawem czynności, a więc nadania po 
ośmiu dniach Dzieciątku Imienia Jezus, oraz Ofia
rowania Maleństwa w świątyni jerozolimskiej. Po 
ceremonii ofiarowania zapewne zamierzali powró
cić do swego domu. Wypadki jednak potoczyły się 
inaczej. Bowiem właśnie cudowna gwiazda przy
w iodła do Dziecięcia trzech Mędrców, co zapewne 
zwróciło powszechną uwagę na Świętą Rodzinę. 
Bóg wyrwał Dziecię z ręki Heroda, nakazując 
ucieczkę do Egiptu.

Wszystkich Czytelników
serdecznie pozdrawiamy

DUSZPASTERZ



Znaki zodiaku: 
LEW — pełnia lata 
23 llpca — 23 sierpnia

Pod panow aniem  S łońca  zna jdu je  się  znak 
Lwa. S łońce  je s t sta łym  punktem  centra lnym , 
w o k ó ł k tó re g o  krążą inne p lanety. W ysyła  ono 
n ieustann ie w  św ia t swe ogrzew ające, ośw ie tla 
jące  i życ iod a jne  p rom ien ie , tak w ięc Lew w yra 
sta  z poczuc ia , iż sam jes t punktem  centra lnym . 
Pewien sieb ie , sko nce n tro w an y  na sobie, prze
konany o w łasne j w artośc i, p rom ien ie je  s iłą  i 
op tym izm em . Pełen radości życ ia  daje poczu
cie  bezp ieczeństw a. Z rozum ia łe  w ięc, że Lew 
w ie le  oczeku je  od życia. Jego  p lany są często 
da lekosiężne, s ięga jące czasam i n iedostęp 
nego. A le  Lew  lub i n ie  ty lk o  zew nę trzny 
b lic h tr, lecz przede w szystk im  w ew nętrzną  
w dz ięczność i c iep ło  ludzi, k tó rych  o bda 
row u je  z bogate j o b fito śc i sw ego serca.

Jest osobow ośc ią  niezależną, a w ięc pragn ie  
sam okreś lać  k ie runek w łasnych  dzia łań. Ma 
potrzebę  s tw arzan ia  i p rod u ko w a n ia  nowego, 
jednak  s iłę  tw órczą  może rozw inąć o p tym a ln ie  
ty lk o  w  sw obodne j i sam odzie lne j pracy.

Lew robi to , co  osob iśc ie  uważa za w łaściw e, 
a b liźn ich  zd ob yw a  przez sam ą ty lk o  suge
s tyw ną  s iłę  swej osobowości.. Zawsze jes t 
szczery i fa ir. N ieste ty, różn ie  to  jes t z jeg o  pra 

cow itośc ią . Często len iuchu je , by porozkoszo- 
w ać się  życiem .

Lwy odczuwają w pływ  sym boliki Słońca nasw o- 
ją  is to tę  jako  c iche  żądanie, by je j sprostać. Jed 
nak nie każdy Lew może zadośćuczynić tym  wyma
ganiom. Lwa, który nieznalazłjeszcze swego środ
ka, by żyć na tu ra ln ie  i sp on tan iczn ie  z tego  cen 
trum  m iłości i s iły, poznajem y szybko po jego uza
leżnieniu od podziw ian iago  i potw ierdzania. Pod
kreśla  też chę tn ie  w ażność w łasne j o sob y  i swej 
społecznej ro li. W  ten sposób w ie le  Lwów p rób u 
je  zatuszować dręczące uczucie  n iższości, k tó re  
w ynika  z n iezgodności m iędzy wew nętrznym i w y
maganiam i a zewnętrzną realizacją. W takim  przy
padku poklask i podziw  m ogą stać się d la  Lwa wa
żn ie jsze  od rzeczyw is tych  zasług.

Lew często  ponad m iarę e ksp loa tu je  swe siły , 
bo p ragn ie  sta le  udow adn iać  sw ą „p o te n c ję ” w 
najszerszym  znaczeniu tego  słowa. W strząsów , 
porażek i c ie rp ień  na jchę tn ie j unika.

Ten znak zod iaku  może stać się w spó łtw ó rcą , 
który udostępnia życiu ludzi z ło ty  blask wew nętrz
nej i zewnętrznej pełni. Podobnie jak sym bol swe
go znaku, może w ysyłać do  w szystk ich  s tw orzeń 
c iep ło , św ia to  i m iłość , aby  m og ły  rozw inąć się 
o p tym a ln ie  i znaleźć w łasne w nętrze.

P O ZIO M O : A - l ) Tam  w ym ie n ią  ci z ło tów kę  
na inne  w a lo ry; A -8) m ityczny  bóg, pożera jący 
dz iec i; C -1) p raw osław na św ią tyn ia ; D-7) Z d ró j 
— uzdro w isko  w  w o j. k rośn ieńsk im ; F-2) pozy
c ja  do  ćw iczeń g im n a s tyczn ych ; F-10) ze tkn ię 
c ie; H -1) rzeka zapom nien ia; H-6) m ieszkańcy 
w ysp  H okka ido, K u ry lsk ich  iS acha lina ; K-1) je 
den z kom panionów  Km icica; L-7) do załatw ienia; 
N-1) kupa ln ik  gó rsk i; N -8) s łynna  Lukrecja .

P IO NO W O : 1 -A) h itle row sk i obóz d la  jeń 
ców ; 1-G) np. k ie ro w n icy  lub  d róg; 3-A) s łynna  
a k to r am erykański; 3-F) m a te ria ł na płaszcz 
p rzeciw deszczow y; 5 -A ) rzeka w  A m eryce  Płd.; 
5 -I) rodza j Chleba; 7-B) m iasto  p o rto w e  nad 
B a łtyk iem ; 9-A ) n iezbyt g rzeczn ie  o starszym  
m ężczyźnie; 9-G ) M arceli, dzia łacz ruchu  
robo tn iczego ; 11-A) ozdoba w ie lu  ba lkonów ; 
11-K) m oże być kam ienny; 13-A) s traszy ły  
w idzów  k inow ych  i te lew izy jn ych ; 13-1) do  fa r
bow an ia  w łosów . (EL)

Po rozw iązan iu  należy odczytać szy fr (starą 
m aksym ę rzym ską):

(K-3; C-2; L-8; G-13; C-6)

(B-13; N-1; C-7; L-13; F-4; K-6)

(M -13; N-1; H-7; M-11)

(B-7; C-7; L-7; E-13; A-4; A-10).

Rozwiązania samego szyfru prosimy nadsy
łać do końca miesiąca pod adresem redakcji z 
dopiskiem „Krzyżówka nr 8”.

Do roz losow an ia  — przekaz p ien iężny w 
kw oc ie  150 000 zł.

Rozwiązanie krzyżówki nr 7 (W iersz jes t a ry
s tok rac ją  m owy)

Poziomo: Kabina, raster, tobogan , A tlanta, 
K ord ia ł, idea, orda, ste rydy, kongres, tłuczek, 
Assuan, m yjnia ;

Pionowo: kątek, podkow a, bóbr, o rdynans, 
nagroda, sroka, anabaptysta , Adela, krokusy, 
T ryn idad , ozon, ramadan, tykw a.

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzy
żówki nr 6 wylosował pan Jan Dzierzgowski- 
Drzewiecki z Poznania.

KRZYZÓWKA NR 8
1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13

rodzina
MIESIĘCZNIK KATOLICKI

Wydawca: Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików, insty tu t W ydawniczy im. Andrzeja Frycza Modrzew
skiego. Redaguje Kolegium. Adres redakcji i adm inistracji: ul. Czardasza 16/18,02-169 Warszawa, tel. 46-72-74. 
W płat na prenumeratę nie przyjm ujemy. Cena prenumeraty: i półrocze — 42.000 zł. Warunki prenum eraty: 1) w 
m iastach, w których znajdują się siedziby Przedsiębiorstwa Kolpartażowo-Handlowego „R uch”  S.A. — prenu
merata w tych oddziałach; — osoby zamieszkałe na wsi i w m iejscowościach, gdzie nie ma oddziału Przedsię
biorstwa Kolportażowo-Handlowego „Ruch" S.A. opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycie
li. Term iny przyjm owania prenum eraty: ad dnia 10 listopada na 1 półrocze roku oraz cały rok następny; do dnia 
1-go każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżącego. M ateriałów nie zam ówionych 
redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów nie zamówionych. Druk: Zakład 
Po ligraficzny Instytutu W ydawniczego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Czardasza 16/18. Zam. 33/94.
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Nie martwmy się!

Jeśli już gdzieś po jedziem y na 
urlop, w szystko jedno, czy będziemy 
„w śród  lud z i” , czy w  leśnej g łuszy albo 
u rodz iny  czy p rzy jac ió ł — pam ię
ta jm y przede wszystkim  o jednym : nie 
ma m ow y o dobrym  w ypoczynku, jeśli 
nastró j jest fa ta lny. Zachow anie  w łas
nej pogody ducha i podtrzym anie 
dobrego  sam opoczucia  innych to  leży 
w  naszym w spólnym  interesie. Samo 
narzekanie, że od trzech dni leje, nie 
spraw i cudu i nie rozpędzi chm ur. 
Jeśli można w ykorzystać ten czas na 
w ykonan ie  czegoś pożytecznego, w 
rodzaju zaległej lektury, partii sza
chów  czy napisania dawno p lanow a
nego lis tu , na co w  natłoku codz ien
nych zajęć nie ma czasu — tym  lepiej. 
W każdym razie nie trzeba narzekać 
na w łasne do leg liw ośc i, nie trzeba 
kry tykow ać w szystkiego i wszystkich, 
bo na pewno ten nastró j przeniesie 
się na innych  i a tm osfera  stanie 
się naprawdę „w ybuchow a” . Zdobądź
m y się na od rob inę  to le ranc ji — 
w obec pogody, która  w  naszym k li
m acie ma prawo się psuć — i w obec 
o taczających osób, nawet tych, k tó 
re w yłam ują  się z p rzy ję tych  kano
nów. Lepsze to  od nap ię tych nerwów, 
zwłaszcza w  sytuacji, na którą 
nie m am y abso lu tn ie  żadnego w p ły 
wu.

Szmatki w kwiatki

Lato, sezon kw iatów . Nie bó jm y się 
w ięc po fantazjow ać w kw iaty, nawet 
tam, gdzie  pozorn ie  wyda je  się to  tro 
chę dziwne. O prócz w ięc sukni, 
spodni i b luzek w kw iaty, kw iatuszki i 
kw iateczki, za fundu jm y sobie — w 
zależności od w ieku i zasobności po rt
fela najrozm aitsze d rob iazg i: baweł
niany kapelusz, to rbę-w orek, buty,
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Prowansalska konfitura 
z arbuza

W śród bardzo w ie lu  ow oców , z k tó rych  
m ożna rob ić  kon fitu ry , tak ich  jak w iśn ie 
czy truskaw ki, jest rów nież — o dziwo! — 
arbuz. Ta kon fitu ra  najczęściej jest 
rob iona  w Prowansji, ale w  arbuzow ym  
sezonie można ją  spróbow ać z rob ić  i u 
nas. O to  przepis w  p ropo rc ji na 10 ok. 
250-gram ow ych sło iczków :

2.5 kg obranego arbuza,
2.6 kg cukru pudru
1 pomarańcza
1 cytryna
80 g pektyny w pudrze (ew. cukier żelu
jący)

P okro ić  arbuza w ćw ia rtk i w yd łubać jak 
na jw ięce j pestek. Z resztek „w y ła p ać ” 
sok. W łożyć do rond la  na kon fitu ry , czer
w oną część arbuza pokroć  w  kostkę, 
c ienko  ob rać część białą. Zalać w  rond lu  
1/81. wody (ok. pó ł szklanki). Dodać skórkę 
z pom arańczy, cy tryn y  i w yc iśn ię ty  sok. 
Postaw ić na ogniu, a po zagotow aniu  zos
taw ić  na średnim  ogn iu  na godzinę. 
Następnie dodać pektynę i oko ło  10 dag 
cukru , rozpuszczone i wym ieszane, w lać 
m ieszając i go tow ać 2 m in. Powoli, zeby 
nie przerw ać gotow ania, w sypać cały 
cu k ie r i go tow ać jeszcze 2 m in. W razie 
po trzeby zebrać pianę. G orącą kon fitu rę  
w kładać do s ło ików  i od razu zakręcać.

szczalne, ale rów nież św ie tn ie  „pasu
jące".

okulary, ko lczyki. Można skom p le to 
w ać całą kw ia tow ą b iżuterię : w is iorek, 
p ierścionek, bransoletka. Ś licznie  i 
wesoło wyg ląda ją  takie  kw iatowe 
zestawy przy jednobarw nych g ład
kich stro jach, dobrane w jednej tona 
c ji barw, harm onizu jącej bądź kon tra 
stowej. W szystko zależy od pom ysło 
w ości i fan tazji danej osoby. N ajw a
żniejsze, żeby pam iętać, że to, co 
czasem w z im ie  czy jesien ią  „nie 
pasuje" — latem jest nie ty lko  dopu-

Weselny stół

W eselny s tó ł zawsze jest i pow in ien 
być bardzo u roczysty, p iękn ie  nakry ty
i udekorow any, przybrany kw iatam i. 
W cale jednak nie zawsze musi być 
nakryty śn ieżnobiałym  obrusem , zw ła
szcza, gdy ma na nim  stanąć kilka  
ty lko  potraw, a przede wszystkim  
szampan, to rt i owoce. Taki s tó ł p ię
knie w yg ląda nakryty  koronkow ym  
obrusem  po łożonym  na jednobarw 
nym spodzie, dopasowanym  ko lo ry 
stycznie bądź do w ystro ju  wnętrza, 
bądź ko lo ru  kw ia tów  i nakryć, bądź 
też — do koloru poślubnej sukni panny 
m łodej. Robi lżejsze, de likatn ie jsze 
wrażenie, zwłaszcza gdy zdobią go 
drobne, n iskie kw iaty. Przed nakry
ciam i państwa m łodych mogą to być 
specja lne okazalsze w iązanki a lbo 
specja ln ie  p rzygotow ane na tę okaz
ję w ianuszki, okrąg łe  lub w kształcie 
serca. Na jlep ie j nadają się do niego 
przezroczyste lub m leczne nakrycia, 
ale pasuje też serw is z b ia łe j porce lany 
z de lika tnym  zło tym  paseczkiem.
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Letnie kolory

Ziółka dla Panien, Pań i Panienek

D rogie  Panny. P ow innyście  się p il
nować, by nie stać się h ipochond - 
ryczkam i. N iestety, często Wam się 
wydaje, że jesteście chore, uw ie lb ia 
cie eksperym enty z now ym i receptam i 
(„bo  s iostra  sąsiadki m ów iła, że to 
bardzo pom aga” ) i z now ym i d ie ta 
mi — nie zawsze skończyw szy stare. 
D latego w łaśnie grozi Wam h ipo- 
chondria , jeśli nie zaap liku jec ie  sobie 
rano i w ieczorem  naparu (łyżka m ie
szanki na szklankę w rzątku) z nastę
pującej m ieszanki z ió ł; pom ocnej na 
nap ięcia  i je lita : Majeranek — 25 g, 
Mięta — 25 g, Szałwia — 25 g, 
Lawenda — 25 g..


