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p is m o

Ucisk i prześladowanie unii.
Kościół katolicki jest dwojaki: łaciński czyli rzymski
i grecki. My odprawiamy nabożeństwa nasze po łacinie, i n a 
leżymy do jedności kościoła, którego głową jest Ojciec Ś.,
czyli papież w R zym ie; a więc my należemy do kościoła ła 
cińskiego, czyli rzymskiego. — Grecki Kościół także jest
dwojaki, to je st: schyzmatycki, oderwany od jedności kościoła,
i ci schyzmatycy odprawiają nabożeństwo w greckim albo
w innym języku, i nie uznają papieża za głowę kościoła.
Ale wielu z greckiego kościoła schyzmatyckiego nawróciło się
do Rzymu, chociaż zatrzymali swoje właściwe nabożeństw o;
a że powrócili do jedności kościoła, więc nazywają się z ła 
cińskiego Junici, bo unia znaczy jed n o ść ;— a schyzmatycy są
odszczepieńcami, bo schyzma znaczy odszczepieństwo. Unitów
bardzo wielu było za polskich czasów na Litwie i R usi: ale
Moskale są schyzmatykami, i to są schyzmą w schyzmie. I tak:
patryarcha konstantynopolitański oderwał się od jedności ko
ścioła, nie uznał papieża za głowę, bo się w pysze swojej
cheiał wynieść na drugiego papieża, choć dwóch głów być
nie może. A P iotr W. car moskiewski oderwał się zców od
Konstantynopola, i sam się zrobił głową kościoła schyzmatyc
kiego, moskiewskiego, czyli innemi sło w y : Piotr W . zrobił
się papieżem moskiewskim, i ztąd zrobił schyzmę w schyzmie.
Ale niech tam już sobie ci Moskało robią ze sobą co chcą,
byle tylko naszym braciom dali pokój, Ale gdzie tam ! Oni
dobrze wiedzą, że gdzie jedność, tam moc, i to dobrze wiedzą,
że katolicy nie mogą cara w rzeczach wiary słuchać, tylko
papieża, i dla tego wszystkiemi siłami nawracają naszych
braci unitów na prawosławie, bo tak swój schyzmatycki ko
ściół nazywają; a że to nie idzie podług ich woli, przeto
dręczą i męczą unitów, prześladują ich w jak najokropniejszy
sposób, odbierają im kościoły, wypędzają księży, a zakładają
swoje cerkwie i osadzają przy nich swoich popów; a nawet
nawracają ich batem, knutern, głodem, bagnetem i kulą. Już
za panowania carycy Katarzyny okrutnie prześladowano na
szych braci unitów na Ukrainie, bo ta widząc, że unia nie
może hołdować tyranii moskiewskiej jak schyzma, i że nie
może cara uważać za Boga na ziemi, jak schyzmatycy, poprzysięga unitom zgubę. I dla tego księży, co się opierali
schyzmie, wtrącono do ciemnych lochów, i tu katowano ich
bez litości, że wielu z nich w więzieniu zmarło. W spomnijmy sobie tylko, że Maksymilian R yłło, biskup chełmski, pó
źniejszy biskup przemyślski, uwieziony w głąb Moskwy
i uwięziony cierpiał wiele i długo za to, że się opierał schy
zmie, i wiernie s ta ł niewzruszony przy tej przysiędze jedno
ści, którą złożył papieżowi.
W roku 1773. uwięziono w Berdyczowie przeszło 5 0
kapłanów, i z tych ledwo 8 przy życiu pozostało, a przeszło
40 poniosło śmierć męczeńską za wiarę swoją: i w tym cza
sie zarazem odebrano unitom przeszło 1 2 0 0 kościołów na
Ukrainie, i zamieniono je na cerkwie schyzmatyckie. Szczegól
nie około miasta Białej Cerkwi więzienia były przepełnione
księżmi, którzy nie chcieli zostać odszczepieńcami. A Moska
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le oddali biednych unitów na pochybel rozwścieklonemu żołuactwu. Szczególnie jenerał Szyszków i kapitan Krylów od
znaczali się srogością niepoślednią, co nie tylko że im ucho
dziło bezkarnie, ale nawet poczytano im to za wiernopoddańczą zasługę i gorliwość w pełnieniu służby, i posypały się
im chresty*) i wyższe czyny, to jest stopnie. I popi się ta k 
że, jak mogli, popisywali z gorliwośc:ą misjonarską, bo pop
Zrażewski z B iałej Cerkwi na Ukrainie uwięził w W igilią
Bożego Narodzeuia księży unickich i trzym ał ich przez całe
Święta w więzieniu, a nawet bił księdza unickiego Suchwolskiego, proboszcza Wodzianeckiego i innych księży za to, że
nie przystali na schyzm ę; — a odszczopieniec ksiądz proboszcz
z Berszady na Podolu, zbił księdza Ja n a Rozwarowicza bar
dzo starego i przykładnego księdza, okuł w łańcuchy i w trą
cił do więzienia. — A któżby tu wszystkich wyliczał, nad
którymi się za te w najokrutniejszy sposób pastwiono, że nie
chcieli zerwać z Unią. Ich imiona w księdze żywota u Boga
są zapisane.
Ale to wszystko niczem w stosunku tych cierpień, któ
re poniosły Bazylianki z m atką Makryną Mieczysławską na
czele. Aż włosy na głowie stawają, aż krew się burzy w ży
łach . . . ale to zostawimy do przyszłego numeru.

Kilka uwag o miodzie i robocie pszczół.
Pszczoły noszą miód dla zaopatrzenia rodziny pokar
mem jej właściwym. Zbierają one miód z kwiatów, z liści
i w ogóle zewsząd, gdzie go tylko znaleźć mogą. Do zbie
rania miodu służy pszczole trąbka którą wciąga miód
w siebie. Miód połknięty wchodzi do pęcherzyka miodo
wego. Gdy ten pęcherzyk się napełni, pszczoła odlatuje do
pnia i tam go składa w pierwszą lepszą komórkę, którą
napotka i znów na robotę odlatuje.
Przekonaną jest rzeczą, że pszczoły przez cały dzień
miód i obnoże z jednych i tych samych roślin zbierają.
Miód świeżo złożony w komórkach jest jeszcze za rzadki,
a raczej za wodnisty. Aby się więc nie zepsuł, biorą go
pszczoły jeszcze raz w siebie i tam go przerabiają, czyli
destylują, a potem składają w innych komórkach w posta
ci ciągnącego się syropu.
Napełnioną komórkę zasklepiają pszczoły pokrywką
woskową i taki miód nazywamy miodem szytym.
Każdemu pszczolarzowi wiadomo, że pszczoły miód
zawsze najdalej od oczka składają, a to dla tego, aby go
od rabusiów zabezpieczyć. Tam więc też przy podrzynaniu
miodu szukać należy. Pszczoły zbierają dwojaki miód t. j.
miód kwiatkowy i miodunkowy.
Miodem kwiatkowym zowie się ten miód, który pszczo
ły z kwiatów zbierają. Wszystkie bowiem kwiaty mają
na dnie swoich koron miodniki, wydzielające ze siebie płyn
*) Ordery, Krzyże.
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miodowy. Nie wszystkie jednak kw iaty równo pszczoły
odwiedzają, a to dla tego że nie w szystkie są równo dla
pszczół przystępne. Najwięcej miodu wydzielają kw iaty
w porę w ilgotną i ciepłą i w takim to czasie m ają pszczo
ły najwięcej pożytku.
Miodem miodunkowym zowie się także tak i miód, k tó 
ry pszczoły zbierają z liści i gałązek drzew , kwiatów
i ziół w czasie, w którym się na nich rosa miodowa, czy
li miodunka pojawia.
Miodunką nazywa się lepki, błyszczący słodki płyn,
pokryw ający nieraz liście i g ałązk i roślin. Gdy się m io
dunka pojawi, mówią, że zaraza spadła.
M iodunka pojawia się zwykle w czasie parnym i w il
gotnym. Uważać ją można za wypociny części cukrowych
rośliny, nie przerobionych w soki pożywne. Pojawia się
ona praw ie zawsze około św. Jana. Obfitość miodunki by
wa czasem tak w ielką, że aż miód kapie z roślin.
Pszczoły zbierają miodunkę zwykle rano po wschodzie
słońca, póki rosa zwilża rośliny. Później bowiem skw ar
w ysusza je zanadto, więc pszczoły jej zbierać nie mogą,
chyba ze ją m ały deszczyk odwilży. Ula pszczół jest miód
kwiatow y lepszy jak miodunkowy, bo je st słodszy i nie tak
cierpki. — Późno zebrany miód jest pszczołom szkodliwy,
bo go pszczoły ani przerobić, ani zaszyć nie mogą. Taki
miód psuje się prędko, a pszczoły dostają od niego
biegunki.
Kolor miodu bywa w ulu rozm aity. — Miód z lipy,
akacji i ostów je st biały, z ta ta rk i czyli hreczki żółtawo
zielonawy, a z wrzosu ciemny i cierpki.
Świeżo z pola zniesiony jest jasny i wodnisty, gę
stnieje i żółknie dopiero w ulu.
Miód w cieple jest rzadki, a w zimnie gęstnieje
i, cukrzeje.
Czysty od wosku oddzielony miód zowie się patoką,
a zcukrzony nazywa się krupiec. — Z czasem każdy miód
krupieje, naw et taki, który w ulu nie był przerobionym
i szytym.
Zcukrzony miód w beczce jest dowodem tego, że
miód nie był fałszowanym . Żydzi bowiem dla większego
zysku fałszują miód. Takiego miodu nie należy kupować
mianowicie do żywienia pszczół, bo można się łatw o na
zgnilec narazić i o stra tę całej pasieki przypraw ić.

Nie tępcie kretów.
K ret jest jednern z najpożyteczniejszych dla rolnika
i ogrodnika zwierząt, a jego ściganie i tępienie jest najwię
k s z ą może niedorzecznością jaką popełnić może rolnik.
Żywi się on jedynie pędrakami, glistami i t. p. roba
ctwem, w ziemi żyjącym ; a dziennie potrzebuje go 3 lub
4 razy więcej, jak sam waży, a to z tej prostej przyczyny,
że w onym robactwie mało znajduje części istotnie dla siebie
pożywnych.
Gdybyśmy to robactwo chcieli lub mogli zmierzyć, zapewnoby kilkanaście szefli do roku wypadło. — Każdy zaś
taki szefel tego robactwa podziemnego zjada rocznie przy
najmniej '10 szefli korzonków, i to roślin pożytecznych.
'M iłą w porównaniu byłaby ta szkoda, gdyby się na tem
skończyła; ale ono robactwo w swej żarłoczności 3 lub 4 ra
zy więcej korzonków psuje i m arnuje niż zjada. — W ąsionki odgryzają tylko to, co wistocie zjedzą, a ono podzie
mne -robactwo przegryza zwykle korzonki w śro d k u ,— końce
nie je, ale je tylko marnuje.

Pędraki, gdy wyrosną, przegryzają często korzenie drze
wek owocowych lub leśnych na palec grube i sprawiają przez
to niezmierne szkody w szkółkach drzew. A jak się te pędraki
rozmnożyć mogą tam , gdzie dłuższy czas tępiono krety, po
kazuje się z następującego przypadku.
W roku 1856 musiano w bliskości Poczdamu w Prusiech
zaorać kawał łąki, 4 J/2 morga obejmujący, gdyż ją zupełnie
pędraki zniszczyły. Przy tem oraniu zbierano je, i zebrano
pełne 24 szefli !’ — Latem znajdują się owe pędraki, miano
wicie gdy jeszcze młode, blisko powierzchni, a wtedy je je 
szcze niektóre ptaki, jak n. p. wrony, łatwo dostać m ogą;
ale zimą kryją się, jak i wszelkie inne robactwo, głęboko
w ziem ię; a tam je tylko kret znaleść tnoże.
Gdy kret chce dłuższy czas w pewnein miejscu pozostać,
wyrzuca kupkę ziemi — kretowinę, aby sobie pod ziemią
wygodne założyć pomieszkanie. Gniewają się o to rolnicy, za
miast być wdzięcznymi kretowi za to. Gdzie bowiem kret
kretowinę wyrzuci, możemy być pewni, że tam wielka ilość
szkodliwego robactwa się znajduje, które on wytępić zamyśla.
Nie gniewać się więc o to powinniśmy, ale kretowinę w swo
im czasie cienko rozrzucić; w niej bowiem znajdujemy bardzo
cenny materjał, mianowicie na łąkach i pastwiskach, do przy
krycia korzonków trawy, które deszcze gwałtownie odpłukały,
lub mróz odkrył.
Nieświadomi mówią też, że kret obgryza korzenie roślin.
Ale on roślinami żywić się uie może, stosownie do urządzenia
swych zębów i wnętrzności, tak, jak człowiek żywićby się nie
mógł słomą lub sianem.
Zarzucają dalej kretowi, że przez swoje rycie w ziemi obru
sza niekiedy korzonki roślin tak , że te usychają. — Toć
prawda , — ale i człowiek przy pieleniu i wyrywaniu chwa
stów to samo nieraz czyni, — a jednak nikomu nie przysło
na myśl, aby zaprzestać pielenia! Boć pielenie potrzebne,
ale i gatunki kreta potrzebne! Na cóż więc winić kreta za
to, czego sam ów mądry człowiek uniknąć nie potrafi!
Inni znów zabijaj ą krety, aby się za nadto, jak mówią,
nie rozmnożyły, jakby kiedy mogło ich być za wiele. To już
śmieszne i głupie doprawdy. Toć to znaczy to samo, gdy by
powiedzieli że się obawiają, że im krety zbyt prędko wyjedzą
robactwo i nawet na nasienie nic nie zostawiają! A jednak
krety, choćby ich najwięcej było, zawsze coś z 'Stawiają z ro
bactwa w ziemi. K ret bowiem, gdyby pół dnia nic nie jadł
zdechłby z głodu; dla tego krety z obawy głodu przenoszą
się natychmiast w inne miejsca, gdy tylko nie znajdują już
robactwa podos tatkiem . Najlepiej więc nie troszczyć się ani
o robactwo, ani o krety, ale kretowiny wcześnie rozrzucać!
Jedną jeszcze korzyść kreta podnieść wypada; a tą są
jego podziemne ganki. W nich to bowiem gnieżdżą się trzm ie
le i mrówki, należące również do zwierząt bardzo pożyte
cznych. Używają ich tak ż e : łasica i tchórz w swych polowa
niach na myszy.
Nie tępmyż więc kretów, lecz owszem gdzie można broń
my ich od napaści pustych dzieciaków, bo to wielcy nasi
przyjaciele.

Narzędzia domowe i naczynia.
Narzędzia pierwszych ludzi były proste, drew niane. Ifyźe mieli już kamienne, również kruszcowe; mieli siekiery, no
że, nożyczki, sztylety, miecze, dzidy. — Naczynia mieli kamien
ne. drewniane, gliniane. Egipcyanie i Chińczycy dawali już
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glazury, a porcelanę wynaleźli Chińczycy, ale ten wynalazek
długo po za granice Chin się nie wydostał. Znane oddawna
były naczynia złote, srebrne i miedziane, bo sługa Abrahama
dał narzeczonej Izaaka, Rebece, zausznice i inanole złote.
I mówi Pan przy wyjściu z Egiptu, aby nie wyszli próżni,
ale żeby zabrali z sobą naczynia srebrne i złote. I nakazał
Pan uczynić ku potrzebom Ołtarza kotłów dla zsypowauia
popiołu i kleszcze, i widełka, i naczynia ku różnym potrze
bom stołowym, miski, czase i kubki, i kadzielnice za złota
czystego.
Naczynia gliniane znano oddawna, bo między wnukami
Judy, syna Jakóbowego, wylicza Mojżesz garncarzy, i naka
zuje trędowatemu, by po oczyszczeniu, ofiarował jednego z dwóch
wróbli w naczyniu glinianem. A król Dawid powiada, ze Pan
dziedzictwo pogan będzie rządził laską żelazną, a jako naczy
nie garncarskie pokruszy je.
Lecz jak ludzio dawniej jedli? Albo drewnianęmi sztabkami, jak to jeszcze teraz w zwyczaju na Wschodzie u Tur
ków, Tatarów i Arabów; — lub też szydłem, jak np. na
Kaukazie. Na Wschodzie noszono szydła obok noży w kiesze
ni, na 3 do 5 cali długie; rękojeść u nich jak u noży z krusz
cu, rogu, drzewa, kości słoniowej, koralu lub bursztynu; —
jeszcze w 17tym wieku ten się zwyczaj przechował. — Daw
no już znano łyżki i noże, ale widelcy wcale nie znano. Naj
starszy widelec jest z roku 1692, z dwoma zębami, jak wi
dły, i dla tego zowie się widelcem; — na końcu 18go wie
ku są już z 3 lub 4 zębami, jak grabie, i dla t ‘go zowią
się grabkami. — U Polaków stoły były pierwiastkowo z de
sek na krzyżowych legarach Kościelecki pierwszy wprowadził
r. 1510. jadalne stoły kwadratowe, ale używano bardzo czę
sto zastawy w klamrę, dla zyskania miejsca; okrągłe zaś póź
niej nastały. U panów były nakryte kobiercami, a na nich
kładziono kilka obrusów, a za każdem daniem jeden zdejmo
wano. Talerzy tyle zastawiano, ile było osób, a na talerzu
leżała łyżka i chleb, bez widelca i noża, bo je' każdy ze so
bą przynosił; — dawniej jeszcze na wielkich ucztach każdy
miał u pasa nóż, widelec i łyżkę śrebrną, rogową, drewnianą
z cisu, bukszpanu, trzmioliny, w pokrowcu skórzanym. Kto
nie miał, pożyczał u drugiego łyżki, albo ją ze skórki chle
bowej robił, i zatykał na nożu. Serwety zwykle były przy
szyte do obrusa, albo też je odmieniano po każdym daniu.
Dawniej jadano z jednej misy, lub nabierano z niej na
talerz; później zjawiły się łyżki wazowe; — także obnosze
nie mniejszych półmisków jest późne, i późne jest odmienianie
talerzy; miało to tylko miejsce u znakomitych osób. Przy
w;elkich stołach na przedzie były łyżki śrebrne, w środku
cynowe, a na końcu blaszane. Pijano z jednego puhara kolej
no; kobiety musiały także chociaż tylko przytknąć usta do
puhara; kieliszki małe weszły późuo w używanie. —
W ogóle pierwiastkowo były wszystkie zwyczaje proste, ale
szczere i serdeczne, i uprzejmość nieobłudna, połączona z staro
polską gościnnością, dodawała im uroku i powabu, iż jeszcze
dzisiaj powtarzamy: nie masz jak to staropolska gościnność.

Nowiny ze św iata.
Powstanie w słowiańszczyźnie tureckiej. Powstanie
w Hercegowinie i Bośuii wzmaga się.
W Bośnii liczą ich na 6 do 7 tysięcy, po największej
części Serbów. Liczba powstańców ,w Hercegowinie do
chodzi do 4500 ludzi, z których 700 ma karabiny sy
stemu Sneidera, 1500 systemu Waenzla, a więc z tyłu
nabijane; reszta żołnierzy ma karabiny z przodu nabijane.

Łazarz Soczyca ma w swym oddziale 1100 ludzi; pop
Bogdan Zimowicz 800; Drago Ocren 350, Tryfko Bukałowiez 300, pop Melentje 300, ks. kat. Iwan Mussicz 1000,
Peko Pawłowicz 450, jakiś niewiadomego nazwiska kapitan,
który objął dowództwo po poległym wojewodzie Maksymie
Bacewiczu, dowodzi oddziałem dochodzącym do 1300 ludzi.
Oprócz tych oddziałów istnieje kilka drobnych oddziałów,
zostających w większej części pod dowództwem cudzoziem
ców, których nazwisk dzienniki nie podają.
Siły tureckie wynosiły według Pol. Corr. w miesiącu
marcu 23,000 do 25,000 ludzi. Była to reszta tej armii,
która w początkach powstania stanęła na teatrze wojennym
w sile 40,000. Śmierć na polu bitwy, choroby, głód i zi
mna zniszczyły zatem 17,000 Turków.
O kilkudniowej bitwie pod Rizowakiem odbiera Pol
Corr. z nad Uny z d. 18. b. m. następujące wiadomości.
Turcy zgromadzili tu 6000 wojska, które walczyło dzielnie
i wytrwale, nie mogło przecież wyprzeć powstańców z ich
dogodnych i dobrze uzbrojonych stanowisk, którzy korzy
stając z kilkudniowej nieczynności Turków, zamienili jo
w formalne zbrojne obozy, według reguł sztuki wojennej.
Dnia 15 b m. przechyliło się zwycięztwo na stronę po
wstańców, którzy Turków odparli i czas uiejakiś ścigali.
Sto karabinów, amunicya, konie i bydło przeznaczone na
rzeź, wpadły w ręce powstańców. Jak b>twy te pod Rizowakiem były krwawe, dowodzi to, że sami powstańcy
podają swe straty na 280 samych zabitych, nie licząc w to
rannych. Między rannymi znajduje się Bejnowicz, dowódzca
znany z waleczności i roztropności. Od bitwy pod Rizowa
kiem zależał dalszy rozwój powstania w środku kraju.
Tem się też tłómaczy ta zaciętość, z jaką po obu walczono
stronach. Powstańcy mają dziś wolne ręce; prawdopodobnie
uderzą na Banialukę. Turcya uie ma w okolicy tej wojska.
Dowódzca Golub zamierza zdobyć Grabowo. Turcy, domy
ślając się planu jego, uderzyli nań pod Unnac w 7000
ludzi, zostali jednak pobici i popędzeni aż do Klamec.
Rzym. Przemówienie arcybiskupa gnieźnieńskiego pry

masa i kardynała hr. Ledóchowskiego do papieża jako
podziękowanie za daną mu godność kardynalską, tak
brzm iało:
„Mianując kardynałem świętego Kościoła znakomitego
biskupa w Galyi i Teano, wskazujesz Ojcze Święty że głę
boka znajomość nauk świętych, niezmordowana gorliwość
w parsterskim zawodzie, szczerze, serdecznie, wierne przy
wiązanie do Katedry rzymskiej i do jej zasad, są oweini
przymiotami, których namiestnik Chrystusowy wymaga,
które kocha i wynagradza w biskupim urzędzie.
„Szkarłat, którym po raz wtóry Świątobliwość Twoja
w krótkim przeciągu czasu okrywa syna z Towarzystwa
Jezusowego, jeżeli z jednej strony w większem świetle po
kazuje, jaką jest wartość cnót, mądrości i prac zakonnika,
z grugiej strony wygłasza, nie dla bezbożników — boć oni
wiedzą o tem dobrze — lecz dla katolików, zagłuszonych
fałszywemi zasadami świata i niemi zarażonych, że prawdziwemi są przed Bogiem i ludźmi zasługi, miłemi Panu
i Jego Zastępcy na ziemi, apostolskie trudy, i godnemi
niespożytej chwały dzieła chrześcijańskiej doskonałości,
które nigdy kwitnąć nie ustały pomiędzy nieodrodnemi syny nieśmiertelnego Lojoli.
„Becz Ojcze Święty, wyjątkowo okoliczności, wśród
których raczyłeś mnie, pomimo mych niedostatków, wynieść
do kardynalskiej godności, nadały temu wspaniałomyślnego
serca Twojego czynowi, charakter zupełnie odrębny, a dla
naszych kościołów, istniejących w Polsce prawdziwie chwa
lebny. Zachwyciła nas w istocie, Ojcze święty Twa apo-
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stoiska odwaga, z jaką, mianując kardynałem biskupa trzy
manego w więzieniu za to, że bronił zasad wiary i praw
Kościoła, nie uląkłeś się ku zbudowaniu nas wszystkich
rozjątrzyć nieprzyjaciół Chrystusa, skoro mogłeś wielkim
tym czynem papiezkiej twej powagi potwierdzić tak po
trzebną dziś światu naukę, że bezbożne są uroszczenia
możnych tego świata, a przeciwnie słuszny, święty i godny
Twej najwyższej pochwały spokojny, lecz stanowczy opór
sług przybytku Pańskiego naprzeciw despotyzmowi ściągające
mu świętokradzką rękę na rzeczy Kościołowi przynależne.
To uroczyste potwierdzenie, dane przez Świątobliwość Twoję biskupom, duchowieństwo i chrzeciańskiemu ludowi w
chwili, kiedy w prowincyach naszych wzmagała się zawzię
tość prześladowców kościoła, dobrze pojęli ci, co tego prze
śladowania byli szczęśliwą ofiarą: dusze ich wzmocniły się
do walki, nowa w nich wstąpiła odwaga, nowa pociecha
w strapieniach; ufność odżyła we wszystkich, i wszyscy
ujrzeli w Twojem potwierdzeniu, rękojmię przyszłego zwy
cięstwa.
„Wyniesieni przez Świątobliwość Twoję do najwyższej
w porządku kościelnem godności, pomnąc na nicość zasług
naszych, a przepisując świetny zaszczyt, nam udzielony,
wyłącznie królewskiej Twojej łaskawości, dostojni koledzy
moi i ja składamy u świętych nóg Twoich pokorne wyraże
nie najgłębszej wdzięczności naszej. Ozdoba, którą raczy
łeś przyodziać nasze osoby, będzie nam bodźcem podwójnym,
aby resztę dni naszych poświęcić służbie świętego kościo
ła i tej świętej apostolskiej Stolicy, z którą najmiłościwiej
spodobało ci się, Ojcze Święty, nowym a drogocennym
związać nas węzłem.
A skoro mnie spotkało godne pozazdroszczenia szczę
ście, abym przed najdostojniejszem obliczem Twojej Świętobliwości był tłómaczen wspólnych uczuć naszych, dozwól
Ojcze Święty, abym w tej dla nas uroczystej chwili pod
niósł znaczenie, które zdaje nam się ukrywać w sobie
wyniesienie nas trzech do świętej purpury.
„A ponieważ gwałtowniejszem było prześladowanie
w tej części Polski, która dzisiaj pod pruskim zostaje zabo
rem, gdyż katolickie podania i gorąca wiara naszego na
rodu więcej go czynią znienawidzonym nieprzyjaciołom
prawdy, dla tego Świątobliwość Twoja mnie, który tam
jestem pasterzem, wybrać przed innemi raczyła, aby wszyst
kim pokazać najwyższe swoje zadowolenie. Jakoby rosa
niebieska spadła na uciśnioną i przygnębioną ojczyznę mo
ją ton zaszczyt świętej purpury i zdaje się świadczyć, że
chociaż świat o niej zapomniał i ją opuścił, Bóg jednak,
którego zastępca jest Świątobliwość twoja, zawsze ją kocha,
zawsze jej błogosławi.
„Przyjm więc Ojczze Święty, od mych czcigodnych
kolegów i odemnie najpokorniejsze, najwyższe i najgłębsze
dzięki; przyjm je od moich wiernych i bochaterskich dyecezjan i od mego narodu, który znękany, to prawda, ale
zawsze szlachetny i wielkoduszny, dziękuje ci przez usta
moje, Ojcze święty, za wspaniały zaszczyt mnie przyznany.
Dziękują ci także, rzec to się ośmielam, bracia moi w pa
sterskim zawodzie i walce. A wszyscy razem wdzięczni
wspniałomyślnemi Papieżowi, który przykładem i słowemjest nam wodzem nieomylnym i gorejącą pochodnią w ciem
nościach tego świata, wszyscy zasyłamy modły do Wszech
mocnego Boga, aby w długie jeszcze lata zachował Koś
ciołowi wielkiego sternika, jego ozdobę i jego chwałę?4

Wydawca, właściciel i redaktor odp. Jan Dobrzański.

RozmaitościPodkamien koło Brodów 20. b. m. Koło Podkamienia ciągną się obszerne lasy, których częśc należy do Pańkowiec wsi hr. Miączyńskiego. W głębi tego lasu jest pasie
ka skarbowa hr. Miączyńskiego, pół mili od Podkamienia
a obok niej mieszkanie pasiecznika uczonego Mikołaja Łabęc
kiego, który przed rokiem ożenił się był z 16 letnią panną
Anielą Liptak z Podkamienia. W niedzielę palmową b. r. po
szedł Łabęcki z matką swoją do kościoła w Podkamieniu,
a w domu pozostała tylko młoda żona sama jedna przy swem
dziecięciu, które karmiła. Kołysząc je, widzi przez okno trzech
chłopów przechodzących koło jej samotnego domu. Wybiega
więc na dwór i widzi tych trzech chłopów już w pasiece
skarbowej, dobywających sie do uli pszczół; ale że to dzier
żony zamknięte na klucz, nie mogli je zaraz otworzyć. Ona
widząc to, idzie do pasieki i mówi; Co wy tu robicie? to
skarbowa pasieka, idźcie z niej precz ! A oni na t o ; milcz babo
i idż precz, bo cię ubijemy. Po upomnieniu ich jeszcze raz,
aby odeszli, wraca dzielna kobieta do pokoju, a po chwili
z jedną strzelbą na ramieniu, a dubeltówką w ręku i widząc
jeden ul już przewrócony, powiada do złodziejów, że jeżeli
nie odejdą, strzelać do nich będzie. Na to jeden z nich z pał
ką w ręku podchodzi ku niej mówiąc: ja tobie babo strzelę
że już nie wstaniesz. Nieustraszona kobieta odciąga kurki.
To poskutkowało. Chłopi oświadczyli, że odejdą, żeby im tyl
ko z drogi zeszła. Tak wiec 17-stoletnia kobieta w głębi la
su odpędziła trzech złoczyńców i obroniła własność swego
pana.
Czary. W pewnej wiosce, 1/i mili odległej od Brodnicy
pod zaborem pruskim, zachorowała córka wyrobnika. Kucharka
z dworu przynosiła jej często rosołu. Choroba trwała rodzicom
za długo i udali oni się po radę do mieszkającego w są
siedniej wiosce ćhłopa, którego w całej okolicy ludzie zowią
czarownikiem. Człowiek ten leczy wszelkie choroby, a ojcu
chorej oświadczył, że córkę jego oczarowała kucharka ze
dworu i dopiero wtedy dziewczyna wyzdrowieje, gdy się ją
pomaże krwią czarownicy. Pewnego dnia, gdy państwa nie
było w domu, zwabił ów wyrobnik kucharkę do swego mie
szkania, i zaczął ją wraz z żoną swoją niezmiernie okładać
kijami i pięścią, do czego chora matkę i ojca coraz więcej
zachęcała. Potrzebna do uleczenia krew nie chciała jednak
płynąć, wyrobnik zaczął szukać siekiery. Na szczęście je
dnak ludzie przechodzący drogą usłyszeli krzyk kucharki
i pospieszyli jej na ratunek. Poleconym przez czarownika
sposobem nie udało się więc wyleczyć dziewczyny i dla tego
ojciec postarał się o zioła od innego czarownika. Zioła uwol
niły chorą od cierpięń, dziewczyna umarła. Bardzo to smutny
skutek przesądu ludowego. Inny podobny wypadek także
w powiecie brodnickim przybrał ku końcowi zabawny obrót.
Skradziono pewnemu gospodarzowi drzewo, czarownik przyrzekł
wyśledzić złodzieja za 6 marek. Powiedział on, że kupi świecę
woskową, zapali ją, a gdy świeca się spali, to złodzieja się
wykryje. Gospodarz dał czarownikowi 6 marek, za które się
ten ostatni w Brodnicy tak upił, że do domu zajść nie mógł
i padł jeszcze w Brodnicy na ulicy. Policya zabrała go do
kozy, z której go po wytrzeźwieniu wypuszczono. Wróciwszy
do domu powiedział gospodarzowi, że to szwagier go okradł.
Szwagier dowiódł jednak, że on drzewa nie ukradł i obydwaj
szwagrowie porządnie czarownikowi skórę obili. W obydwóch
sprawach wytoczono śledztwo.
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