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N I E D Z I E L A  Z A P U S T N A

L E K C J A

z Listu św. Pawia Apostola do Koryn

tian (I. 13. 1-13)

Bracia: Gdybym mówił językiem 
• ludzi i aniołów, a miłości bym nie 

miał. byłbym jako miedź dźwięcząca 
albo ci/mbał brzmiący. I gdybym miał 
dar proroctwa, znal wszystkie tajem
nice i posiadł wszelką wiedzę, a wia
rę miałbym taką, iżbym przenosił gó
ry, a miłości bym nie miał, niczym nie 
jestem. I gdybym na żywienie ubogich 
rozdał wszystką majętność swoją, a 
ciało swoje wydał na spalenie, a m i
łości bym nie miał, nic mi nie pomo
że. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, nie działa obłud
nie, nie nadyma się, nie łaknie czci, 
nie szuka swego, nie wpada w gniew, 
nie pamięta urazy, nie cieszy się z 
niesprawiedliwości, ale współweseli się 
z prawdy. Wszystko znosi, wszystkie
mu wierzy, we wszystkim poklnda na
dzieję, wszystko wytrzyma. Miłość n i
gdy nie ustaje, chociaż proroctwa się 
skończą, choć zniknie dar języków, 
choć przeminie wiedza. Bo w części 
tylko poznajemy i w części prorokuje-. 
my. Ale gdy przyjdzie to, co jest do
skonałe, ustanie to. co jest częściowe. 
Gdy byłem dziecięciem, mówiłem ja
ko dziecię, rozumiałem jako dziecię, 
myślałem jako dziecię. Lecz gdym stał 
się mężem, wyzbyłem się tego. co dzie
cięce. Teraz widzimy niejasno, przez 
zwierciadło, lecz później twarzą w 
twarz. Teraz poznaję po części, lecz 
później poznam, jakom i poznany jest. 
Teraz tedy pozostaje wiara, nadzieja 
i miłość: to troje, a z tych największa 
jest miłość.

E W A N G E L I A

według św. Łukasza (18, 31—43)

Ortego czasu: Jezus wziąwszy z sobą 
dwunastu, mówił do nich: Oto idziemy 
do Jerozolimy i wypełni się wsźystko. 
co napisane jest przez proroków o Sy
nu Człowieczym. Będzie bowiem wy
dany poganom, będzie wyśmiany, ubi
czowany i oplwany. A po ubiczowaniu 
zabiją Go i dnia trzeciego zmartwych
wstanie. Lecz oni z tego nic nie zrozu
mieli i mowa ta była przed nimi za
kryta. i nie pojmowali, o czym mówio
no. I stało się, gdy się przybliżał do 
Jerycha, że ślepiec pewien siedział przy 
drodze, żebrząc. A usłyszawszy rzeszę 
przechodzącą, zapytał, co by to było. 
I powiedziano mu. że Jezus Nazareń- 
ski przechodzi mimo. I zawołał, mó
wiąc: Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj 
się nade mną... A ci, którzy szli na 
przedzie, upominali go, aby milczał. 
On jednak bardziej jeszcze wołał: Sy
nu Dawidów, zmiłuj się nade mną. A 
Jezus, zatrzymując się, rozkazał przy
wieść go do siebie. I gdy się przybli
żył, zapytał go, mówiąc Co chcesz, 
abym ci uczynił. A on rzeki: Panie, 
abym przejrzał. I rzekł mu Jezus: 
Przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię'. 
I natychmiast przejrzał i szedł za nim, 
wielbiąc Boga. A cały lud, widząc to,' 
oddał chwałę Bogu.

..I rzekł mu Jezus: Przejrzyj, wiara 

twoja uzdrowiła cię" (Łk. 18, 42).

Podczas nauki religii pada pytanie: Kto z 

was oddałby swoje oko za tysiąc złotych? 

Cisza! A za sto tysięcy złotych? Znów cisza! 

Nawet nie za milion, odzywa się za chwilę 

jakiś chłopiec. „Masz rację, mówi nauczy

ciel, i ja nie oddałbym swego zdrowego oka 

za żadne skarby świata”. Do Chrystusa Pa

na przyprowadzają ślepego od urodzenia. 

„Co chcesz, abym ci uczynił?”, pyta Jezus. 

„Panie, abym przejrzał”, odpowiada ślepy. 

Jedno ma tylko pragnienie, aby widział, jak 

widzą inni ludzie szczęśliwi. I rzekł mu Je

zus: „Przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię”. 

I odzyskał wzrok, wielbiąc Boga, pełen ra

dości, wdzięczności i szczęścia.

Lecz istnieje jeszcze cenniejszy dar Boży 

aniżeli światło oczu, mianowicie nadprzyro

dzone światło wiary. Już wiara w jakiś 

ideai doczesny potrafi rozbudzić w człowie

ku przeogromne siły. Tak np. chory musi 

mieć wiarę w siebie samego i zaufanie do 

lekarza, jeśli ma powrócić do zdrowia. Cho

dzi oczywiście w takim wypadku o wiarę 

przyrodzoną w siły natury. Lecz Chrystus 

żąda od nas wiary nadprzyrodzonej w Bo

ską prawdę, wszechmoc, dobroć i mądrość.

Kiedy człowiek się modli, to taką właśnie 

musi być ożywiony wiarą. Dzisiejsza Ewan

gelia zwraca sie do całego świata z orę

dziem Chrystusowym. by nadprzyrodzona 

wiara ogarnęła wszystkich ludzi. Ślepiec, 

siedzący przy drodze, wiodącej do Jerycha, 

daje dowód potęgi wiary w naukę i posłan

nictwo Chrystusowe. Jemu właśnie wiara 

przywróciła wzrok, nie zaś jakaś autosuge

stia. Stąd dla nas wniosek, żc najskutecz

niejszą siłą w naszym życiu, to modlitwa, 

pochodząca z żywej wiary.

Słowo Chrystusowe jest nieomylne. — 

Kiedy prosimy o jakieś dobro duehowne czy 

też doczesne, wolno nam wtedy powoływać 

się na obietnicę Chrystusową, która jest 

prosta i jasna: „O cokolwiek będziecie pro

sić w modlitwie, wierząc — otrzymacie” 

(Mt. 21. 22). Kluczem więc do serca Bożego 

jest silna i bezwarunkowa wiara. Powyższe 

zapewnienie Boskiego Zbawiciela jest jesz

cze dosadniejsze po uzdrowieniu lunatyka, 

kiedy apostołowie zdziwieni pytają Jezusa: 

„Dlaczego to my nie mogliśmy go uzdrowić?” 

A Jezus im odpowiada: „Dla niewiary wa

szej. Zaprawdę bowiem powiadam wam. 

gdybyście mieli wiarę jako ziarno gorczycy, 

rzeklibyście tej górze: „Przejdź stąd tam, a 

przejdzie, i nic nie będzie wam niemożli

wym" (Mt. 17, 19). Wyrażenie: Wiara jako 

ziarno gorczyczne, oznacza wiarę silną, zde

cydowaną.

Wiara, która góry przenosi, jest jednym 

z najmocniejszych wyrażeń Jezusowych. 

Mówi o niej po raz wtóry, kiedy wobec 

uschniętego drzewa figowego rzecze do 

uczniów swoich „Zaprawdę powiadam wam, 

gdybyście mieli wiarę, a nie powątpiewali, 

uczynilibyście to nie tylko z drzewem figo

wym, ale nawet jeślibyście i tej górze po

wiedzieli: „Wznieś się i rzuć się w morze — 

stałoby się” (Mt. 21, 21). A więc od wszech

mocy Boskiej można spodziewać się wszyst

kiego. rzeczy nawet ostatecznych, które na

pozór są niemożliwe. Modlitwa oparta na 

wierze potrafi przesunąć góry trudności i 

cierpień ludzkich.

Niezliczone na to dowody mamy w Piśmie 

św. Człowiek pozbawiony wszelkiej pomo

cy i przez ludzi opuszczony, modlitwą swoją 

zawsze znajduje drogę do Boga. Ślepiec z 

Jerycha nie dał się odwieść od wiary stro

fowaniem przechodniów, lecz tym głośniej 

wołał: „Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się 

nade mną”. I niebawem usłyszał pełne do

broci słowa: „Przejrzyj, wiara twoja uzdro

wiła cię" (Łk. 18, 42). — Czterech mężczyzn 

przyniosło na łożu paralityka i postawili go 

przez otwór w dachu u stóp Zbawiciela. „A 

gdy Jezus ujrzał wiarę ich, uzdrowił cho

rego (Mk. 2, 1—3). — Jair, zwierzchnik sy

nagogi, prosi Jezusa, by przybył i uzdrowił 

jega córkę dwunastoletnią, bo już dogory

wała. Kiedy niebawem dostaje wiadomość, 

że dziecko już zmarło, nie załamuje się, lecz 

nadal niezachwianie wierzy. A Jezus widząc 

jego wiarę, mówi do niego: „Nie bój się. 

wierz tylko, a będzie uzdrowiona" (Łk. 8, 

50). I wskrzesił dzieweczkę, oddając ją 

uszczęśliwionemu ojcu.

Istnieje możliwość wpływania na życie 

duszy własnej, tzw. autosugestia, jak rów
nież na życie cudze, czyli sugestia. Takie 

wpływy są możliwe zarówno w dziedzinie 

życia religijnego jak i doczesnego. Lecz 

wiara, jakiej wymaga Zbawiciel, jest to spo

kojna, nadprzyrodzona wiara w Boga i Sy

na Bożego. Chrystus Pań nigdy nie wmawia 

choremu uzdrowienia. Nigdy też nie sugeru

je mu wpierw wiary, lecz po prostu jejro 

wiarę widzi. Zresztą trudno sobie wyobra

zić, żeby umarłemu dziewczęciu można su

gerować powTÓt do życia. Zarówno tutaj jak 

u paralityka w Kafarnaum. Jezus w ogóle 

nie dostrzega wiary samego chorego, lecz 

w pierwszym wypadku wiarę ojca, w dru

gim zaś wiarę tych czterech mężczyzn, któ

rzy przynieśli chorego. Niemożliwą też wy

daje się rzeczą, aby samą sugestią można 

usunąć nieuleczalną chorobę organiczną.

Ale, jeśli silną wiarą potrafimy wszystko 

wyprosić, to dlaczego tak często wołamy do 

Boga na próżno? Czy naprawdę Bóg nas nie 

wysłuchuje? A czy to zdanie się na wolę 

Bożą. ten wewnętrzny spokój w naszej du

szy, nie są również dowodem, że Bóg nas 

wysłuchujcie? Obietnica Jezusowa „O cokol

wiek prosić będziecie w modlitwie, wierząc

— otrzymacie”, odnosi się w pierwszym rzę

dzie do pomocy w sprawach duchownych; 

nikt np. nie modlił się na próżno o taskę 

nawrócenia.

Do pewnego stopnia obietnica Chrystuso

wa dotyczy także naszych potrzeb docze

snych. Gdy jednak prosimy o rzeczy próż

ne, nierozumne, a nawet szkodliwe, wtedy 

nas oczywiście Bóg nie wysłuchuje. Decy

dującym momentem w naszych modłach 

jest zbawienie duszy i zdanie się na wolę 

Bożą. Często także nasza wiara jest słaba 

i niezdecydowana. Aby się modlić z wiarą, 

do tego potrzeba wewnętrznej przemiany i 

pokory ducha. W takim dopiero usposobie

niu modlitwa pokorna niebiosa przebije.

Ks. dr ST. MAĆKOWIAK

2



Nasz katechizm

NIE ZABIJAJ!
Rozważając w dalszym ciągu treść pią

tego przykazania Dekalogu, zatrzymamy 

się na zagadnieniu ochrony życia ludz

kiego.

Piąte przykazanie posiada podstawowe 

znaczenie dla bytu społeczeństwa istot ro

zumnych. Nie zna go świat istot niero

zumnych, świat zwierząt, którymi rządzi 

„prawo dżungli", prawo silniejszego i 

zwinniejszego. chociaż także wśród zwie

rząt można zauważyć solidarność gatunku 

określoną ludowymi porzekadłami w ro

dzaju: pies psu ogona nie urwie, kruk 

krukowi oka nie wykolę. Podstawą napa

dania i pożerania jednego zwierzęcia 

przez drugie jest odmienność, inność, róż

nica gatunkowa. Tygrys tygrysa nie zabi

ja, zabić jednak usiłuje nie tygrysa jakieś 

zwierzę równe mu lub słabsze pod wzglę

dem fizycznym i w zręczności. Znanv jest
%

odwieczny konflikt psa z kotem. Jednakże 

i tutaj wiele znaczy wychowanie. Zwrócił 

na to uwagę szlachetny nauczyciel war

szawski. Stanisław Jachowicz (t 1857) w 

powiastce pt. ..Kotek, piesek, myszka i 

ptaszek" i wyciągnął naukę moralną: „Pa

miętajcież dzieci, o tym, kiedy pies się 

zgodził z kotem, jakże to będzie nieładnie, 

skoro niezgoda między was się wkradnie".

Dekalog został spisany w epoce życia 

pierwotnego Izraelitów nic więc dziwne

go. że nosi charakter twardego prawa ta- 
lionu znanego już Kodeksowi Hammura- 

biego wydanemu 18 wieków przed nową 

erą. U Mojżesza prawo talionu brzmi: 

„Oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, 

nogę za nogę” (Wyjścia 21. 24). Naturalnie 

za życie również należało zabrać życie: 

..Jeśliby kto umyślnie zabił bliźniego swe

go... od ołtarza mego oderwiesz go. aby 

umarł" (Tamże, w. 14). Głównym celem 

tego prawa było wychowanie ludzi w 

zgodliwości, w szacunku dla życia ..bliź

nich". którymi w tamtych czasach nie by

li wszyscy bez wyjątków ludzie. Pod ter

min „bliźniego" nie podpadali niewolni

cy. Stąd Mojżesz pisze: „Kto by zabił nie

wolnika swego albo niewolnicę kijem i 

umarliby w rękach jego, grzechu winien 

będzie” czyli kary pieniężnej (grzywny), 

a nie kary śmierci (Tamże. w. 20).

Twarde prawo talionu bezwzględnie od

rzucił Chrystus, który również podkreślił, 

że „bliźni” to nie tylko człowiek równy 

nam „urodzeniem" i majątkiem, podob

ny do nas kolorem skóry i kształtem 

czaszki, mający takie jak my poglądy i 

wyznanie, lecz każdy człowiek. Stąd ina

czej niż Izraelici przed trzema tysiącami 

lat. winni cenić życie ludzkie chrześcija

nie.

Dzieje chrześcijan pierwotnych (czyli 

tych. którzy naukę Chrystusa przyjmowali 

dobrowolnie i ze względów religijnych) 

wykazują, że cena ludzkiego życia była 

u nich bardzo wysoka, chociaż nie żało

wali go dla obrony swoich przekonań. 

Chrześcijanie unikali zabaw cyrkowych, 

podczas których lała się krew (walki gla

diatorów), nie patrzyli na tracenie skazań

ców, nie katowali ani nie igrali z życiem 

niewolników. W przeciwieństwie do pogan

nie znali przerywania ciąży czy podrzu

cania niemowląt na ulicy iub śmietniku.

Te szlachetne zasady i poglądy na ży

cie ludzkie zostały w chrześcijaństwie po

grzebane, gdy naukę Chrystusa przyjmo

wać poczęli ludzie przypadkowi, bez we

wnętrznego przekonania, ze względów ko

niunktury i dla oka ludzkiego. Wtedy 

chrześcijańscy przywódcy zaakceptowali 

karę śmierci dla różnego rodzaju zbrod

niarzy i „heretyków”, wtedy uświęcono 

mordowanie ludzi w tzw. Sądach Bożych 

(pławienie czarownic), dopuszczono roz

strzyganie sporów przy pomocy pojedyn

ków i wojen. Cofnięto chrześcijaństwo do 

czasów Mojżesza gdy wojna była świętym 

narzędziem wielkich planów podboju 

„Ziemi Obiecanej”.

Należy zwrócić uwagę, że ocena wojny 

w ostatnich kilku wiekach mocno się 

zmieniła na korzyść dla życia ludzkiego. 

Przypomnijmy tylko teologię moralną Ko

ścioła Rzymskokatolickiego. Wprawdzie 

tu niezmienpie panuje zasada, „wojny 

słusznej”, która brzmi: ,.Do rozpoczęcia 
wojny słusznej wymaga się trzech wa
runków: decyzji najwyższej władzy, słusz
nej przyczyny i uczciwości intencji” — lecz 
zmienia się pojęcie „słusznej przyczyny”. 
Kiedyś za słuszną przyczynę uznano nau

czanie pogan, schizmatyków i heretyków 

(krucjaty, praktyki Krzyżaków w Prusach, 
wyprawy na Albinosów, na Konstantyno
pol i in.). Papiestwo słuszny powód do 
rzezi widziało kiedyś w rozszerzaniu pań
stwa kościelnego w Italii, o które wal

czyło przez jedenaście wieków (do 1870 r.). 
a niekiedy do wojny wzywało w celu oba
lenia niewygodnego rządu (np. w 1793 r 
do wojny przeciw legalnemu rządowi re
publikańskiemu we Francji). Pod wpły
wem humanizmu a później Reformacji 
XVI w. przestano wzywać do wojen w ce
lach religijnych, przed stu laty za nie

słuszną uznano wojnę w celu poszerzenia 
„przestrzeni życiowej” a ostatnio — na 
Drugim Soborze Watykańskim — zakwe
stionowano samo pojęcie „wojny słusznej", 
chociaż całkowicie jej nie potępiono, 
wbrew woli znacznej części „ojców sobo
rowych” widzących w wojnie wszelakie 
tylko niegodziwości.

Ochrona życia ludzkiego musi oczywiś
cie mieć pewne granice. Czy i kiedy wol
no zabić człowieka? Wolno zabić, ale tyl
ko we własnej obronie z zachowaniem 
oczywiście umiarkowania w stosowaniu 
środków obrony. Przykład: Wariat w na
padzie furii chce mnie zabić. Jak mam się 
zachować? Najpierw należy pomyśleć o 
ucieczce, gdy jest niemożliwa, bronić się, 
jak na to pozwalają okoliczności, a jeśli 
obrona okazuje się nieskuteczna, mogę 
napastnika próbować jakoś unieszkodli
wić, wreszcie — zabić. To samo się odnosi 
do różnego rodzaju chuliganów i bandy
tów, przy czym obrona życia ma pierw
szeństwo przed obroną mienia.

Do tego rodzaju obrony jest podobna 
kara śmierci wymierzona przez sąd. Ostat
nio jednak powstaje coraz więcej prote
stów w szeregu państwach przeciw stoso
waniu tej kary. Sprawa z punktu widze
nia dobra społecznego jest raczej prosta. 
Kara śmierci w wielu wypadkach jest 
środkiem koniecznym i jedynie skutecz
nym dla zachowania ładu społecznego. Na
leży jednak liczyć się z takim w przyszłoś
ci rozwojem etyki społecznej i szacunku 
dla ludzkiego życia, że kara śmierci będzie 
zbędna.

Ks. S. WŁODARSKI

WOJNA KURDYJSKA
Na południe od Kaukazu, w górzystych tere

nach Turcji, Iraku, Iranu i kaukaskich republik 

radzieckich mieszka półkoczowniczy bitny lud 

zwany Kurdami. Od pięciu lat Kurdowie toczą 

wojnę z Irakiem. Przywódca Kurdów Barzani 

twierdzi, że nie chodzi mu o oderwanie się od 

Iraku, o stworzenie niepodległego Kurdystanu. 

Pragnie jedynie uzyskać autonomię dla swych 

rodaków. Walki toczą się ze zmiennym szczę

ściem, ale żadna ze stron nie ma zamiaru re

zygnować ze swych celów lub pójść na kom
promis.

Na przełomie 1965 i 1966 r. rząd Iracki posta

nowił zakończyć wojnę i rzucił przeciwko Kur

dom większą część sił zbrojnych, jakimi rozpo

rządza, tzn. trzy z pięciu posiadanych dywizji. 

Doszło do gwałtownych walk. W akcji wzięto 

udział lotnictwo. Ale wysiłki Iraku i tym ra

zem okazały się daremne. W takich sytuacjach 

Kurdowie chronią się w góry, gdzie znają każ

de przejście i każdy załom skalny i stamtąd 

rażą napastników nie umiejących walczyć w 

górzystym terenie. 60 wiosek kurdyjskich po

szło z dymem, ale Kurdowie szczycą się paru 

setkami zabitych żołnierzy irackich, zniszczo

nymi człogami i strąoonymi samolotami. Ofen

sywa wojsk rządowych znowu zakończyła się 

niepowodzeniem.

Od pewnego czasu powstańcy rozporządzają 

granatnikami, działami górskimi i bronią prze- 

ciwczołgową. Jest to wynik udanej misji jed

nego z przywódców kurdyjskich D. Talabanie- 

go, który w maju ub. r. odwiedził Londyn, Pa

ryż i Wiedeń.

Powstanie kurdyjskie jest przyczyną napiętej 

sytuacji między Irakiem i Iranem. Irak ma 

pretensje, że rząd irański wspomaga Kurdów 

i dostarcza im broni. Jest to mało prawdopo

dobne, niemniej jednak faktem jest, że Kurdo

wie znajdują schronienie u swych braci w Ira 

nie, i istniejąca granica nie dzieli, ale łączy. 

Z drugiej strony Iran zgłasza pretensje, że sa

moloty irackie raz po raz naruszają obszar 

irański i zrzucają bomby na terytorium Iranu. 

Ponadto rząd Iranu żywi obawę, że Irak zechce 

zaatakować graniczną prowincję Khuzistan, po

siadającą bogate pola naftowe.

Jeszcze jedno ognisko zapalne, jeszcze jedno 

zarzewie wojny...

POLSKA NA MORZU
Wszystkie próby wyjścia na morze w historii 

naszego kraju spotykały się z niezrozumieniem 
i kończyły się fiaskiem. Dopiero Polska Ludo
wa stworzyła obiektywne warunki dla rozwoju 
naszej potęgi na morzu. Oto osiągnięcia dwu
dziestolecia:

Posiadamy ok. 200 statków handlowych, 130 
rybackich statków dalekomorskich i 560 kutrów.

700 maturzystów zdobywa szlify oficerskie, 
900 przygotowuje się do zawodu inżynierskiego, 
2500 studiuje zagadnienia ekonomiczne, ponad 
5000 uczniów uczy się w szkołach zawodowych. 
Tak więc w szkołach kształcących przyszłą 
kadrę ludzi morza studiuje ponad 9000 mło
dzieży.

Polskie porty (Szczecin. Gdynia, Gdańsk, Kołobrzeg) 
przeładowują rocznie JS milionów ton towarów. Za
wija do nich 11,5 tysiąca statków handlowych czter
dziestu bander.

Posiadamy 3 wielkie stocznie, które budują roczni* 
ok. S0 statków o łącznym tonażu 350 tys. DWT. Pod 
tym względem zajmujemy l ł  miejsce w święcie.

Posiadamy również 3 wielkie stocznie remontowe 
i kilka mniejszych. Nasza flota handlowa może prze
wieźć Jednorazowo 1300 tys. ton towarów.

Flota rybacka łowi rocznie ok. 2M tys. ton ryb. (Dla 
porównania przypomnijmy, że w IMS r. nasi rybacy 
złowili 12,S tys. ton).

s



REFLEKSJE
Z PLENARNEJ SESJI OGÓLNOPOLSKIEGO 
KOMITETU FRONTU JEDNOŚCI NARODU

Na początku przypomnienie:

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
w dniu 26 lutego 1958 r. proklamował uro
czyście obchody Tysiąclecia Państwa Pol
skiego. W dniu 14 stycznia 1966 r. Ogólno
polski Komitet Frontu Jedności Narodu zor
ganizował plenarną sesją poświęconą nakre
śleniu programu ostatniego roku ogólnona
rodowych uroczystości obchodów Tysiącle
cia Państwa Polskiego. Referat programowy 
wygłosił przewodniczący Ogólnopolskiego 
Komitetu FJN — Edward Ochab a następnie 
rozpoczęła się dyskusja, w której przema
wiali przedstawiciele trzech głównych stron
nictw politycznych: Cz. Wycech (ZSL),
S. Kulczyński (SD), W. Jarosiński (PZPR), 
prezes PAN — prof. dr J. Groszkowski, pre
zes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Spo
łecznego. Jan Frankowski, przewodniczący 
Zarządu Głównego ZMW — Z. Kurowski, 
redaktor naczelny „Tygodnika Powszechne
go” — Jerzy Turowicz. pierwszy sekretarz 
KC PZPR. Władysław Gomułka, szef Głów
nego Zarządu Politycznego WP — gen. dyw. 

J. Urbanowicz, członek Prezydium Stowa
rzyszenia PAX. przewodn. MRN Wrocławia, 
poseł prob. B. Iwaszkiewicz oraz reprezen
tant Opolszczyzny. H. Hahn.

Po dyskusji plenum dokooptowało do 
Ogólnopolskiego Komitetu FJN jeszcze je
denastu działaczy politycznych i społecz

nych. uchwaliło Apel do społeczeństwa o 
dalszy udział w rozwoju oświaty narodowej 
oraz powołało Krajowy Komitet Społecznego 
Funduszu Budowy Szkół i Internatów.

Poza tą suchą informacją pragniemy 
szczególną uwagę poświęcić jednemu wyda
rzeniu. które miało miejsce podczas sesji. 
Mamy na myśli przemówienie Władysława 
Gomułki. Nazywamy je wydarzeniem, po
nieważ pod wielu względami odbiegało od 
oficjalnego tonu całego programu a odnieść 

można było wrażenie, że w programie nie 
było wcale przewidziane. Ponadto mówca 
nie czytał, ale mówił, niejako rozmawiał ze 
słuchaczami, co stwarzało atmosferę bezpo

średniości bardziej sprzyjającą wzajemne
mu zrozumieniu. Argumenty wysunięte 

przez Władysława Gomułkę w tym przemó
wieniu a podane spokojnie i z uśmiechem 
przemówiły do przekonania nie tylko słu
chaczy na sali. lecz i całej Polski, jako że 
były transmitowane przez radio i telewizję.

O czym mówił Władysław Gomułka? O 

politycznym znaczeniu osławionego Orędzia 

biskupów z Polski do biskupów z Niemiec 

z dnia 18 listopada 1965 r., przy czym do

rzucił wiele nowych bardzo ciekawych uwag 

na ten temat.

Wystąpienie tuż po przemówieniu redak

tora „Tygodnika Powszechnego” będącego 

półoficjalnym organem prasowym kard. 

Wyszyńskiego a także pierwsze zdania prze

mówienia wskazywałyby, że mówca zamie

rza polemizować z wypowiedzią red. Jerze

go Turowicza. lecz to tylko pierwsze wraże

nie. W istocie Władysław Gomułka bardzo 

wnikliwie zanalizował trzeci dokument 

rzymski związany z biskupim Orędziem.

mianowicie „Komunikat Episkopatu Pol
skiego” z 7 grudnia 1965 r. Zwrócił uwagę 
na zdanie „Komunikatu” następujące: „Ce
lem dalszego zbliżenia i wzajemnego zrozu
mienia historycznych rozbieżności polscy 
biskupi postanowili przesłać swoim braciom 
w Niemczech, niemieckie tłumaczenie histo
rii Polski pióra Oskara Haleckiego”.

Mówca podkreślił, że nikt nie zmusza 
„różnych dostojników kościelnych, by prze
mawiali marksistowskim ani też nawet ję
zykiem' rządowym”. Są księżmi niech mó
wią językiem księżowskim, religijnym, ko
ścielnym. (Takim językiem kościelnym a na
wet papieskim w odniesieniu do granicy 
Odra-Nysa byłoby użycie przez biskupów 
terminologii pap. Jana X X III , który mówił
0 „Ziemiach po wiekach odzyskanych”). 
Tymczasem biskupia grupa kard. Wyszyń
skiego mówi językiem historyka „reprezen
tującego orientację reakcyjno-klerykalną”, 
prof. Oskara Haleckiego (zamieszkałego w 
USA), który czytelnikom swojej „Historii 
Polski” wydanej w 1958 r. w Londynie ra
dzi „ufać i modlić się o to”, aby się zawalił 
ustrój socjalistyczny w krajach europej

skich i w Polsce do czasu „samego tysiącle
cia Polski” czyli do 1966 r. Profesor Halecki 
poucza, że „najpotężniejszą twierdzą mo
ralnego i duchowego oporu w obecnym okre
sie ucisku" czyli w Polsce Ludowej jest Ko
ściół Rzymskokatolicki. „Oto macie credo 

polityczne prof. Haleckiego — nauczyciela 
autorów listu do biskupów niemieckich i 
autorów komunikatu rzymskiego” — wołał 
mówca z oburzeniem w głosie. Bo i w ka
zaniach wygłaszanych w okresie ostatnich 
Świąt Bożego Narodzenia ci autorzy oraz 

ich podwładni wołali: „Nie wierzcie komu
nistom — wierzcie biskupom”! — jakby wo
łali: „Wierzcie prof. Haleckiemu!"

Władysław Gomułka zauważył, że ani 

autorzy Orędzia, ani ich „nauczyciel”, prof. 
Halecki. ani żaden Polak na całym świecie 
nie chce oddać Ziem Zachodnich Niemcom, 

a przeciwnie, uważa, „że Ziemie Zachodnie 
należy utrzymać”. O co więc chodzi? O inne 

poglądy aniżeli poglądy dotyczące granicy 
zachodniej. Chodzi o pogląd na Polskę Lu

dową. na nasz ustrój społeczny, na miejsce 
Polski w obecnym świecie. Sam arcybiskup 
Kominek (z Wrocławia) — „jeden z głów
nych autorów” Orędzia — też ostatnio dał 

komentarz do tego dokumentu całkowicie 
zgodny z polską racją stanu. Oto w wywia
dzie telewizyjnym (10 stycznia br.) dla re

daktora gazety .Die Zeit” z NRF po

wiedział, że Poczdam dla Polski jest czymś 

ostatecznym i nieodwracalnym, że nie ma 

wybaczenia dla zbrodniarzy wojennych bez 

ich skruchy i że Polska już nie jest „przed

murzem chrześcijaństwa”, ponieważ „Ko

ściół polski uważa się za Kościół pokoju 

wobec Zachodu i Wschodu”. Nawiasem mó

wiąc, wielka szkoda, że tych sformułowań 

arcybp Kominek nie wstawił do swego Orę

dzia. Natomiast zarówno prof. Halecki jak

1 jego uczeń, kard. Wyszyński z pewną gru

pą biskupów, nie godząc się z całym naro

dem polskim i z obecną rzeczywistością po

lityczną, gwałtem wiążą naszą przeszłość i 
teraźniejszość z Zachodem, zwłaszcza z Za
chodnimi Niemcami po to, by się przeciw
stawić „Wschodowi” czyli Związkowi Ra
dzieckiemu. Dlatego w dniu 3 stycznia w 
Gnieźnie kard. Wyszyński mówił o rzym
skim Kościele w Polsce jako „przedmurzu 
chrześcijaństwa” myśląc zapewne o wiąza
niu Polski z Zachodem przeciwko „bezboż
nemu ateizmowi i komunizmowi” w Zwią

zku Radzieckim.

Mówca twardo stwierdził, że „Naród pol
ski, doświadczony swoją tysiącletnią histo
rią, doświadczony zwłaszcza historią naj
nowszą. historią najazdu hitlerowskiego, 

kiedy stanęliśmy w obliczu kompletnej za
głady, ten naród się zmienił. Nie można go 
już przeorientować na Zachód”. A dalej 
ciągnął: „Naród polski jest w większości 
wierzący, chodzi do kościoła, ale w tej 
sprawie nigdy nie uwierzy biskupom... nie 
będzie wierzył tej orientacji politycznej, 
którą oni mu chcą narzucić. Naród za nimi 

nie idzie i nie pójdzie, nie pójdzie na swoją 
zgubę, na zgubę Polski”. W imieniu władz 
Polski Ludowej zapewnił: „Nie szukamy 

pretekstu do ataków na Kościół. Jesteśmy 
jak najdalsi od tego. Kościół niech prowadzi 
swoją działalność, niech spełnia te funkcje, 
jakie do niego należą. Żądamy od niego, by 

prowadził lojalną politykę wobec państwa, 
jeśli już chce zajmować się polityką”. A 
gdy mowa o samym Tysiącleciu, w którym 
zbiegają się dwie rocznice — powstania Pań
stwa Polskiego i przyjęcia chrztu przez 
Mieszka I i jego dwór — to „nie należy 
przeciwstawiać tych dwu rocznic”. Kościół 
Rzymskokatolicki nie ma prawa wysuwać 
swojego Milenium w celu akcentowania 
dlań nieprzyjemnego rozdziału Kościoła od 

Państwa, jako aktu niechrześcijańskiego. 
„Niech nie uważa, że sprawuje rząd dusz 
w narodzie* Czasy te przeszły w bezpowrot
ną przeszłość i nigdy już nie wrócą”.

★

Pod wpływem wszystkich niemal prze

mówień wygłoszonych na sesji plenarnej 

OK FJN ogarnia człowieka zaduma nad 

wielkimi problemami stojącymi u progu 

drugiego tysiąclecia Państwa Polskiego. 

Wielka troska o jego losy ściska polskie 

serce zwłaszcza w obawie przed podobny

mi w przyszłości ekscesami Kościoła Rzym

skokatolickiego w Polsce, które zakłóciły 

pogodne niebo wzniosłych uroczystości 

tegorocznych a na usta ciśnie się przed wie

kiem rzucone ostrzeżenie poety: „Polsko, 

twa zguba w Rzymie!” Bo musimy sobie 

uświadomić, że Orędzie z 18 listopada 1965 r. 

i związana z nim akcja „przedmurzowa” 

została zainspirowana w Rzymie, przez pa

pieża. Dopiero na tym tle może wyraźniej się 

uwypuklić słuszność i potrzeba w Polsce Ko

ścioła katolickiego bez papieża, Kościoła 

Polskokatolickiego, Kościoła drugiego tysiąc

lecia Polski.



U R O C Z Y S T O Ś C I
W

B I E L S K U  B I A Ł E I

Z p ieśnią na ustach Serdeczna M atko  w prow adzono  uroczyś
cie D osto jnych  gości do św ią ty n i, skąd sprzed g łów nego o łta 
rza w ita ł Księdza B iskupa Fr. Row ińsk iego  A dm in is tra to r D ie
cezji K rakow sk ie j Ks. In fu ła t T R M ajew ski. W  pow itan iu  
swoim  naw iąza ł Ks. In fu ła t  T. R. M ojew ski do czasów kiedy 
k ilka lat tem u sam, ja k o  kapłan Kościoła Po łskokato lick iego  
w Polsce, stanął na am erykańsk ie j ziem i i spotka ł się po raz 
p ierw szy z Ks. B iskupem  O rdynariuszem  Fr. R ow ińsk im , a n a 
wet brał udzia ł w  konsekrac ji Ks. B iskupa na O rdynariusza  
D iecezji Z achodn ie j w  Chicago. W spom n ia ł Ks. In fu ła t rów n ież
0 p ierw szym  B iskupie Narodowego Kościoła Ks. Fr. Hod jrze. 
k tó ry  często p rzy je żd ża ł do Polsk i, bo Ona była jego O jczyzną
1 tu Jego M atka uczyła go po lsk ie j m ow y i pacierza pow iedzia ł 
Ks. In fu ia t że nas w  Polsce i W as w USA łączy jedna  w iara , 
jeden Bóg, w spó lne  ideały  i dążen ia , w spólna praca, niejednu- 
k rot nie zroszona często łzam i i k rw ią  tych, k tórzy  w trudnych  
dla Kościoła chw ilach  budow ali Kościół N arodow y.

B ielsko B iała , to  stare przem ysłow e m iasto, leżące nad rzeką 
B ia łką  na krańcach  w o jew ództw a katow ickiego . Trzy lata tem u 
powstała tu para fia  po lskokato licka p.  w. św. Anny .

N iecodziennym  w ydarzeniem  w życ iu  i h is to r ii p a ra fii by l 
dzień 5 g rudn ia  1965 r W tym  dn iu  bow iem  parafie odw iedził 
Ksiądz B iskup  O rdynar iusz  D iecezji Z achodn ie j Po lsk iego N aro 
dowego Kościoła K ato lick iego  w  Chicago Ks. F ranciszek R o 
w ińsk i w  tow arzystw ie Ks. In fu ła ta  Tadeus?a R. M ajew skiego 
oraz Ks. Kanclerza L . Nowaka.

w ie rn i w y pe łn ili św ią tyn ię  po brzegi, aby  godn ie i uroczyście 
pow itać  gości. P u n k tu a ln ie  o godzinie 17 przed S rzw iam i św ią 
tyn i ukaza li się oczek iw an i przez w iernych D osto jn i goście.

Po pow ita lnym  p rzem ów ien iu  Ks. A dm in is tra to r D iecezji K ra 
kowskie j dokona ł in s ta lac ji Ks. Proboszcza Cz. Jankow sk iego  
na dziekana dekanatu  bielsko - katow ickiego. Akt no m inac ji od
czyta] Ks. Proboszcz Je rzy  S zo tm ille r . P o  dokonane j in s ta lac ji 
Ks. B iskup  O rdynar iu sz  D iecezji Z achodn ie j w  Chicago , w  asyś
cie duchow ieństw a odpraw ił p o n ty iik a ln ą  Mszę św. do ko nu jąc  
na prośbę Ks. In fu ła ta  pośw ięcenia nowego ta b e rn aku lu m  i ba
lustrady . w  p ięknych  i podniosłych m od litw ach  m szalnych 
wszyscy zgrom adzen i m od lili się o cialsze łask i i b łogosław ień
stw o dla pa ra fii i Je j duszpasterza. Na zakończenie Mszy św. 
od stóp o łtarza p rzem ów ił Ks. B iskup  O rdynar iu sz  Fr. R ow ińsk i, 
k tóry  u. podniosłych słowach do zebranych w ie rnych  dziękow ał 
Bogu. że pozwoli! Mu stanąć na ziem i Jego O j cc w  i w k ra ju , 
z którego k iedyś w yem ig row a li. Jestem  A m erykan inem  po lsk ie
go pochodzenia — m ów ił Ks. B iskup  O rdynariusz , ale gdy jestem  
dziś z W am i. p rzy jm ijc ie  pozdrow ienia  i życzenia tak  od ducho 
w ieństwa jak  i od w iernych tego samego Kościoła na ziem i 
am erykańsk ie j. P rzy sy ła ją  W am w yrazy  m iłości podziw u dla 
waszej rra cy , trudu , k tóry  ponosicie dla W olnego Chrystusow e
go K a to lick iego  Kościoła w Polsce” Na koniec pow iedzia ł: „B ąd ź 
my Bogu w dzięczni i p ra cu jm y  aby siejba zasiana ręką B iskupa 
Hcdura i nas wszystk ich tam  za oceanem w yda ła  ow oce".

Po skończonym  p rzem ów ien iu  Ks. B iskupa O rdynariusza , w 
gorących i serdecznych słowach dziękow ał wszystk im  m ie jscow y 
i now o insta low any  Ks. Dziekan Cz. Jankow sk i zapew n ia jąc  
swego A dm in is tra to ra  D iecezji, że tak jak  dotąd tak i w  p rzy 
szłości będzie szczerze i sum ienn ie  pracow ał dla dobra pa ra fii, 
Kościoła Polskokato lick iego  i O jczyzny  Polsk i Ludow e j.

Ks. M IE C Z Y S Ł A W  P O LA K

Podczas uroczystości związanych z zakoń
czeniem Soboru Watykańskiego w dniu 
7 grudnia 1965 r. odczytano papieskie „bre- 
ve” zaczynające się słowami: „Amienlate in 
dilectione". Ten dokument stanowi deklara
cję pap. Pawła VI o zniesieniu anatemy 
(klątwy kościelnej) rzuconej w 1054 r. na 
greckiego (bizantyjskiego) patriarchę Ceru- 
lariusza. Podobną deklarację uroczystą ogło
szono w tym samym dniu w Istambule 
(Konstantynopolu). Tu patriarcha Atenago- 
ras cofnął klątwę rzuconą przez Cerulariu- 
sza rzekomo na ówczesnego papieża. Wła
ściwie patriarcha miał się stawić w Rzymie 
osobiście, lecz w ostatniej chwili zdecydo
wał wysłać specjalnego delegata w osobie 
metropolity Melitona. Z tym to wysłanni
kiem Atenagorasa pap. Paweł VI wymie
nił ..dwukrotny braterski pocałunek” zaraz 
po dwukrotnym (francuskim i łacińskim) 
odczytaniu wspomnianej deklaracji.

Z opisanych wydarzeń wynika, że główną 
przyczyną schizmy łacińsko-greckiej były 
rzekomo dwie klątwy rzucone w 1054 r. 
Logicznie myślący człowiek powinien z de
klaracji Pawła VI i Atenagorasa I wyciąg
nąć taki oto wniosek: Zniesiono klątwy— 
zniknęła schizma — jest odtąd jeden Kościół 
lacińsko-grecki czy wręcz Kościół Rzym- 
skokatolicki-Prawosławny. Czy ten wniosek 
jest słuszny? Bezsprzecznie jest on niesłusz
ny. Wcale nie powstał Kościół papiesko-nie- 
papieski. W istocie rzeczy nic się nie zmie
niło. Wniosek jest niesłuszny, ponieważ nie
słuszne są przesłanki. Anatemy rzucone w 
1054 r. nie były ani bezpośrednim, ani po
średnim powodem schizmy, więc ich znie
sienie nie znosi schizmy istniejącej pomię
dzy Kościołem Rzymskim i Prawosławnym.

Zatem w błąd swoich czytelników wpro
wadzają rzymskokatoliccy i inni korespon
denci prasowi powtarzający uparcie infor
macje o decydującej roli ekskomunik z 
1054 r. obowiązujących rzekomo aż do 
7 grudnia 1965 r. Widocznie owi korespon
denci nie nadążają za postępem wiedzy hi
storycznej. a postęp ten jest znaczny. Jeśli 
nie mają czasu na głębsze studia, niechaj 
przeczytają sobie przynajmniej .Schizmę 
Wschodnią" S Runcimana. dzieło wydane

po polsku w 1963 r. przez „Pax”. W ostat
nim rozdziale Runciman pisze: ..Datą, którą 
świat na ogół przyjmuje za początek schiz
my między Rzymem a Konstantynopolem, 
jest rok 1054... W rzeczywistości nie sposób 
podać ścisłej daty schizmy. Zatarg, jaki 
wówczas miał miejsce między patriarchą 
Michałem Cerulariuszem a kardynałem 
Humbertem, był brzydkim i gorzkim epizo
dem w dziejach kościelnych... ale nie był 
ani pierwszym, ani ostatnim epizodem w tej 
smutnej historii... W każdym razie epizod 
powiększył wzajemną niechęć.

Podłoże stanowiła wzajemna niechęć mas 
ludowych wschodniego i zachodniego chrze
ścijaństwa, niechęć wywołana politycznymi 
wypadkami X I i X II wieku. Zbrojny najazd 
Normanów, handlowa ekspansja italskich 
republik morskich i cały ruch krucjatowy... 
były przyczynami rozłamu a nie obelgi po
śledniego gatunku, jakimi się obrzucali M i
chał Cerulariusz i kardynał Humbert... Bieg 
historii politycznej pogłębił schizmę tak da
lece, że rozwiała się wszelka nadzieja usu
nięcia jej. Pod waśniami politycznymi kry
ły się poważne rozbieżności ideologii... Do 
rozdźwięków w ideologii doszła wiekowa 
różnica w temperamencie... Na to, by za
chowały jedność, była potrzebna tolerancja, 
mądrość i powściągliwość nie na miarę 
większości rodu ludzkiego. Nieświadomość, 
głupota i niska zawiść też odegrały swą ro
lę w rozłamie, ale jego ziarna zostały po
siane przez siły, nad jakimi żaden Kościół 
nie posiadał kontroli...”

Z tej wypowiedzi wnikliwego badacza 
wynika niedwuznacznie, że rok 1054 w hi
storii rozłamu łacińsko-greckiego nie od
grywa prawie żadnej roli. Był drobnym 
epizodem. Jeżeli więc ten drobny epizod zo
stał w dniu 7 grudnia 1965 naprawiony — 
to naprawiona została niejako tylko jedna 
dziurka w naczyniu podziurawionym jak si
to. Już najwyższy czas porzucić legendę o 
1054 roku i zacząć mvś;eć historycznie w 
oparciu o dokumenty a nie o fantazje.

Bulla kardynała Humberta z 15 lipca 
1054 r. znajduje się • w zbiorze Migne'a. 

■P. L. t. 143 kol. 1002-1004. Odrzucenie tej 
bulli prze/ Cerulariusza 20 lipca 1054 r.

można również znaleźć u Migne’a. P. G. 
t. 120 . kol. 735—748. Po przestudiowaniu 
tych dwóch dokumentów ostatnio anulowa
nych przez pap. Pawła VI i patriarchę Ate
nagorasa I dochodzimy do wniosku, że ani 
kard. Humbert nie wyklął całego prawosła
wia ani Cerulariusz nie wyklął Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Anatema Humberta 
dotyczyła wyłącznie Cerulariusza i kilku je
go najbliższych współpracowników. Nie ata
kowała nie tylko całego Kościoła Wschod
niego. ale nawet Kościoła w Konstantyno
polu. ponieważ kardynał zapewnił, że szcze
rze szanuje ..czcigodnych i mądrych" miesz
kańców tego miasta „najbardziej prawo
wiernego i chrześcijańskiego”. Cerulariusz 
także wyklął tylko trzech „bezbożnych osob
ników” podających się za legatów papie
skich; nie zamierzał wyklinać ani Kościoła 
Zachodniego, ani papieża, którego nie było.

Cerulariusz trzech przybyszów z Rzymu 
nigdy nie uznawał za legatów papieskich. 
Jak wykazali uczeni tego pokroju co Fran
cuz J. Gay i Niemiec, A. Michel, przedsta
wione przez legatów listy uwierzytelniające 
nie mogły pochodzić od pap. Leona IX, po
nieważ ten był więziony przez Normanów 
w Benewencie od czerwca 1053 r. do marca 
1054 r. a rzekomi legaci wyjechali z Rzymu 
w lutym 1054 r. W dniu 19 kwietnia 1054 r. 
pap. Leon IX  umarł, więc gdyby nawet owi 
legaci byli iego wysłannikami, to z chwilą 
śmierci mocodawcy stracili wszelkie pełno
mocnictwa i nie mieli prawa w jego imie
niu wyklinać kogokolwiek. Jeżeli jednak 
kard. Humbert wyklął Cerulariusza w trzy 
miesiące po śmierci Leona IX , zrobił to wy
łącznie własną powagą i we własnym imie
niu. Jego anatema uzyskałaby moc jury
sdykcji ogćclnokościelnej na Zachodzie, gdy
by ją potwierdził któryś z następców Le
ona IX, ale tego potwierdzenia nie znajdzie
my nigdzie ni śladu. Owszem, naoczny świa
dek tych wypadków, towarzysz Humberta, 
kard. Fryderyk Lotaryński, gdy został pa
pieżem trzy lata później (1057—1058 r. jako 
Stefan IX) uzyskał poselstwo do Konstanty
nopola w  celach pokojowych, bez wspomi
nania o anatemie Humberta.

W świetle tych faktów uroczyste deklara
cje 7 grudnia 1965 r. o anulowaniu ana
tem rzuconych rzekomo na Kościół przez 
Kościoły wyglądają co najmniej na wywa
żanie otwartych drzwi.

Czy wobec tego nie posiadają żadnego 
znaczenia? Tego powiedzieć nie wolno. Ma
ją swoistą wymowę podobnie jak swoistą 
wymowę miały zwroty relikwii zrabowanych 
ongiś prawosławnym przez łacinników. Nie 
przypuszczamy, by przy tego rodzaju zwro
tach prawosławni skrupulatnie badali auten
tyczność owych relikwii. Domyślamy się. że 
nie chodziło tu o relikwie, lecz raczej o gest 
pojednania. Również w sprawie z anatema
mi z 1054 r. nie chodzi o prawdę historycz
ną. lecz o gest świadczący o dobrej woli 
obydwu stron. Z tego można się tylko cie
szyć. '

K. S. WŁODARSKI



A R M I A  S I Ę G A  
PO W Ł A D Z Ę

Zamachy stanu w niektórych państwach 
globu ziemskiego należą do zjawisk nieno
wych, codziennych i spowszedniałych. Do 
niedawna palmę pierwszeństwa w tym za
kresie dzierżyła Ameryka Płd. Ostatnio sku
tecznie z nią konkuruje Afryka. W ciągu 
ostatnich trzech lat naliczono w Afryce aż 
trzydzieści przewrotów. Wcale niezły doro
bek. Na przełomie lat 1965/1966 możemy od
notować całą serię: w Dahomeju, Republice 
Środkowo-Afrykańskiej, w Górnej Wolcie. 
Przyjrzyjmy się bliżej afrykańskim zama
chom i przewrotom. Zobaczmy co się za 
nimi kryje, jakie są ich cele i zamierzenia.

Dahomej — od 1 sierpnia 1960 r. nie
podległa republika; nad Zatoką Gwinej- 
ską w Afryce Zach. Powierzchnia — 
115,8 tys. km kw., ludność — 2 min. Sto
lica — Kotonu. Język urzędowy francu
ski.

Zamach stanu w Dahomeju odbył się spo
kojnie, bez rozgłosu i bez rozlewu krwi. O 
godz. 6.15 dn. 22.XII.1965 r. do budynku ra
diostacji wszedł gen. Christophe Soglo i w 
krótkim przemówieniu oznajmił, że ,.wobec 
niebezpiecznych dla państwa rozgrywek 
prowadzonych przez polityków, zdecydował 
się przejąć władzę”, aby zaprowadzić lad 
i spokój w państwie. Nikt nie próbował się 
przeciwstawić. Na ulicach Kotonu i starej 
stolicy Porto Novo krążyły samochody peł
ne uzbrojonych żołnierzy. Był to wymowny 
argument powstrzymujący od ja-kichkolwiek 
kroków przeciwnych generałowi.

Od dłuższego już czasu Dahomej przeży
wa! kryzys rządowy. 27 listopada Soglo 
zmusił do ustąpienia wiceprezydenta i pre
miera J. Ahomadegbe. 29 listopada - pre
zydenta Suru Mignan Apithy. Obaj wspo
mniani politycy znajdowali się w areszcie 
domowym, a rządy sprawował Congacou.

Generał Soglo zawiesił konstytucję i po
wołał nowy gabinet, złożony przeważnie z 
wojskowych. W zakresie polityki zagranicz
nej zapowiedział respektowanie zobowią
zań dotychczasowych rządów.

Republika Środkowo-Afrykańska gra
niczy z Kongo, Kamerunem, Czadem i 
Sudanem. Powierzchnia — 617 tys.
km kw. ludność — niespełna 2 min. Sto
lica — Bangi. Język urzędowy — fran
cuski. Podstawą gospodarki — rolnictwo 
i hodowla.

W noc sylwestrową dokonał zamachu sta
nu w Republice Środkowo-Afrykańskiej 
płk Bokassa.

Płk. Bokassa rozwiązał Zgromadzenie Na
rodowe. uchylił konstytucję i usunął od 
rządów prezydenta Dacko. Nowo powołany 
rząd Bokassa nazwał Radą Rewolucyjną. 
Jako przyczynę zamachu podał fakt marno
trawienia grosza publicznego. „Francja nam 
pomaga — mówił Bokassa — ale nie należy 
jej rujnować... Przy każdej okazji domagano 
się pieniędzy od Francji. Otrzymywano je, 
lecz z miejsca trwoniono... Wszystkie osiąg
nięcia, które widoczne są po uzyskaniu nie
podległości były finansowane przez rząd 
francuski... Armia ma poczucie honoru i 
uczciwości" — podkreślił nowy szef Repu
bliki.

Republika Górnej Wolty — uzyskała 
niepodległość 6 sierpnia 1960 r. Grani
czy z Togo, Dahomejem, Ghaną, Wy
brzeżem Kości Słoniowej, Gwineą, Mali, 
Nigrem. Powierzchnia — 275 tys. km 
kw„ ludność — 4,7 min. Stolica — Wa- 
gadugu. Rolnictwo i hodowla.

Konflikt między władzami Górnej Wolty 
i ludnością doprowadził do wybuchu straj
ku generalnego. Armia zachowywała się

neutralnie. Gdy jednak ludność coraz na
tarczywiej domagała się (..armia do wła
dzy") położenia kresu zamieszkom, ppłk 
S. Lamizana zdecydował się na usunięcie 
prezydenta Yameogo

★

Wspomniane zamachy stanu zostały do
konane przez armię, przy czym warto zwró
cić uwagę, że siła tych armii jest niewiel
ka. Najliczniejszą armią, liczącą 1200 ludzi 
rozporządza Górna Wolta, w pozostałych 
republikach liczebność armii nie przekracza 
400 ludzi.

Jakie były przyczyny przewrotów? Mówi 
się, że w Górnej Wolcie przyczyną była za
powiedź zmniejszenia płac urzędników i re
dukcja wydatków administracyjnych (wy
datki na administrację pochłaniają 80 proc. 
budżetu państwowego. W Republice Środko
wo-Afrykańskiej przyczyną miała być za
powiedź zmniejszenia uposażeń wojsko
wych. Ogólnie rzecz biorąc stwierdzić trze
ba, że duża część państw afrykańskich prze
żywa poważny kryzys. Wielu przywódców 
politycznych zbyt łatwo ulega pokusie wła
dzy i bogacenia się za wszelką cenę. nawet 
kosztem majątku narodowego. Stąd liczne 
przejawy korupcji i marnotrawienia grosza 
publicznego. Wydatki na administrację i re
prezentację przekraczają możliwości o wiele 
bogatszych krajów.

Kraje afrykańskie są biedne. Kolonizato
rzy wyzyskiwali je jako źródło taniej siły 
roboczej i źródło surowców. Przemysł w 
Afryce jest jeszcze ciągle w. powijakach. 
Młode państwa nie zdążyły stworzyć bazy 
przemysłowej, ponieważ brak im środków, 
a 'niejednokrotnie również zrozumienia jej 
potrzeby. U ludzi nie mających za sobą tra
dycji własnej państwowości często górę bio
rą tendencje konsumpcyjne. Nie wykazują 
zrozumienia konieczności budowania włas- 
snej gospodarki państwowej od podstaw, w 
trudzie i znoju. Dlatego też wiele pożyczek 
i kredytów zagranicznych obrócono w Afry
ce na potrzeby dnia dzisiejszego, zamiast 
kierowania ich na rentowne inwestycje. 
Afryka nie przyzwyczajona do zarządzania 
własnym majątkiem, do stałej codziennej 
troski o ten majątek, kuszona pożyczkami, 
nie doceniająca konieczności oszczędzania, 
pod względem gospodarczym stacza się na 
coraz niższy poziom. Rosnąca drożyzna, 
wzrost bezrobocia, stagnacja, brak perspek
tyw rozwojowych — to zjawiska powszech
ne w dużej części krajów afrykańskich. Są 
one wystarczającym uzasadnieniem wszyst
kich przewrotów i zamachów.

Zagadnienia polityki zagranicznej również 
odegrały pewną rolę.

Publicysta „Życia Warszawy”, omawiając 
bolesne problemy Afryki, doszedł do na
stępującego wniosku: „Afryka źle wystarto
wała... To prawda. Potwierdzają to wydarze
nia z przełomu lat 1965—1966 i to nie tylko 
przewroty w trzech republikach, nie tylko 
tragedia Konga, ale także choćby bezrad
ność i rażący brak doświadczenia państw 
afrykańskich w walce z kolonializmem w 
Rodezji. Na dalszą metę ważne jest jednak 
to, że mimo wszystko Afryka w y s t a r 
t o w a ł a .  że na naszych oczach w bólach 
rodzi się z chaosu i zaczyna formować swą 
osobowość, by w bliższej lub dalszej przy/- 
szłości, jako rozwinięta i uformowana spo
łeczność wnieść do cywilizacji światowej 
oryginalny wkład swej tradycji i kultury”.

Wniosek to . niewątpliwie słuszny. Afryka 
przebywa trudny odcinek drogi, ale prze
bywa go samodzielnie. W trudzie zdobywa 
doświadczenie niezbędne dla niepodległych 
narodów i ich narodowych rządów.

(E s ttt il

U W A G A  C Z Y T E L N I C Y !  U W A G A !  
KATOLICKI TYGUDNIK ILUSTROWANY 

„RODZINA"
ogłasza dla swych czytelników konkurs 
na prenumeratę.

Każdy ma szansę otrzymać premię rze- 
czowq za udział w konkursie

należy tylko

wypełnić czytelnie zamieszczony ku
pon, przesłać na nasz adres wraz 
z przekazem pieniężnym zł 26 za pre
numeratę kwartalną i odpowiedzieć 
na niżej podane pytanie.

Wszystkie kupony biorq udział w lo
sowaniu nagród.

I nagroda — rower

II nagroda — radioodbiornik

III nagroda — zegarek

K U P O N

Nazwisko i imię 

Adres

Zaprenumerowałem

Zwerbowałem 

Nazwisko i imię 

Adres

Pytanie konkursowe:

Czy wiesz kim byl bp. Fr. Hodur i w któ
rym roku się urodził?

Odpowiedź:

KĄCIK GEOGRAFICZNY
NAJWIĘKSZE JEZIORA ŚWIATA

Europa:
Ładoga
— 184.000 km- pow.
Azja:
Kaspijskie
— 394.000 km2 pow.
Afryka:
Wiktorii
— 68.800 km2 pow.
Ameryka:
Nikaragua
— 8.430 km- pow.
Australia
Eyre
— 8.000 km2 pow.
Najgłębsze jezioro to jez. Bajkał — 1.741 m, 
najpłytsze — Czudzkie (do 18 m głęb.)

Najwyższe góry kontynentów:

Europa: Mont Blanc 
4.810 m n.p.m.
Azja: Mt Ewerest 
8.848 m n.p.m.
Afryka: Kiwu 
6.010 m n.p.m 
Ameryka: —Aconcagua 
7.055 m n.p.m
Australia: — Góra Kościuszki 
2.240 m n.p.m
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ROZMOWY 
Z  CZYTELNIKAMI

Andrzej Szywała z Suszek, pow. Lwówek
§1. — przedstawia nam „kwiatek z rzym
skiej łąki". Chodzi o nadużycia pewnego 
księdza rzymskokatolickiego. Poprzedni pro
boszcz w obecności parafian wręczy! obec
nemu proboszczowi 10 tysięcy zl na budowę 
swego nagrobka, a niezależnie od tego i ro
dzina zmarłego przysłała „parę tysięcy” na 
ten sam cel. Tymczasem upłynęło ładne pa
rę lat a pomnika na grobie zmarłego jak 
nie ma. tak nie ma. Proboszcz oświadczył, 
że „pieniądze zostały mu skradzione", lecz 
nie zameldował kradzieży właściwym wła
dzom. Czuje się bezkarny, bo ma ..chody”. 
Oprócz tego ma jeszcze samochód i moto
cykl. Często się go widzi w różnych loka
lach dużych miast. Oczywiście występuje 
incognito — po cywilnemu.

Zamiast oceny postępowania tego pro
boszcza zacytujemy słowa Chrystusa: „Bia
da wam faryzeusze obłudnicy, że objadacie 
domy wdów pod pozorem długich modlitw; 
dlatego spotka was surowy wyrok" (Mat. 23, 
14). Nie zajmiemy się tą sprawą bliżej, jak
by tego chciał nasz Czytelnik. To wyłącznie 
sprawa parafian rzymskokatolickich. Oni 
sami powinni znaleźć właściwe sposoby ob
rony naruszonych praw i obrażonej moral
ności. Serdecznie pozdrawiamy. ■

K. Brzozowski ze Złotego Stoku — zapy
tuje. czy imię Krystian jest „pochodzenia 
polskokatolickiego” i kiedy należy obcho
dzić imieniny.

Krystian (błogosławiony) nie był Polakiem 
lecz Francuzem. Był pierwszym opatem 
klasztoru cystersów w Irlandii, w miejsco
wości Mellifant. Posłał go tam sławny Ber
nard z Clairvau na prośbę arcybiskupa z 
Armagh, Malachiasza (tego co to miał rze
komo wyprorokować wszystkich papieży do 
końca świata). Krystian prawdopodobnie zo
stał później biskupem w Lismore a zmarł

K A P Ł A N  PO
W pokoju schludnym i czystym leżał w 

łóżku mężczyzna w sile wieku. Ciężkie cier
pienia i choroba przykuły go do łoża boleści.

Przy łóżku siedział kapłan i ze współczu
ciem spoglądał na chorego, cierpliwie słu
chając jego narzekań. Opowiada! mu o swo
ich bólach, o tym jak ciąży mu bezczynność.

— Księże dobrodzieju, mówił, więcej już 
cierpieć nie mogę. Cierpliwość moja się 
kończy. Od szeregu tygodni spoglądam na 
ciężką pracę małżonki. Inni muszą za mnie 
pracować, ja zaś nie mogę nawet na to li
czyć, abym rychło znów wrócił do swych 
zajęć. Z każdym dniem sil mi ubywa, nie 
mam już nadziei. A przy tym bóle doku
czają mi bez przerwy: w nocy nie mogę
usnąć, dni zaś wydają mi się długie bez 
końca. Znosiłem dotychczas wszystko cierpli
wie. teraz już nie mogę.

Ksiądz nie przeryw-al narzekań chorego 
człowieka. ow’szem. wysłuchał go do końca. 
Siedział z pochyloną głową w głębokiej za
dumie.

Wreszcie przemówił:
Drogi mój przyjacielu! Opowiem ci zda

rzenie z własnego życia. Byłem proboszczem 
w Warszawie. Chociaż byłem zdrowy i pe
łen sił. częstokroć jednak smutek i niepokój 
mnie ogarniały. Słowem, byłem niezadowo
lony. szczególnie wtedy, kiedy odpowiednio 
się przygotowałem do kazania w niedzielę, 
czy inne śwnęto, a z powodu niepogody albo 
nadmiernego upału, wierni nie dopisali.
Praca nie dawała mi pełnego zadowolenia, 
choć muszę dodać, iż spełniałem obowiązki 
duszpasterza z prawdziwym zamiłowaniem. 
Wszystko czyniłem z przeświadczeniem, że 
czynię dobrze. Mimo jednak mego samoza
parcia. wiele rzeczy mi się nie udawało.
Pewnego poranku, gdy byłem zaproszony na 
rekolekcje wielkopostne na Lubelszczyźnie. 
obudziłem się w szczególnie złym Ufposo-

w 1186 r. Jego ..imieniny” wypadają w 
dniu 18 marca.

Polakiem natomiast był św. Krystyn, je
den z pięciu łacińskich chrześcijan, którzy 
zostali zamordowani w nocy na 12 listopa
da 1003 r. w Międzyrzeczu (Ziemia Lubuska), 
gdzie Bolesław Chrobry założył klasztor be
nedyktyński. Wśród owej piątki czterech 
było mnichami a piąty, właśnie Krystyn był 
tylko posługaczem. Jego święto wyznaczono 
na 12 listopada.

W. Piórkowska z Poznania (ul. Kolejowa 
41 m lb) — ma 69 lat. jest osobą samotną 
i chorą.' Nie otrzymuje znikąd żadnej po
mocy. ponieważ jest „heretyczką". miano
wicie należy do Kościoła Polskokatolickiego 
od dwudziestu blisko lat. Podczas wojny 
była więźniem obozu w Ravensbruck. więc 
należy do ZBoWiD-u. Żadnej pomocy nie 
otrzymuje dlatego, że zarówno w zarządzie 
oddziału ZBoWiD jak i w Komitecie 
Opieki Społecznej są fanatycy rzymskoka
toliccy, którzy wpływają na odrzucenie po
dań „heretyczki”, tak traktowana jestem 
jak bym była wyrzutkiem społeczeństwa — 
skarży się nasza Czytelniczka. „W obozie 
mnie wróg gnębił, a teraz we własnym kra
ju, we własnej Ojczyźnie jestem gnębiona”.

Tym wypadkiem dyskryminacji społecz- 
no-wyznaniowej muszą się zainteresować 
kompetentne czynniki. Do wzięcia w obronę 
chorej parafianki wzywamy Administratora 
parafii polskokatolickiej w Poznaniu przy 
ul. T. Kościuszki. Ufamy, że wołanie o po
moc nie pozostanie „głosem wołającego na 
puszczy”. Pozdrawiamy serdecznie i prosi
my o dalszą korespondencję.

A. Maślanka z Dzietrzkowic (pow. Wieluń) 
prosi o wysianie mu takich książek religij
nych. jakich na razie nie wydajemy (Żywo
ty Świętych — Kwiatki św. Franciszka z 
Asyżu — Pismo Święte St. Test.). Z tą proś
bą należy zwrócić się do wydawnictw rzym
skokatolickich (Księgarnia św. Wojciecha. 
Pax i in.). Wydawane przez nas tytuły są pu
blikowane co jakiś czas w „Rodzinie”. Po
zdrawiamy.

H. Ziolecka z Bydgoszczy — prosi o wy
jaśnienie kilku słów często przez nas uży
wanych. I tak pyta co znaczy etyka, eku-

C I E S Z Y C I E L
bieniu. Zawezwano mnie do chorej para
fianki. Gdy wszedłem do jej mieszkania, 
ujrzałem w maleńkim pokoju staruszkę. 
Choroba ją zniekształciła. Po kilku pyta
niach moich co do stanu jej zdrowia, spoj
rzała na mnie i rzekła:

— Księżulek ma jakieś zmartwienie?
Słowa te zdumiały mnie... Ja przyszed

łem do chorej z pociechą religijną, podnieść 
ją na duchu, a ona leczy moje chwilowe złe 
samopoczucie. Spojrzałem na staruszkę i nie 
wiem, ety ton współczujący, jakim wypo
wiedziała te słowa, czy też jej szczery wy
raz oczu, który przypominał mi żywo moją. 
dawno już zmarłą matkę — dość, że z zu
pełnym zaufaniem zacząłem opowiadać sta
ruszce o tym, co mnie dręczy i jak bardzo 
zawiodłem się na ludziach, którym poma
gałem. zbliżyłem ich do siebie i bezgranicz
nie zaufałem. Gdy skończyłem. zapytała 
mnie:

— Ile też lat liczy sobie ksiądz dobrodziej?
Zdumiony tym pytaniem odpowiedziałem

jej, że skończyłem lat trzydzieści pięć.
A staruszka odrzekła, że dziś właśnie 

upływa dwadzieścia osiem lat od czasu, gdy 
zapadła na zdrowiu i od dwudziestu ośmiu 
lat nie opuściła swego łóżka.

Tak zakończyła się nasza rozmowa. Wsta
łem i serdecznym uściskiem dłoni pożegna
łem poczciwą staruszkę. Doprawdy, zawsty
dziła mnie swoją cierpliwością i pokornym 
znoszeniem cierpienia.

Chory uważnie przysłuchiwał się opowia
daniu księdza. Gdy skończył, wyszeptał:

— Dwadzieścia osiem lat! Dług' to okres 
czasu! Po chwili zaś dodał! — Dziękuję bar
dzo... Spodziewam się, że mi ksiądz nie na 
próżno opowiedział to zdarzenie...

Dziękuję raz jeszcze... i rękę wyciągnął 
na pożegnanie.

Ks. T. R. M.

menia, sektor, hipokryzja, jurysdykcja. La
gos, Theotokos. Znaczenia tych słów poda
ne są w „Słowniku wyrazów obcych”. E t y- 
k a (od greckiego wyrazu ethos — obyczaj) 
to albo nauka o moralności, albo sama mo
ralność. E k u  m e n  i a (od greek, wyrazu 
oikoumene — świat zaludniony) oznacza w 
chrześcijaństwie ruch kościelno-religijny 
dążący do braterskiego pojednania wszyst
kich skłóconych wyznań chrześcijańskich. 
S e k t o r  (łaciński wyraz sector — oddzie
lający) oznacza wycinek jakiejś powierzchni 
lub część gospodarki narodowej. H i p o 
k r y z j a  to tyle co obłuda. J u r y s d y k 
c j a  (od łacin, iurisdictio — sądzenie) na j
pierw oznacza prawo sądzenia a wtórnie — 
wszelką władzę i prawo rządzenia. L a g o s  
to grecki wyraz oznaczający słow'0 . myśj. 
rozum, ale w teologii oznacza on drugą Oso
bę Trójcy św., Syna Bożegg. Czwarta Ewan
gelia stwierdza: ..A Bogiem było Słowo 
(Lagos)” (Jan 1, 1). T h e o t o k o s  to po 
grecku Bogarodzica czyli Matka Boża.

Ta sama Czytelniczka zapytuje, czy kar
dynał Kakowski (t 1938 r.) „był wyznania 
rzymskokatolickiego czy polskokatolickie
go". Odpowiadamy, że w Kościele naszym 
nie było i nie ma godności kardynała. To 
godność wyłącznie rzymskokatolicka utwo
rzona z godności proboszczów miasta Rzy
mu, którym w 1059 r. nadano wyłączne pra
wo do wyboru papieża. Serdecznie pozdra
wiamy a ze sprawą uregulowania swego 
życia osobistego radzimy zwrócić się do 
proboszcza polskokatolickiego przy ul. Śnia
deckich w Bydgoszczy.

KMEMU 11/ Ił 111 AMFA

22 LUTEGO 1810 r. urodził się FRY
DERYK CHOPIN, największy polski 
kompozytor. Serce tego wielkiego kom
pozytora zostało przewiezione z Paryża 
(gdzie zmarł w r. 1849) do Warszawy
i wmurowane w ścianę kościoła Sw. 
Krzyża. Jako kompozytor Chopin wy
przedził znacznie swoją epokę. Twór
czość su>q przepoił polską muzyką lu
dową, dając tym wyraz swojej przy
należności narodowej. Pozostawił po 
sobie polonezy, mazurki, walce, nok
turny, preludia, etiudy, scherza, fan
tazje, kołysankę, barkarolę i in. Dla 
uczczenia jego pamięci odbywają się 
co 5 lat w Warszawie konkursy dla 
młodych pianistów.

22 LUTEGO 1846 r. EDWARD DEM
BOWSKI. zwany Czerwonym Kaszte- 
lanicem, wraz z oddziałami powstań
czymi opanował Kraków podczas tzw. 
Powstania Krakowskiego.

23 LUTEGO 1859 r. zmarł ZYGMUNT 
KRASIŃSKI, jeden z czołowych pol
skich pisarzy romantycznych, autor 
„Nieboskiej Komedii” i „Irydiona”, 
trzymający raczej stronę arystokracji.

26 LUTEGO 1802 r. ur. się WIKTOR 
HUGO. poeta, dramaturg, powieściopi- 
sarz i publicysta francuski, przywód
ca i teoretyk romantyzmu francuskie
go, demokrata. Twórczość jego przepo
jona jest ideałami Rewolucji Francu
skiej, miłością do ludu. Hugo jest 
autorem „Katedry Maryi Panny”, 
„Nędzników”, „Pracowników morza", 
„Człowieka śmiechu”. ,.Roku dziewięć
dziesiątego trzeciego" i in.

L U T Y

N 20 Pięćdziesiątnica

P 21 Sleonory

W 22 Małgorzaty

s 23 Środa Popielcowa

C 24 Macieja

P 25 Wiktora

s 26 Aleksandra
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Z A O P A T R Z E N IE  WSI

M ieszkańcy wsi o trzym a li w 1965 r.: 

cem entu — 2.6 m iliona  ton : wapna 
— 520 lys. t: węgla kam ienn . — 6,4 
m in . t; b ryk ie tów  — 42 tys. t. 

(P rzew idyw ane dostawy) w 1966 r.: 

cem entu — 2,9 m in . ton ; wapna — 
575 tys. t; węgla k am ie n r . — 5,0 m in . 
ton; bryk ie tów  — 30(1 tys. ton.

M im o przew idyw anego  zw iększenia 
dostaw  sy tuac ja  jest w c iąż jeszcze 
n iezadow ala jąca . W ieś odrab ia  w ieko 
we zaległości, in ten sy fik u je  gospo~ 
darkę , b udu je  dom y. budu je  silosy 
i w zw iązku  z tym  po trzebu je  dużo  
wapna i cem entu . Na razie .nie 
w szystk ie potrzeby mogą być pok ry 
te.

Jeszcze gorzej w yg ląda zaopatrze
nie w cegłę, dachów kę, kafle , papę 
asfaltow ą, p ły ty  p ilśn iow e, tarc icę i 
żelazo. W  tym  zakresie w ystępow ały  
duże  n iedobory  w r. ub. i w ystępo
wać będą rów n ia?  w r. bież.

iW|

U M O W A  H A N D L O W A  
P O L S K A  — N R D

I N W E S T Y C J E  K O L E J O W E

Wartość inw estyc ji ko le jow ych w 
1965 r. w yn iosła  5.82(1 m ilio nów  zł z 
czego ok . 2 m ilia rdów  p rzypad ło  na 
roboty budow lane . Z budow ano  sze
reg b udy nk ów  stacy jnych , ok. lGu km  
now ych to rów  ną stacjach, po łożono 
p rzew ody e lektryczne nad 30o km  to 
rów  na stac jach , ze lek try fikow ano  401 
km  lin ii , u ło żono  4(10 km kab li da le 
kosiężnych dla ko le jow ego systemu 
łącznośc i, zbudo\yano 123 km  lin i i  a u 
tom atyczne j b lokady  sam oczynne j i 
452 km  b lokady  pó łau tom atyczne j,

( W )

R H o n N O  O T R ZYM A  n o w y  

S Z P IT A L

"W la tach  1966—1967 rozpocznie się 

na B ródn ie  budowa nowego szpitala 

na 600 łóżek. Będzie to zespół 3 bu 

dynków . po łączonych  prze jśc iam i 

ba lkonow ym i. W szp ita lu  — oprócz 

p rzychodn i obw odow ej — zostaną zor

ganizow ane trzy oddz ia ły : oddzia ł in 

tensyw ne j te rap ii dla p ac jen tów  w 

c ię żk im  stanie, oddzia ł szybk ie j d iag 

nozy, po łączony~ ż p rzychodn ią  i od 

dział po łożn iczy , (w)

Dostawy tow arów  1 u Sług w la 
tach 1966—taifl według um ow y , zaw ar
te j m iędzy  Polską a NRD w yniosą — 
]0.8 m ilia rdów  zł dew izow ych, czyli
o ok. 4fi procent w ięcej n iż  w  la 
tach 1961— 1965.

Polska będzie eksporlować do N RD  
tak ie  tow ary  jak : o b rab ia rk i, m aszy
ny w łók ienn icze , obiekty  przem ysło 
we, sprzęt m o to ry zacy jn y , w yposa
żenie dla przemysłu chem icznego, ta 
bor ko le jow y , d źw ig i, węgiel k am ie n 
ny , koks, nas iona , owoce.

N RD  dostarczy: m aszyny  b iurow e, 
sprzęt m o to ryzacy jny , tabor Kolejo
wy, wyroby przem ysłu po lig ra ficzne 
go. urządzenia do kopalń  o dk ry w k o 
wych. apara tu rę  precyzy jno - op tycz
na, naw ozy potasowe, h ryk le ty  z w ę
gla brunatnego , m a teria ły  fo togra
ficzne, a r ty k u ły  chem iczne, a r ty k u ły  
gospodarstwa dom owego, b ie liznę (w)

W IĘ C E J STALI ł Ż E L A Z A

W 1966 r. przemysł h u tn ic zy  ma w y 
produkow ać 9,7 m ilio nów  ton sta li 
tj. o 6oo tys. ton w ięcej' n iż  w  ub. r. 
P rodukc ja  wyrobów* w alcow anych  
wzrasta o 40(i Tys. t, do 6,1? m in ton, 
rur o 14.4 tys. km . do 130 tys. km ., 
su rów k i <5 18U tys. t flo 5,8 m in . ton. 
P rodukc ja  koicśu w zrośn ie  o 385 tys. 
ton i osiągnie ilość 13,6 m in . ton.

W zw iązku  ze wzrostem  p rodukc ji 
zachodzi konieczność u ruchom ien ia
i opanow an ia  n a jb a rd z ie j nowoczes
nego procesu w yrobu  st^li w  k o m b i
nac ie  im . Len ina , (w)

R O Z M O W Y  
PCLSK  O W IE T N A M SK IE

W styczniu baw iła w naszym  k ra ju  
delegacja rządow a Dem okratyczne j 
R epub lik i W ie tnam u pod przew od
nictw em  członka B iura Politycznego 
KC W ie tn am sk ie j P artii P racy w ice
prem iera Le Thanh N ghi. W w y n i
ku rozm ów  podpisana została um ow a 
kredytow a oraz umowa o w za jem ne j 
w ym ian ie  tow arow ej i p łatnościach 
na 1966 r. Na zakończenie w izyty , 
przewodniczącego de legac ji w icepre
m iera Le Tha,nh Nghi p rzv ją ł i se
k re tarz KC PZPR W l. G om u łka .

BL7RLNDI

Pod koniec uh. r. w K ró lestw ie  B u 
rund i doszło do zam achu stanu , w 
w yn iku  którego ciężko ranny  został 
prem ier tego rządu. Po licznych  are
sztowaniach i egzekucjach  uczestn i
ków  spieku doszło do nowego w yda
rzenia tym  razem  na szczeblu dyp lo 
m atycznym , Rząd K ró lestw * B u ru n 
di zażądał, by am basador USA w 
tym  kra ju  opuścił granice królestw a 
w ciągu 24 godzin. Nie ty lko  am ba 
sador został uznany  „persona 
non gra ta” ale i rsdc2 am basady  T.

B uchm an i dyrektor ośrodka k u ltu 
ra lnego N. M iłeroy. Jaka  była bezpo
średnia przyczyna tego zarządzen ia , 
M SZ B u ru nd i tego nie w y jaśn iło , 
stw ierdziło natom iast, że ..rząd B u 
rund i stosuje po litykę n ie in terw encji w 
wewnętrzne sprawy innych  państw  i 
p ragn ie  by rów n ie ż  inne państwa a 
zw łaszcza dyp lom ac i n iek tórych  k ra 
jów  stosowali tę zńsadę’1, S ądząc po 
tym  ośw iadczeniu , dyp lom ac i am e 
rykańscy  ja k  to jest w ich zw ycza
ju , im m u n ite ty  dyp lom atyczne  w yko 
rzystywali w in n y m  celu a być może 
że i m aczali palce w spisku

P O LSK A  — RU M U N IA

Polska ł R um un ia  zaw arły  porozu
m ienie na tem at dalsze j w spółpracy 
k u ltu ra ln e j na lata 1966—67. Porozu
m ienie na tem at dalszej w spółpracy  
przew idu je  w ym ianę  i współpracę w 
zakresie nauk i, szkoln ictw a w yższe
go, ośw iaty , k u ltu ry , zdrow ia oraz 
sportu P rzew idu je  się w ym ianę  p ra 
cow ników  nauk i, solistów , zespołów 
artystycznych. P rowadzona będzie 
hezpośrednja w spółpraca m iędzy fil
h a rm on iam i w  Brasów i Lodzi, w 
P oznan iu  i T imosoara O rgan izow ane 
hędą wystawy, festiwale film ow e, 
kon tynuow ana  hędzie w spółpraca ra 
dia i te lew izji nhu k ra jów , stow arzy
szeń tw órczych i zw iązków .

\
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MINY YIETCONGU

„Na zakurzonej drodze bieg
nącej przez busz wyleciała w po
wietrze ciężarówka ze sprzętem 
technicznym i leżała jako stos 
pokręconego żelastwa wśród za
rośli. Odnalazło się ciało tylko 
jednego mechanika, który stał na 
zderzaku... O 10 jardów z tyłu 
czerniał na drodze spalony am
bulans.

Te dwa pojazdy armii USA — 
to czwartkowe ofiary broni, ja 
kiej Vietcong używa bez przerwy 
w rejonie stanowiącym jego ba
stion o 40 km od Sajgonu. Są to 
skutecznie działające miny.

Żołnierze Vietcongu zakopują 
miny głęboko na piaszczystych 
ścieżkach, które wiją się wśród 
kauczukowców i splątanych za
rośli. Miny ukryte bywają w 
krzakach tuż koło wąskich trak
tów. Są też miny przymocowane 
do drzew, których konary zwisają 
nad ścieżkami.

Żaden piechur amerykański nie 
widział jeczcze w Wietnamie ta
kiej liczby min. Żołnierze ame
rykańscy starają się uporać z 
faktem istnienia tych pułapek, 
bo przecież to decyduje o życiu 
lub śmierci.

Miejscowość Trung Lap jest 
kwaterą główną 3 brygady I dy
wizji amerykańskiej, a przecież 
w ubiegły czwartek wieczorem 
zaminowana została szosa tuż w 
pobliżu tej miejscowości i znisz
czone pojazdy leżały zaledwie o 
500 jardów od Trung Lap...

W piątek rano kompania żoł
nierzy usiłowała torować drogę, 
ostrożnie stąpając po brzegu 
szosy. Na czele szedł saper z wy

krywaczem min. Gdy żołnierze 
mijali dwa zniszczone samochody, 
pojawił się na drodze Wietnam- 
czyk-cywil. jadący na rowerze.

— Trzymać go! — krzyknął 
dowódca kompanii. — To najlep
szy detektor min. jaki da się 
znaleźć.

Cała kompania była już u kre
su wytrzymałości z powodu tych 
min. Poprzedniego dnia zginęło 
kilku ludzi na patrolu, a prze
cież takie straty są co dnia.

Amerykanie wiedzą, że Jcażdy 
Wietnamczyk w tej okolicy jest 
albo członkiem Vietcongu albo 
jego sympatykiem. Cywil na ro
werze zmuszony został do pro
wadzenia kolumny Amerykanów
i jechał drogą zygzakiem jako 
„wykrywacz min” — i to właśnie 
pozwoliło przejść bezpiecznie 
trzy mile drogą nr. 1.”

Tak opisuje korespondent a- 
gencji amerykańskiej swoje wra
żenia z Wietnamu. Czy nie przy
pomina to praktyk hitlerowców, 
pędzących przed czołgami lud
ność cywilną? <w)
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