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Drodzy Czytelnicy, 
Witając się z Wami, proponujemy tym razem szereg wypowiedzi, których wiążącym
motywem są metaforycznie rozumiane MOSTY. 

WSZYSTKIM, których interesuje szczególnie to, co nadchodzi, i któ−
rzy z chęcią wyprzedziliby czas myślą, polecamy artykuł Haliny So−
leckiej na temat wróżb: andrzejkowych i katarzynkowych. Od wieków
pełniąc rolę mostów przerzucanych w nieznane, nie dają nam gwarancji
na poznanie przyszłości. Z pewnością gwarantują jednak chwile refleksji,
emocji i dobrej zabawy.

POSTĘPUJĄCY proces integracji europejskiej postawi nas bliżej niż
dotąd w obliczu wielokulturowej rzeczywistości. O wiążących się
z tym problemach pisze Dominika Mamro, wzywając do przerzucania mo−
stów ponad rasowymi, narodowymi czy etnicznymi uprzedzeniami.

Z PEWNOŚCIĄ nie trzeba do tego zachęcać wychowanków Urszuli
Zalasińskiej−Curyło, którzy od lat − niezależnie od falowań wielkiej po−
lityki − przerzucają mosty szczerej i spontanicznie zawiązywanej przyjaźni
w ramach wymiany młodzieży polskiej i niemieckiej.

W FELIETONIE Jadwigi Mizińskiej bardzo prostym, ale też dostępnym
każdemu mostem prowadzącym ku drugiemu człowiekowi, wydaje się
być zwykła ludzka życzliwość i pełne sympatii wzajemne zainteresowanie,
których symbolem uczyniła Autorka przyjazne okna wiejskich domów.

SZEROKO otwarte na drugiego człowieka jest z pewnością serce
siostry Małgorzaty Chmielewskiej. W krótkiej wypowiedzi Pauliny Paczu−
skiej znajdziemy potwierdzenie intuicji, że najdoskonalszym z mostów mię−
dzyludzkich jest miłość, zwłaszcza, gdy oparta jest na filarach tak niezwykle
owocującej wiary.

JEJ SPRAWDZIANEM bywa dla wielu z nas bolesny moment pożegna−
nia z najbliższymi. O roli obrzędów, które od wieków pełnią rolę mos−
tów ułatwiających przekroczenie ciągle tajemniczej granicy życia i śmierci −
zarówno zmarłym, jak i tym, którzy ich żegnają − pisze Mariola Tymocho−
wicz w „Magii odejścia”.

STAROŻYTNI Grecy wierzyli, że na drugi brzeg przewozi nasze du−
sze niestrudzony Charon. A może przechodzimy tam po prostu mos−
tem? Może budujemy go, nie wiedząc o tym, naszym życiem?

Życzymy naszym Czytelnikom mostów trwałych, bezpiecznych i szczę−
śliwie prowadzących ku oczekiwanym brzegom.
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