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Kościół w świecie • Kościół w świecie • Kościół w świecie

Budzić tych, którzy drzemią...

Dn. 19 lutego br. w  sali parafialnej p rzy  
katedrze polskokatolickiej w  W arszawie ful. 
Szw oleżerów ) odbyło  się spotkanie ks. bpa 
T. M ajew skiego z w iernym i parafii katedral
nej. Ks. Biskup dzfelił się sw ym i w rażenia
m i z pobytu w  Stanach Z jednoczonych. M ó
w ił o w ierności kościołów  polskokatolickich 
w  USA zasadom Chrystusowym  i w ytycznym  
określonym  przez ks. bpa Hodura.

I w  Polsce rów nież —  podkreśli! M ówca
—  lud polski stać będzie przy swoim  K o
ściele wspólnym i silami —  z biskupam i i z 
kapłanam i budow ać będzie siłę tego K ościo
ła. Budzić będziem y tych, którzy drzemią —  
głosił ks. bp. M ajew ski — aby przyjęli po
słannictwo. które przyniósł zesłany przez 
Opatrzność ks. bp Hodur.

Następnie członkow ie Rady Parafialnej 
składali ślubowanie, że zgodnie z najlepszą 
swą w olą i um iejętnością w ypełnią obow iąz
ki podjęte w obec Kościoła.

Ostatnim punktem  program u było od tw o
rzenie z* płyty dw óch przem ówień ks. bpa 
Hodura, które w ygłosił podczas synodu K o
ścioła Polskokatolickiego w  USA wr 1949 r.

Na sali rozległ się głęboki baryton nieży
jącego Pasterza i Organizatora K ościoła P ol
skokatolickiego. — W iem —  m ów ił bp Hodur

Ks. bp Franciszek Hodur wygłasza kazanie 
podczas synodu w 1949 roku

do zgrom adzonych D elegatów  —  że przyby
w ając na synod do Scranton ponieśliście 
wielką ofiarę. Przybyliście tu z różnych stron 
USA, z bardzo daleka...

Tęskniłem  za tym dniem. Pragnąłem Was 
przynajm niej jeszcze raz w  życiu zgrom a
dzić i podzielić się z W ami sw ym i myślami, 
swym i pragnieniami. K ościół nasz powstał 
w  czasie, kiedy świat kruszył pęta tyranów 
i królów . 1 m yśm y kruszyli pęta duchowe.

Jesteśmy podobni do A postołów , którzy 
po całonocnym  bezskutecznym  połow ie byli 
smutni... — A le nie m artwcie się, Bracia
i Siostry —  now y porządek pow staje, Chry
stus w raca z pow rotem  m iędzy swój lud...

Drugie przem ów ienie ks. bpa F. Hodura 
b y ło  przem ów ieniem  pożegnalnym . Pasterz 
Kościoła m ów ił o swoim bólu, że nie może 
w idzieć sw.ej ow czarni (utracił wzrok), ale 
jednocześnie w yraził radość, że w ierni o nim 
pam iętają, że garną się do niego...

W yboista jest droga Chrystusowa — m ó
w ił Biskup — ale n ie zrażajm y się. Bądźcie 
błogosław ieni —  kończył bp Hodur swe 
pożegnanie — i niech Chrystus towarzyszy 
W am  na drogach W aszych.

Z okazji przypadającej 
■ dnia 14 marca br. 70-tej '
’ rocznicy założenia Kościoła J 
' Polskokatolickiego, życzy- f 
\ my szczęścia i spokoju *
* wszystkim wyznawcom w \ 
\ kraju i poza jego granicami ' 
' oraz sukcesów w pracy t 
\ apostolskiej Biskupom i Du* *
* chowieństwu.
t Redakcja *
A f

ŚW IATOW Y DZIEŃ M ODLITW Y KOBIET

Dzień M odlitw y K ob iet ma już prawie 
w iekow ą tradycję, gdyż uroczystości te trw a
ją od 1887 roku.

W Poznaniu K ościoły  w ielkopolskie zrze
szone w ruchu ekum enicznym  zorganizowały  
w kościele m etodystów  w pierw szy piątek  
okresu  pasyjnego (10.11. br.) nabożeństwo, 
w którym  w zięli udział duchowni wielu w y 
znań.

Po zakończeniu nabożeństwa zaapelowano
o złożenie kolekty , która zostanie wysłana 
do Rady Ekum enicznej w W arszawie, z prze
znaczeniem  dla głodujących dzieci Indii.

APEL O  ZN IESIEN IE O G RA N IC ZEŃ  
RA SO W YCH

W now orocznym  numerze „Ż ycia  Prezbite- 
riańskiego”  (USA) został opublikow any apel, 
podpisany przez k ierow ników  Rady K ościo
ła, w zyw ający do zniesienia w szelkich ogra
niczeń rasow ych w  życiu publicznym  i k o
ścielnym . A pel w ym ienia m. in, konieczność 
zniesienia podziału rasow ego w dzielnicach 
mieszkaniowych oraz stworzenie rów nych 
szans na rynku pracy niezależni^ od koloru 
skóry pracowników.

SYN O D  LUTERAŃSKI NA W ĘG RZECH  
POTĘPIA W OJN Ę W WIETNAMIE

Luterański Synod G eneralny na W ę
grzech zajął bardzo zdecydow aną p o 
stawę w obec w ojn y  w  W ietnam ie. W  
uchwale synodu czytam y: „Synod Generalny  
uważa w ojnę prowadzoną przez Stany Z je 
dnoczone w W ietnam ie jako grzech przeciw ko  
Boc/u i ludziom. Jeśli istniejącą sytuację oce 
niamy zgodnie z wyznaw anym i zasadami, 
nie m ożem y pozostaw ać na pozornie ob iek 
tyw nym  stanow isku i obie strony jednakow o  
potępiać i w zyw ać do złożenia broni. Naród 
wietnam ski w alczy o słuszną sprawę dlatego 
zdecydow anie sta jem y  po stronie Frontu  
W yzw olenia Narodowego, walczącego o n ie
podległość narodu w ietnam skiego” .

Synod uchwalił n ow y kodeks prawa, do 
którego w stęp  stanowi „uroczysta deklara
cja”  w yrażająca podziękow anie „że Pan Naj
w yższy dał m ożliw ość now ego życia K ościo
łowi w  ojczyźnie osw obodzonej od nieludz- 
kości faszyzm u i niesprawiedliwości kapita
lizmu."

dem onstracjam i studentów i generalnym 
strajkiem . Ruch protestacyjny zlikwidowało 
w ojsko. Przy tej okazji jeden student został 
zabiły, w ielu było rannych. Po opanowaniu 
sytuacji przez gubernatora nastąpiły areszto
wania i represje. M. in. usunięto z pracy 
w  szpitalu dr Gomez i innych lekarzy, któ
rzy poparli stanowisko studentów. Podczas 
gdy partie polityczne protestują przeciw ko 
drakońskim m etodom , K ościoły  zachowują 
milczenie.

KO N FEREN CJE M ETO D YSTYCZN O - 
KATOLICKIE

W Chicago (USA) od były  się trzydniow e 
dyskusje teologów  rzym skokat. i m etody- 
stycznych. D yskusje d otyczyły  w yłącznie za
sad wiary. Dalsze rozm ow y odbędą się w  
czerw cu  br. na tem at „ Duch św. i K ośció ł” . 
W dyskusji w Chicago wziął m. in. udział 
biskup m etodystyczny F. G. Ensley, ze stro 
ny ka tolickiej zaś bp. J, B. Bruini.

EKUM ENICZN A W SPÓŁPRACA  
W IN D IACH

M ilow ym  krokiem  w  dziedzinie ekum enicz
nej nazwano w iadom ość o utworzeniu w  In 
diach Kuratorium  W yższych Szkół Chrześci
jańskich, zrzeszające 120 K olegiów  (Colle- 
ges) katolickich, protestanckich i praw osław 
nych. Podczas konferencji w  Madras, która 
pod przew odnictw em  ks. P. Verghese (jeden 
z sekretarzy Ek. Rady K ościołów ) powzięła 
tę historyczną uchwałę przem awiał rzym 
skokat. arcybiskup Bom baju kard. Gracias. 
Zdaniem kardynała szkoły wyższe w  Indiach 
m ają potrójne zadanie: m ają uwzględnić p o 
trzeby rozw oju  narodowego, utrzymać nau
czanie na w ysokim  poziom ie oraz w poić w  
studentów szacunek dla w artości duchowych. 
Generalny dyrektor UNESCO dr M alcolm  
Adiseshai w skazyw ał na potrzebę powiązania 
wykształcenia z gospodarczym i potrzebami 
kraju. M etropolita Lakdasa de M el (K ościół 
Indii, B irm y i Pakistanu) apelował o doce
nianie chrześcijańskich wartości w ychow aw 
czych.

Przewodniczącym  Kuratorium został dr 
P. T. Ghandy (anglikanin), kierownik stu
dium uniw ersyteckiego w  Agrze, sekretarzem 
generalnym —  O. Theo Mathias dyrektor je 
zuickiego Kuratorium  do spraw w ychow ania 
w  N. Delhi, sekretarzem dr D. Moses k iero
w nik kolegium w  Nagpur.

K O Ś C IÓ Ł  M ILCZY

Próby ograniczenia autonomii uniwersytetu 
św. M ikołaja w M orelia (M eksyk) ze strony 
gubernatora Arriga R ivera ' skończyły się

NA OKŁADCE:
„Płaczące niewiasty1* *— fragment 
części środkowej Ukrzyżowania z 
tryptyku J. Bełle?ambe’a, ok. 150D 
roku. Fot. Muzeum Narodowe.



G D Z I E J E S T P R A W D A ?
EW AN GELIA

W EDŁUG SW . JANA (8,46 —  59)

Onego czasu: Mówił Jezus rzeszom żydowskim.: Kto z was dowiedzie 
mi grzechu? Jeśli wam prawdę mówię, czemu mi nie wierzycie? Kto 
z Boga jest, słów Bożych słucha, w y dlatego nie słuchacie, że z Boga 
nie jesteście. Odpowiedzieli tedy Żydzi i rzekli Mu: Czyż nie słusznie 
mówimy, że jesteś Samarytaninem i czarta masz? Odpowiedział Jezus: 
Ja czarta nie mam, ale oddają cześć Ojcu memu, a wyście mnie zniewa
żyli. Ja nie szukam własnej chwały, ale jest ktoś, który szuka i sądzi. 
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa naukę moją, 
nie zazna śmierci na wieki. Tedy Mu rzekli Żydzi: Teraz poznaliśmy, 
że czarta masz. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz: Jeśliby kto za
chował naukę moją, nie zazna śmierci na wieki. Czy żeś Ty większy od 
ojca naszego Abrahama, który umarł? Nawet prorocy pomarli. Za kogo 
się uważasz? Odpowiedział Jezus: Jeśli ja sam siebie chwalę, chwała 
moja niczym nie jest. Ale jest Ojciec mój, który mnie uwielbia i o któ
rym w y powiadacie, że jest Bogiem waszym, a nie poznaliście Go. Ale 
ja go znam i jeślibym powiedział, że Go nie znam, byłbym  podobnym  
wam kłamcą. Ale znam Go i nauki jego strzegę. Abraham, ojciec wasz, 
z radością wyglądał dnia mojego, a ujrzał i uweselił się. Rzekli tedy Ż y
dzi do Niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz a Abrahama widziałeś? 
Rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej, nim Abra
ham był, jam jest. Porwali tedy kamienie, by rzucić na Niego, a Jezus 
ukrył się i lęyszedł ze świątyni.

niedzielę W ielkiego Postu 
l 7 l B  i W 3 nazywa K ościół Niedzielą Męki 

Pańskiej, Ozdoba ołtarzy: obra- 
zy i krzyże okryte fioletow ym i 
zasłonami, gdyż rozpoczyna się 
okres ścisłego rozważania cier

pień Chrystusa, a w ięc niech nic nie mąci 
w ew nętrznego skupienia.

Zanim  ujrzy świat Jezusa postępującego 
z krzyżem na Kalw arię, zanim usłyszy ude
rzenia m łotów  i rozm ow ę współw iszących 
na krzyżach, zanim umrze Zbaw iciel Św ia
ta. polecając w  ręce Boga swą duszę — 
najp ierw  będzie osądzony i na śmierć krzy
żową skazany.

Dlaczego ma umrzeć Niewinny? Czy tylko 
dlatego, że świat jest pełen w iny? Ći, któ
rzy skazywali G o na śmierć —  nie rozum o
w ali tak głęboko. W ystarczyło, że nazwał się 
Synem  Bożym, że stwierdził, iż był przed 
Abraham em  (J. 8, 46— 59).

Pew ien szczegół zawarty w  procesie Jezu
sa. w  rozm ow ie Jego z rzym skim prokurato
rem Piłatem jest szczególnie charaktery
styczny. Scena Ewangelii św. Jana, przed
stawiająca tę rozm ow ę odzw ierciedla w  ca 
łej pełni postaw ę każdego chrześcijanina. 
Krótki dialog —  zetknięcie się dw óch od
rębnych światów, starcie się dw óch w yklu 
czających się ideologii powtarza się nie
ustannie w  dziejach ludzkich serc. To ten 
dialog i jego wynik, decyduje o w artości 
tych serc, celow ości lub bezsensie życia.

„Jam  się na to narodził i na to przysze
dłem na świat, aby dać św iadectw o praw 
dzie. Każdy, kto jest z praw dy, słucha g ło
su m ego”  (J. 18. 37) — w yjaśniał Jezus P i
łatowi cel sw ego posłannictwa. „P ierw ej 
niż Abraham  się stał, Jam jest” (J. 8, 58). 
R ozm ów cy Chrystusa z dzisiejszej ew angelii 
chw ytają kamienie, aby kam ienować —  za 
co? Za praw dę! „C o to jest praw da?”  —  pytał 
Piłat. A le pytanie pozostało bez odpow ie
dzi. Namiestnik cesarza je j nie chciał, roz
m ow a bow iem  z prawdą jest czasem k ło
potliwa. W praw dzie człow iek jest dzieckiem  
Boga, czyli synem  o'dwiecznej Praw dy, ale 
w plątany w  skutki grzechu Adam ow ego, cza
sem zdradza przedziwne skłonności do fa ł
szu. Praw da dla niejednego z ludzi jest zbyt

bolesna, dlatego szuka je j namiastki, kon
statując za poetą:

„D w ie dusze mam w  rozprzęgu w iecznym  
i zamęcie,

Jedna się pazuram i prze w  ziemię zawzię
cie,

Druga z oparów  ziemskich podnosi się w 
niebo,

Niezwalczoną zaświatów  w ieczystych p o 
trzebą” .

(Goethe, Faust)

Na każdym człow ieku ciąży to, co m ogli
byśm y nazwać „ow idiuszow skim  urazem” , 
albo skargą Apostoła Paw ła o rozdw ojeniu 
natury, „która nie czyni dobra, którego chce, 
ale zło, którego nie chce” (Rzym 7, 19). K aż
demu jednak chrześcijaninow i dostępna jest 
Łaska, przez którą „w szystko może w  Tym, 
który go um acnia” , jeśli tylko wie, że „sy 
nem Bożym  nazywa się i jest” (I Jan 3, 1). 
Aby zadcść uczynić chrześcijańskiem u p o 
słannictwu — musimy żyć prawdą. „W szel
ki, który jest z prawdy, słucha głosu m e
go ’ —  mówi Chrystus, skazując jednocześ
nie synów kłam stwa na ogień w ieczny. Je
zus brzydził się wszelką obłudą i k łam 
stwem. co w idoczne jest w  dzisiejszej 
ewangelii jak na dłoni: „K to  z Boga jest,
słów  Bożych słucha.” Zasłonił przed gradem 
kamieni cudzołożnicę, przebaczył konające
mu skazańcowi, ale nie darow ał kłam stwu: 
„W y z ojca diabła jesteście. On jest m or
dercą od początku: w  prawdzie nie w ytrw ał, 
bo nie ma w nim prawdy. On mówi tylko 
kłam stwo, bo kłam cą jest i o jcem  kłam 
stw a”  (Jan 8, 43— 45).

Gdzie szukać praw dy?
Nie w  systemach filozoficznych. W yw ody 

scholastyczne znużyłyby nasz um ysł w ych o
wany na wrażeniach zm ysłowych. Zresztą 
tamci, z epoki średniow iecza, mieli czas, m y 
zaś śpieszymy się. A le m y nad średniow ie
czem m amy przewagę na polu doświadcze
nia. Dla nas praw da przestała już być przed
m iotem  spekulacji um ysłow ej, stała się na

tomiast w yłącznie prawdą życia. K onfrontu 
jem y nasze życie z prawdą, z dobrem , ze 
szlachetnością. To ona, prawda, napełnia do 
brem  serca, budzi w  nich najszlachetniejsze 
uczucia, porusza utajone energie, jest m oto
rem w szelkiego ruchu, siłą ożyw iającą i 
w prow adzającą w  czyn wszystkie potencja
ły życia Rzeczywistość świata w idzialnego, 
to rzeczyw istość przede- wszystkim  i nade 
w szystko M YŚLI w szechm ocnej, celow ej 
i dobrej.

Tej rzeczywistości na w skroś obiektyw nej, 
popartej wym iaram i, zważonej, podpadają
cej pod zmysły, rzeczyw istości praw dy zam
kniętej w  myśli, a uzewnętrznionej w  m a
terii —  nie da się obiektywnie zaprzeczyć. 
A  jeśli są ludzie, którzy nie chcą je j uznać, 
czy nie czynią tak dlatego, że stw orzyli o 
rzeczyw istości sw ój subiektywny sąd i od
rzucają wszystko, co do sporządzonego przez 
nich obrazu nie pasuje? A  rzeczyw istość jest 
przecież taką, jaką jest sama w  sobie. P ra
wda polega przecież na tym, aby sąd nasz 
był zgodny z rzeczywistością. Rozum  czło
wieka wiele może poznać i rzeczyw iście po
znaje, ale tenże sam rozum  stwierdza ponad 
wszelką w ątpliw ość ograniczenie naszych 
m ożliw ości poznawczych.. O bok zasadni
czych ograniczeń, jakie posiada w szelka n a
tura stworzona, stwierdzam y niepew ność 
i względność tego nawet, co poznajem y, (jak 
często zm ieniamy sądy!), stwierdzam y zależ
ność naszego poznania od różnych nam ięt
ności i pasji, które nam przesłaniają obiek
tyw ność sądu.

Prawda Boża —  sąd Boga o w szelkiej rze
czyw istości staje obok naszych sądów, obok 
naszej prawdy. Staje nie po to, aby naszą 
praw dę przekreślić i w yśm iać, ale p o  to, aby  
ją sprostow ać i uzupełnić —  bo po stronie 
Bożej jest nieom ylność sądów, a w ięc abso
lutna Prawda. Bóg, będąc doskonałością n ie
skończoną, z istoty sw ej nie ma żadnych o - 
graniczeń, a w ięc i żadnych m ożliw ości błą
dzenia. Stąd płynie radość i spokój człow ie
ka w iary, gdy sądy sw oje, sw oją  praw dę 
ludzką, prostuje i umacnia prawdą Bożą.

Praw da Boża ma tę szlachetną cechę pra
w dy istotnej i pełnej, że nie bo i się w spół
zawodnictwa. Bóg spokojnie pozw ala badać 
człow iekow i wszystko, nawet to nakazuje, 
dał mu bow iem  rozum, w ładzę poznawczą. 
W  Bożej Prawdzie nie ma tej ciasnoty p o 
znania, jaką cechuje n iepew ne ludzkie po
znanie, zazdrosne o każdy odruch sądu,
o każdy skrawek prawdy.

Boża prawda daje w olność i sw obodę szu
kania, patrzy z dobrocią mędrca —  który 
znając całą praw dę —  patrzy na tysięczne 
ścieżynki poszukiwań ludzkich. Prawda B o
ża oswobadza człowieka, prowadzi i broni 
przed śmiercią. „Zapraw dę pow iadam  wam , 
jeśli kto zachowa naukę moją, nie zazna 
śm ierci na w ieki”  (J. 8, 49). Taka wysoka 
nagroda! Nie pozostaje nam nic innego, jak 
tylko odszukać Jezusa i iść za Nim, gdyż 
On pow iedział o sobie: „Jam  jest praw dą” .

Ks. M. P.

M A R Z E C

N 12 Bernada, Grzegorza
Pn 13 Bożeny, Krystyny
W 14 Leona, Matyldy
§ 15 Ludwika, Klemensa
Cz 16 Izabeli, Hilarego
p 17 Jana, Zbigniewa
S 18 Cyryla, Edwarda



Fachowi krytycy pisać będą o wartoś
ciach literackich twórczości Jana Wik
tora. Odnajdywać będą wpływy i zależ

ności, oceniać fachowość jego pisarskiego 
warsztatu, artyzm literackiego tworzywa. 
Nie pominą też strony ideowej jego dziel. 
Z uszanowaniem zamilkną wobec „majesta
tu śmierci”, a potem już bez żadnego skrę
powania, roztrząsać będą myśli i słowa 
i dociekać, co zmarły pisarz powiedział i co 
powiedzieć zamierzał. Zostawmy jednak kry
tykom fachowe oceny, jak wiadomo — nie 
zawsze zgodne z odczuciem i oceną prze
ciętnej masy czytelników —  i spójrzmy nor
malnym ludzkim okiem na przędzę myśli Ja
na Wiktora, rozsnutą w takich powieściach 
jak: TĘCZA NAD SERCEM, BUREK, LE
GENDY O GRAJKU BOŻYM, WIERZBY  
NAD SEKWANĄ, ORKA NA UGORZE, PA
PIEŻ I BUNTOWNIK. SKRZYDLATY  
MNICH, W YZNANIA HERETYKA.

BYŁ JAN WIKTOR PISARZEM SAMOT
NYM. Nie był jednym z tych, co tak łatwo 
„wstępują w szeregi”, śpiewają marsze i 
równym krokiem zdążają do wskazanego
im celu. Dlatego zapewne oskarżano go
0 sentymentalizm, o ograniczone widzenie
rzeczywistości, niedostrzeganie cech klaso
wych, o niezrozumienie współczesnego świa
ta i jego rzeczywistych potrzeb, jak i o ak
centy antykościelne i takie, z którymi kato
likom godzić się nie wypada.

A on po prostu miał serce. Umiłował czło
wieka, umiłował każde stworzenie i każde 
źdźbło trawy. Czy można mieć za złe, że 
głosił potęgę miłości zdolnej przemienić 
świat? Nie on jeden, nie on pierwszy i nie on 
ostatni. Skalisty nasz glob rodzi od czasu 
do czasu takich szaleńców, którzy w pier
siach ognistą lawę miłości noszą, którzy ser
cem jak opłatkiem z każdym się dzielą. Jak 
on to widział? Posłuchajmy:

„A  Chrystus powoli szedł do sadu. Cho
dził od drzewa do drzewa. Coś m<i^iŁ Do
brotliwymi słowami pocieszał. Uściskiem 
miłosierdzia obejmował pnie jakby powró- 
sełkiem złotym w noc wigilijną. Podnosił 
złamane, nitkami promieni związywał, pora
nione leczył. Nieszczęśliwe obdarte drzewa 
składały na piersiach Boskiej dobroci nędz
ne łachmany swego życia i skrzypiały ci
cho.

—  Miłosierny Boże...
Zrastały się gałęzie. Po uleczonych żyłach 

rozlewały się soki nowego życia —  uśmiechy
1 słowa Chrystusowe...” (Z „Legendy o graj
ku bożym”).

Czy można uleczyć i uzdrowić świat przy 
pomocy miłości? Czy tylko rewolucja zdoła 
go przetworzyć i przekształcić? Gdyby mo
żna było dać jednoznaczną odpowiedź zosta
łaby wyrównana jedna z wielu przepaści, 
które ludzi dzielą.

*

Pierwszym dziełem, które zatargało serca
mi i wywołało poruszenie w „spokojnym” 
polskim światku —  były „WIERZBY NAD 
SEKW ANĄ.” Wiktor wiedział, jak tysiące 
bezrobotnych, którzy naponiewierali się PO 
wszystkich frontach, jedzie nad Sekwanę, aby 
tam szukać chleba. Zbyt słaby był, aby po
jechać jako jeden z nich. Ale gdy tylko uda
ło mu się zdofiyć stypendium, natychmiast 
poszedł ich śladami. W  Paryżu —  przewod
nikiem mu był cwaniak warszawski, krymi
nalista. Wicek Nardowski —  zwany wśród 
włóczęgów Pchełką. „'Później wyjechałem na 
północ —  pisze sam o sobie —  i byłem 
wszędzie, w kopalniach, na farmach, w śro
dowiskach, gdzie pulsowało zdrowe życie, 
gdzie wrzała praca z myślą o Polsce, o ku
pieniu tam zagonu, o powrocie...

Wszędzie słuchałem opowieści zlanej Iza
mi i znojem. Długie noce i dnie spędzałem 
pod mostami paryskimi, gdzie wdzierałem 
się w zaufanie wykolejeńców, wykradałem 
tajemnice ich zmarnowanego życia. Wsłuchi
wałem się w mowę ludzką i w mowę ka
mieni, na których spoczywał włóczęga pol
ski, lejąc w nie łzy, rzucając przekleństwa 
na los, na ustrój oparty na krzywdzie spo
łecznej, na życie, na ojczyznę, która była tak 
niemiłosierna, która poskąpiła im pracy 
i chleba... Piłem wino z jednej butelki w 
knajpach - norach, gdzie obok wybłyskiwały

JAN WIKTOR 
zakończył swą 
Orkę na ugorze

Z tych wędrówek pisarza, z przekleństw 
emigrantów, z ich znoju i cierpień, z wynu
rzeń włóczęgów powstało dzieło o „Wie
rzbach nad Sekwaną”. Dzieło pełne bólu, 
nabrzmiałe problemem wielkim i trudnym. 
A może stu czy tysiącem problemów?

Albo „ORKA NA UGORZE”... Zdaje się, że 
temat stary jak świat: nauczycielka wiejska 
dostrzegająca nicość swojej pracy. Właści
wie tytuł wprowadza w błąd. Bardziej istot
nym w tej książce jest problem ludzkiej nę
dzy, wstrząsający obraz wsi podhalańskiej, 
gdzie mąż swą żonę zaprzęga do pługa, gdzie 
głodnego i zziębniętego ojca wyrzucają 
z domu synowie, bijąc go polanem po gło
wie, gdzie —  „... przez drzwi, pchnięte roz
machem wypadł starzec, runął w zaspę i po
został bez ruchu. Za nim wyleciały przekleń
stwa”.

Ale i potem, choć nagromadził taką masę 
tragicznych obrazów, choć —  z takim rea
lizmem rozdarł ten cuchnący wrzód krzyw-

K M

*
Jan Wiktor zmarł w Krakowie w wieku 
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dy, chociaż ukazał tyle podłości —  i potem 
jeszcze kończy optymistycznym akcentem, że
—  „... każdy dojdzie do swojego słoneczka”.

Szaleniec urzeczony miłością!
SPECJALNE STUDIUM MOŻNA BY PO- 

SWIĘClC OMÓWIENIU STOSUNKU JANA 
WIKTORA DO KOŚCIOŁA I RELIGII W  O- 
GOLE. Wychowany na podhalańskiej wsi 
Jan Wiktor był nierozerwalnie związany 
z tradycją swojej ziemi i z tradycją ludu, 
z którego pochodził. Nic też dziwnego, że ja
kiś zarys wątku religijnego można odnaleźć 
prawie w każdej jego powieści. Jego boha
terowie Bogu uskarżają się na swą nędzę.

Pastuch wiejski, Staszek, patrzy na Ukrzy
żowanego i wzdycha ze współczuciem:

—  „Takiście biedniutki, takiście chudziut
ki, Umęczyli, boście... wspiął się na palcach 
i przywarł wargami do gwoździa przeszywa
jącego skrwawione stopy. Pomyślał cudzymi, 
tylekroć słyszanymi słowami —  Zaznaliście, 
Panie Jezu, dość bidy, to macie czucie dla 
innych. Napracowaliście się dla drugich od 
maleńkości. Kapki mleka nie było w domu, 
skibki chleba ani drewna, żeby pod blachą 
podpalić. A  matka na odrobek chodziła... 
Buntowaliście ludzi i za to bogacze was u- 
krzyżowali. Nie tylko was jednego. Teraz 
zamknęli w kościele, żebyście nie ożyli i nie 
poszli do biedaków...” („Wyznania heretyka”)

NAJBARDZIEJ RĄZI PISARZA KON
TRAST tak jaskrawię zarysowany między 
„błogosławieństwami dla ubogich” i bogact
wem Kościoła, między narodzonym w nędzy.

ukrzyżowanym wśród łotrów Jezusem, a tymi, 
którzy się mienią jego najwierniejszymi słu
gami.

Oto wiek X V . Na sobór w Konstancji 
przybywa cesarz, papież i zbuntowany 
mnich z Pragi —  Jan IIus. W  głowie papie
ża kłębią się plany:

„ —  Krzyżem połamię twój miecz, cesarzu 
rzymski, podważający mój tron. Pastorałem 
strącę koronę z twego łba... To ramię moc
ne ponad króle i cesarze, nie da sobie wy
rwać steru łodzi Piotrowej...

...Zbuntowani otrzymają ognistą aure
olę...

Rozkołysały się dzwony nad Konstancją. 
Wystrzeliły sztandary jak pożar.

... na ośle wjechał Chrystus, a tłumy obci
nały gałęzie z drzew, rwały wonne zioła 
i rzucały na drogę...

... najprzedniejsi rycerze prowadzili siwe
go, wspaniałego rumaka przykrytego purpu
rą, na którym jechał najdostojniejszy, a inni 
rozpięli baldachim z najcenniejszej tkaniny 
i wołali:

—  Witaj nam arcypasterzu...”
Jan Hus samotny, zagubiony we wrzawie, 

w milczeniu patrzył na przepych pochodu. 
Gdzieś zobaczył Chrystusa zdążającego bo
so, po kamienistych ścieżkach do człowieka 
żyjącego w ucisku, aby mu zwiastować 
prawdę o miłości”. („Papież i buntownik”) 

Oto kontrasty, które oburzają i chyba 
... bolą. Na pewno bolały bo zbyt często Pi
sarz wracał do nich. Było w tym jakieś oso
biste odczucie krzywdy. I w tym człowieku, 
który świat cały chciał sercem obdzielić na
rastał bunt. Bunt przeciwko krzywdzie. Pi
sarz ujmuje się za Bielem, za Staszkiem pa
stuchem, za Franką, którą ksiądz umierają
cemu wygnać każe, bo ślubu kościelnego nie 
mieli, za Burkiem, za każdym stworzeniem, 
które cierpi. JEST W PISARSTWIE JANA  
WIKTORA GŁĘBOKI HUMANITARYZM, 
JEST FRANCISZKAŃSKIE UMIŁOWANIE  
STWORZENIA i —  chyba nie będzie obrazą 
dla Autora, który napisał: „Wyznania here
tyka”, jeśli powiem, że JEST TAM RÓW
NIEŻ AUTENTYCZNY NURT CHRZEŚCI
JAŃSKI.

Warto jeszcze przypomnieć, co J. Wiktor 
napisał o bpie Hodurze. Oto słowa jego.

„Urodzony w izbie chłopskiej, w nędzy 
wsi podkarpackiej, rósł w upokorzeniach, 
zdobywał wiedzę w najtrudniejszych warun
kach, szedł z uporem do celu. Toteż poko
chał lud, człowieka skrzywdzonego, wziął 
w swoje ręce boleści milionów i oddal im 
wszystkie godziny swojego pracowitego i o- 
fiamego życia.

Buntował się przeciw tym, którzy błogo
sławią i szerzą ucisk i ciemnotę, głosił wy
zwolenie z niewoli duchowej.

Miał odwagę zerwać więzy nałożone na 
duszę polską. Serce swoje zamienił w po
chodnię, która świeci i podpala...

Był miłością obejmującą lud”.
Ten, który sam był miłością, rozumiał, co 

znaczy miłość.
JESZCZE TYLKO JEDNA WYPOWIEDZ  

JANA WIKTORA. NIECH BĘDZIE JAKO  
W IĄZAN K A KW IATÓW  RZUCONA NA JE
GO GROB OD SZAREGO CZYTELNIKA, 
KTÓRY SŁOŃCA SZUKAŁ NA DROGACH  
JEGO BUNTU.

„Znalem szewca —  mówił kiedyś Jan Wik
tor —  nędzarza, wyrobnika, gnieżdżącego się 
w suterenie. Kiedy podniósł oczy znad war
sztatu, to przez szybę widział tylko nogi 
spieszące przez ulicę zalaną slońcepi. Rzad
ko jednak miał czas na to, by podnieść oczy 
znad warsztatu...

Raz wyznał mi, że gdy widzi buty na no- 
gacH dzieci i starszych, wtedy bardzo się’ 
cieszy, że jest szewcem, bo jego praca daje 
ciepło, chroni przed mrozem, błotem, prze
ziębieniem...

Szukałem rozjaśnionej jego twarzy, aby 
zapamiętać wyraz oczu tego nędzarza tak 
odmienionego, aby zapamiętać dźwięk lego 
uszczęśliwionego głosu.

Z takim samym uczuciem szukam oczu 
czytelnika, chcąc zobaczyć ich wyraz —  
szukam warg chcąc ujrzeć jego uśmiech.
Z takim samym uczuciem chciałbym usły
szeć drżenie serca wzruszonego pulsem, do
bytym z serca pisarza, a wcielonym w słowo: 

Człowiek jest dobry.”



W OBLĘŻONEJ MEDYNIE
W ciągu dni następnych ściągała do M e- 

dyny grupkam i rozbita armia muzułmańska. 
Przedstawiała obraz godny pożałowania: lu
dzie w  łachmanach, bez broni, dyszący z 
pragnienia. A le kto raz sięgał po m iecz, ten  
później, w  w ypadku klęski, nie m oże Uczyć 
na niczyją litość. M ahom et nie spotkał się 
ze w spółczuciem , lecz przeciw nie, z drwiną 
i złośliwością. N iektóre rody m edyńskie  
obróciły  się przeciw  niemu, zaczęły szemrać, 
a na kon iec i głośno w yrażać n iezadow ole
nie.

— Siedzą tu u nas darm ozjady z  M ekki, 
nie pracują, wdają się w  awantury i jeszcze  
gotow i uwikłać nasze miasto w  jakieś n ie
szczęście! — oto co m ówiono.

Do tych w yrzekań  przyłączyli się i Ż y 
dzi, k tórzy  dotychczas w yczeku jąco obser
w ow ali poczynania Mahometa. W ich pra
starych księgach zapisano, te  przyjdzie na 
świat w ielk i prorok-zbaw iciel tak zwany 
mesjasz, k tóry  podniesie naród żydow ski z 
poniżenia, uczyni go narodem  w ielkim , p rze
w odzącym  innym  narodom. Zrazu m yśleli, 
że w łaśnie M ahom et jest tym  m esjaszem . 
M ahom et jednak w cale nie uważał Żydów  za 
naród w ybrany, odw rotnie, m ów ił o rów 
ności w szystkich  ludzi. Żydzi rozczarowali 
się w ięc do niego i teraz jaw nie okazywali 
sw oją wrogość. Nocą muzułmanie nie mogli 
już w ychodzić pojedynczo. Zdarzało się, że 
jacyś nieznani osobnicy napadali na nich w 
odludnych ulicach, bili i obrzucali obelga
mi, grozili w ypędzeniem  z miasta.

M ahom et nie bardzo przejm ow ał się tym  
w szystkim . Jak każdy w ielk i człow iek, w ie
rzył w  sw oją gwiazdę, nie miał zamiaru 
w ycofyw ać się z raz obranej drogi. K lę 
skę pod Ohod starał się obrócić jeszcze na 
sw oją korzyść; wygłaszał długie przem ów ie
nia do żołnierzy, w ytyka jąc im błędy p o 
pełnione podczas biitoy, i uzyskał od nich 
obietnicę, że nigdy już nie złamią d yscy
pliny.

Dla dobra własnego i dla spraw y Alla
cha!

Nie przeraził się także wiadom ością, że 
dziesięć tysięcy  w yborow ych  w ojow ników  
M ekki ciągnie na M edynę, żeby  „n ieb ez
piecznego gada”  ubić w jego  kry jów ce , w 
jeg o  przybranej ojczyźnie. Tym  razem j e 
dnak muzułmanie nie kw apili się do walki 
w  polu, czekali cierpliw ie na nieprzyjaciela  
w  murach miasta.

Nietrudno sobie w yobrazić te chw ile na
pięcia! O czekiwania na walną rozpraw ę, tu 
taj, pośród ludzi nie zawsze islam owi p rzy 
jaznych, stałych m ieszkańców  M edyny, k tó 
rzy  — nie ma im się co dziw ić —  drżełi
o los sw ego miasta...

M iasto było dobrze u fortyfikow ane, na j e 
dnym tylko odcinku nie posiadało obronnych  
murów. Idąc za poradą pew nego perskiego  
inżyniera, M ahom et kazał w ykopać tu  olb
rzym i rów , który  miał pow strzym ać atak 
nieprzyjacielsk iej jazdy. P rorok osobiście 
pilnował kopaczy. Rów był wielką now o
ścią, rzec można, doniosłym  w ynalazkiem  w  
dziedzinie sztuki w o jen n ej; nikt przed M a
hom etem  nie wpadł na taką myśl.

No i rusza właśnie pierw sza szarża m ek -  
kańskiej kawalerii. A taku je oczyw iście z tej 
strony, gdzie miasta nie chroni mur. K onie  
biegną galopem , przynaglane przez w rze 
szczących jeźdźców . Rów jest z dala n iew i
doczny. B yć m oże dziwią się m ekkańczycy, 
że muzułmanie stoją tak spokojn ie w obli
czu pędzącego wroga. I zaraz pierw sze sze 
regi atakujących gdzieś znikają, ludzie i ko 
nie zapadają się pod ziem ię! W następnych  
szeregach zam ieszanie i popłoch. Hamowane 
konie kręcą się w kółko, stają dęba. W tym  
m om encie zza row u zaczyna się sypać chm u
ra strzał —  to łucznicy Mahometa, k tórzy  
pragną wym azać w iny popełnione pod Ohod. 
Kawaleria M ekki zawraca, ucieka, pierwszą  
bitw ę przegrała.

Zaczęło się zw ykłe, długotrw ałe oblężenie  
miasta. A bu  Soffian, dowódca oddziałów

Fot. archiwum

M ekki, nie przew idyw ał takiego obrotu  
spraw y; w iedział o w yrw ie w  murach i spo
dziewał się zagarnąć M edynę za jednym  za
machem . Jego w ojsko nie miało ze sobą zbyt 
w iele żyw ności i w ody. W namiotach rozbi
tych na piasku siedzieli żołnierze przeklina
jąc rów, palące słońce, M ahometa i... sam e
go Abu Soffiana. Gdzieś tam niedaleko, w  
m ieście, muzułmanie raczyli się wodą i spali 
w w ygodnych domach —  przeklęta historia! 
Na domiar złego, pew nego dnia zerw ał się 
huraganowy pustynny wiatr i chm urami pia
sku zarzucił oblegających. Nikt z żołnierzy  
nie m ógł utrzym ać się na nogach, żadne 
ognisko nie m ogło płonąć, nam ioty ginęły  
pod piaskiem , konie i w ielbłądy szalały ze 
strachu. Burza piaskowa trwała tydzień .

Armia M ekki była zupełnie w yczerpana, a 
co gorsza —  załamana na duchu. Skąd taka 
burza, o n ienotow anej sile i długotrw ałości? 
Zapew ne zesłał ją Allach, potężny bóg Ma
hometa. To zła w różba  — jnówili żołnierze  
i rzucali broń. A bu  Soffian nie miał w yjścia: 
zarządził odwrót.

1 w  taki oto sposób spryt Mahometa oraz 
siły przyrody ocaliły M edynę  — a wraz z  
nią rełigię islamu.

A. AZEM BSK I 
(Fragment książki „Port sztandarami proroka")

S K Ą D  T Y L E  
K O Ś C I O Ł Ó W
P odstawową przyczyną powstania róż

nych wyznań chrześcijańskich jest brak 
system atycznego w yłożenia na piśmie 

całej — bez reszty —  nauki w iary podanej 
przez Chrystusa. P ism o Sw. nie jest sy
stem atycznym  podręcznikiem  wiary.

Przyczyny drugorzędne tego zjawiska to
a) brak w łaściw ego przygotowania um ysło
w ego do czytania i wyjaśniania Pisma Sw.,
b) filozoficzne wysiłki rozum owego uzasad
nienia i rozważania prawd wiary, c) różno
rodność ludzka i narodowa w zam iłow a
niach, gustach, odczuciach, d) nierozsądne 
trzymanie się osobistych przekonań mimo 
przeciw nych racji obiektyw nych (bezstron
nych).

a) W łaśnie dlatego, że P ism o Sw. nie jest 
system atycznie ułożonym podręcznikiem  w ia
ry, należy je  czytać po w łaściw ym  przygoto
waniu intelektualnym . W chodzi tu w  grę

znajom ość języków  starożytnych, historii 
starożytnej, archeologii, filozofii itp.

Kto zabiera się do czytania Pisma Sw. je 
dynie dla celów  pobożnościow ych. dla zbu
dow ania duchow ego, nie musi się naukowo 
przygotow yw ać, ale gdy napotka jakąś 
trudność, winien się zw rócić o w yjaśnienie 
do ludzi kom petentnych. W ymagania nau
kow e stawia się tylko tym czytelnikom  B i
blii, którzy posiadają aspiracje do tworzenia 
w łasnego systemu religijnego, czyli własnego 
wyznania, względnie z uporem szukają w  
Piśmie Sw. argum entów na poparcie sw oje j 
już zbudow anej doktryny.

b) Nie ulega w ątpliw ości, że umysł ludzki 
ma praw o zgłębiać praw dy wiary i u jm ow ać 
je w jakieś defin icje  naukowe. Poza tym na
leży przyjąć też zasadę, że praw dy wiary 
muszą się rozw ijać razem z rozw ojem  kul
tury ogólnoludzkiej. W obydw óch jednak 
w ypadkach trzeba przyjąć pewne granice. 
I tak nie w olno sądzić, że wiedza rozumowa 
może kiedykolw iek całkow icie zastąpić w ia
rę i nie w olno też myśleć, że rozw ój re lig ij
nej św iadom ości polega na zarzucaniu jed 
nych prawd w iary (bo rzekom o za stare) 
i tworzeniu now ych w edług „duchow ych po
trzeb epoki” . R ozw ój ten ma polegać w y 

łącznie na lepszym  zrozumieniu pierw ot
nych, tych najstarszych zasad i na ich zręcz
niejszym  dostosowaniu do ducha czasu.

c) Każdy człow iek jest inny —  nawet 
wśród bliźniaków. Również każdy naród p o 
siada odrębną psychikę. Różnorodność w 
tym względzie nie jest czymś złym. O dw rot
nie —  tzw. zglajchszaltowanie byłoby czymś 
niewłaściwym . Poucza nas o tym cała przy
roda — piękna głów nie dzięki przeogrom ne
mu urozmaiceniu. W ięc można i do religii 
w prow adzać odrębności, ale należy pamiętać, 
by dotyczyły one w yłącznie spraw dodatko
wych, nieistotnych. Do takich spraw nale
ży liturgia, różnorodność obrzędowa pom a
gająca w  religijnym  w yżyciu się pobożnej 
duszy. Z tego rodzaju różnic nie można tw o
rzyć różnych wyznań chrześcijańskich.

d) Są w reszcie chrześcijanie, którzy w sku
tek różnych pom yłek stworzyli sobie w łas
ne poglądy religijne i nie okazują chęci zre
zygnowania z nich w imię egoizmu. Nie 
chcą się przyznać do popełnienia błędu i z 
uporem brną coraz głębiej we w łasnych po
mysłach. Ten powód powstawania mozaiki 
w yznaniow ej w  chrześcijaństw ie jest naj
mniej uzasadniony i najbardziej poniżający. 
Jest jednak zjawiskiem  dość pospolitym.

k s ! S. W.



N a  r o z d r o ż a c h
S potykam y je niemal codziennie. M ło

dziutkie 13— 14— 15-letnie i nieco starsze 
dziew czyny kręcące się bez w yrainego 

celu po dw orcach kolejow ych , dom ach to
w arow ych  lub po prostu po ulicach, ubrane 
w edług w łaściw ej nastolatkom m ody tw orzą
cej dziwny konglom erat jeszcze uczniow 
skich paletek i jesioneczek z już pretensjo
nalnym i dodatkam i w postaci szpilek, jaskra
wych apaszek i w ysoko tapirow anych fry 
zur. Na niejednym  rękawie w idać wyraźny, 
ciem niejszy ślad po zdartej tarczy uczniow 
skiej.

Spotykają się, tworzą grupy, dołączają się 
do nich śmieszni w  sw ej pseudodorosłości. 
pryszczaci chłopcy —  jak one najczęściej 
uczniow ie-w agarow icze. Gdy mają parę zło
tych idą d o  kina na najtańsze m iejsca. Po 
południu w racają do dom ów  pozorując po
w rót ze szkoły, aby potem, w ieczorem  znów 
wyruszyć w  „p lener” .

Spotykam y ich, m ijam y, czujem y niepokój, 
bo przecież w takiej grupie m ożem y kiedyś 
i sw oje  dziecko spotkać. Ale nie reagujem y. 
Dużo się m ów i o potrzebie społecznej inge
rencji, o angażowaniu się nawet przechodnia 
ulicznego w  pracę w ychow aw czą. Praktycz
nie nikt tego nie czyni. Nawet w ówczas, 
gdy m łodzi chłopcy i dziewczęta piją w ino 
i palą papierosy —  nie w trącim y się. Bo 
na dobrą sprawę jakież niby mamy prawo 
do strofow ania i pouczania cudzych dzieci.

W iele przyczyn składa się na to, że m ło
da dziewczyna, czy m łody chłopiec w ybiera 
sobie jako ideał negatywny, zły sposób p o 
stępowania. Niski poziom  inteligencji, za
niedbania i niepow odzenia w  szkole, a w  
związku z tym poczucie m niejszej w artości 
i szukanie przyjaciół wśród podobnie za
niedbujących się w  obowiązkach.

Brak znajom ości zasad m oralnych, będą
cy wynikiem  zaniedbań w ychow aw czych , 
niekorzystne warunki dom owe mają nega
tyw ny udział w  kształtowaniu młodzieży.

N ajbardziej niekorzystny w pływ  w ycho
w aw czy w yw iera na dzieci rozbicie rodziny, 
konflikty  i kłótnie poprzedzające rozstanie 
się rodziców , alkoholizm  w rodzinie.

M łodzi ludzie przeżyw ający sw ój trudny 
okres rozwojow>y potrzebują szczególnie m ą
drej kontroli ze strony domu, dobrego przy
kładu, zrozumienia, czasem surow ego skar
cenia. a bardziej w iele serca, ciepła, poczu
cia bezpieczeństwa. G dy nie znajdują tych 
w artości w  domu, oddalają się od rodziców  
i szukają przyjaciół poza dom em. Znajdują 
najczęściej zły przykład.

*
O bserw uję od lat losy kalekiej i nieszczę

śliw ej Zosi R.
Matka dziewczynki energiczna, przystoj

na. bardzo zaradna życiow o kobieta związała 
się z mężczyzną, który —  będąc bardzo d o 
brym  fachow cem  okazał się notorycznym  pi
jakiem . W  okresie 12 lat tego niefortunnego 
związku przyszło na świat 7 dzieci. Zaradna 
kobieta troszczyła się o  nie z najw yższym  
pośw ięceniem . Dzieci były  zawsze schlud

Fot. archiwum

nie ubrane, najedzone. U czyły się na ogół 
dobrze. M inęło kilkanaście lat. Zaczęły się 
pierwsze, poważne kłopoty. Najstarszy 13- 
letni Bogdan zaczął zdradzać nadmierną 
agresywność. Rzucał się na kolegów  z pię
ściami, strzelał z procy  w okna nauczycie
lem, napadał na uczniów  młodszych klas 
i okradał ich z drobnych m onet czy Przy
borów  szkolnych.

Fot. archiwum

Z trudem ukończył podstawówkę. W  szko
le zaw odow ej w ytrw ał tylko rok, po czym 
zaczął uciekać z domu, w ałęsał się, praco
w ał doryw czo. Ostatecznie w  wieku 19 lat 
ożenił się, rozpił —  praw dopodobnie jak  je 
go o jciec i obecnie już po raz któryś z kolei 
odsiaduje w yrok  za w yczyny chuligańskie 
w  stanie nietrzeźwym . Ma czw oro dzieci, 
które niestety zdradzają niedorozw ój umy
słowy, są słabe fizycznie i chorowite.

Gdy dziś śledzim y losy  tej rodziny, to 
jak dotąd —  tylko jedno z dzieci —  He
lenka, którą zabrała na w ychow anie ciotka, 
ułożyła sobie życie w zględnie pom yślnie. 
Reszta dzieci w yrosła na ludzi nieszczęśli
w ych, skłóconych z prawem, bez zawodu 
i przyszłości. N ajtragiczniej ułożyły się jed 
nak losy najładniejszej Zosi. M ówią —  zgu
biła ją uroda... Miała tyle wdzięku, tyle 
uroku osobistego, że w szyscy ją lubili. Ale 
już jako 14-letnia dziewczyna .poszła  na 
u licę” . Zaczęło się niewinnie, od wagarów, 
spacerów  po parkach. Nie chodziła do szko
ły, o  czym  niestety, nie wiedziała matka 
D opiero gdy dziewczyna opuściła 90 dni w 
szkole do dom u nadeszło zawiadomienie. 
A le w tedy —  niestety —  było już za późno.

Skończyła tragicznie. K tóregoś dnia po 
w iększej libacji w  gronie chuliganów, w pa
dła pod tram waj. Straciła nogę. A  miała

w ów czas zaledwie 19 lat. W róciła  do rodzi
ny kaleka, oszpecona bliznami.

*
15-letnią Bożenkę B. spotkałam  w  jednym  

z dom ów  dziecka. Ładna, zdolna dziewczyna, 
która niestety poznała już smak alkoholu, 
i zakosztowała w  „łatw ym  zdobyw aniu gro
sza” .

M imo usilnych starań opiekunów  w domu 
dziecka nie udało się wpłynąć na zmianę 
je j postępowania. K radła w  dalszym ciągu. 
W łaściw ie należałoby skierow ać sprawę do 
sądu dla nieletnich i um ieścić ją  w  którym ś 
z zakładów  popraw czych. A le opiekunowie 
dom u dziecka znali przeszłość Bożeny. Znali 
tragiczne dzieje rodziny. O jciec dziewczynki 
chory na gruźlicę zmarł pozostawiając żonę 
z trójką „drobiazgu” . Bożenka była najstar
sza w domu. Matka po śm ierci męża co kil
ka m iesięcy zm ieniała „m ężów ” . Dziećm i 
nie interesowała się wcale, opiekę nad ni
mi pow ierzając starej, schorow anej babce. 
Po śm ierci babki rolę opiekunki nad m łod
szym  rodzeństwem  przejęła Bożenka. M u
siała gotow ać, prać, karmić brata i sio
strę. Gdy brakło pieniędzy na życie — 
matka m ówiła nie masz —  to idź na ulicę 
i zarób. Na wniosek w ładz ośw iatow ych 
dzieci u lokow ano w  dom ach dziecka, matkę 
sąd pozbaw ił prawa opieki. Ale dla Bożen
ki nie dom dziecka jest m iejscem  najodpo
w iedniejszym  i nie dom poprawczy.

*Podobnych przykładów  można podać ‘dzie
siątki, setki. Rozpad rodziny, brak przygoto
wania do obow iązków  rodzicielskich pow o
dują, że w  zakresie opieki nad dzieckiem 
zaniedbanym, moralnie zagrożonym coraz 
w ięcej obow iązków  spada na państwo.

W ydajem y na ten cel sum y sięgające m i
liarda złotych i w ciąż jeszcze nie zaspoka
jam y potrzeb. Najostrzej odczuwa się brak 
zakładów w ychow aw czych. M am y w  Polsce 
36 takich -zakładów o 3100 m iejscach, g łów 
nie jednak dla chłopców . Dziewczęta prze
byw ają w ięc okresow o w Pogotow iach Opie
kuńczych, w  dom ach dziecka. Nie jest to 
jednak pożądane rozwiązanie. Nie w ystar
czy, choć to bardzo w iele, że dziew-czyny 
te w yrw ie się z niepożądanego, zdem oralizo
wanego środowiska.

Trzeba je przecież uczyć zawodu, otoczyć 
specjalną troską w ychow aw czą, stw orzyć 
specjalne warunki dla reedukacji społecznej 
Um iejętnym , w ysoce pedagogicznym  stosun
kiem udowodnić, że są potrzebne, że się spo
łecznie liczą i że mają przed sobą jaśn ie j
szą, lepszą przyszłość. Te warunki może 
spełnić tylko odpow iedni zakład w ychow aw 
czy.

W  tej sytuacji M inisterstwo Oświaty w 
planach na lata 1965— 1970 przew idziało bu
dow ę 12 zakładów w ychow aw czych  ze Spo
łecznego Funduszu Budow y Szkół i Interna
tów  oraz 4 takie zakłady z funduszów 
państw owych, co pozw oli na zaspokojenie 
najpiln iejszych potrzeb.

KATARZYNA RlTT
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R o z m y ś l a n i a  p r z y  k o m i n k u

P rzyjechała w ieczorem . M in isp ód n icz
ka, m ini-kurteczka, fantazyjn ie upięty  
turban z szalika i ściągnięta od zimna 

twarz, pokryta  grubą warstwą makijażu... — 
A leż nie zmarzła wcale. Skądże? Przecież  
nie jest tak zim no! —  odpowiadała na 
okrzyk i i pytania. 1 na dowód, że je s t  je j  
naprawdę ciepło zaprezentow ała spod kurt
ki luźny, mały sw eterek  bez rękawów .

Na dw orze sypał śnieg, miotany podm u
chami poryw istego wiatru. Zziębnięci prze
chodnie n iecierpliw ie tupali na przystan
kach lub przem ykali się pod murami do
m ów  byle prędzej dotrzeć do ciepłych  m iesz
kań.

Hala wyszła z dom u, „a b y  się rozejrzeć ’ ’ . 
Jakoś inaczej wyobrażała  sobie sw ój pobyt 
w stolicy. Nikt nie przystaje, nikt nie po
dziwia ani klipsów, ani kozaków. Nawet 
krok um yślnie niedbały i starannie w ystu 
diowany na nikim nie robi wrażenia. W resz
cie jakaś kawiarnia. S tołeczny szyk i... sto
łeczne m ożliwości. P ieniędzy w ystarczy  na 
małą czarną, a nawet ciastko. M ożna, tu 
siedzieć ze sztucznie intelektualnym, wyr.a-

korzyść w postaci natychm iastow ego dachu 
nad głową, a później „s ię  zobaczy". —  A le  
nie u obcych  —  zastrzega się natychmiast. 
Mogą to być jacyś pow inow aci, znajomi.

—  A nauka? — przeryw am y brutalnie. — 
A tw oja  przyszłość? C zyżbyś chciała ograni
czyć sw oje am bicje do prania, sprzątania i 
gotowania?

Hala się denerw uje. W yjaśnia nam obszer
nie swoją sytuację i poglądy na przyszłość. 
Przestała się uczyć, gdyż złożyło się na to 
w iele ob iektyw nych  przyczyn. Po pierw sze
—  „słabe zdrow ie” . Dużo chorowała, dużo 
opuszczała, a profesorow ie byli „n iew yrozu - 
m iali” . Interesow ali się je j  warunkam i do
m ow ym i, a d yrektor w zyw ał ją kilkakrotnie  
na rozm ow y zw racając uioagę na n ieodpo
wiedni strój, fryzurę, m akijaż i o zgrozo, 
zachowanie. (—  Tak jak byśm y żyli w śre 
dniow ieczu? —). W ytłum aczyła się sobie i 
matce, że te rozm ow y są przejaw em  jego  za
interesowania jako m ężczyzny.

Matka podczas ko le jn ej bytności w  szkole, 
w  odpow iedzi na uwagi dotyczące słabych  
w yników  Hali w  nauce, zrobiła awanturę, co

Hala szuka  s z a n s y
zem  twarzy, leniw ie palić papierosa i c ze 
kać, czekać z w ew nętrznym  napięciem  na... 
cud, szansę, przygodę, ubaw...

Hala ma skończonych 17 lat, osiem  i „p ół”  
klasy liceum  ogólnokształcącego, zgrabną 
figurkę i niebrzydką buzię. G dyby tak od- 
kleić sztuczne rzęsy, zm yć  grubą tynkturę 
m akijażu i zetrzeć  nienaturalny w yraz  
tw arzy ^ ro b io n e j”  trochę na „w am pa z 
prow incji”  —  to okazałoby się, że ta buzia 
jest zupełnie miła. Czy to dużo, czy mało? 
W pojęciu  Hali to bardzo wiele. Nie m ogę  
zm arnować sw o je j szansy. Po dwudziestce 
w yjd ę ż  obiegu  — mówi.

—  Chciałabym  m ieć dużo pieniędzy i nic 
nie robić! —  Co za sens pracow ać za tysiąc 
złotych?  —  szkoła to bzdura!

Jakie są je j plany na przyszłość, co myśli 
zrobić z  sobą — tego chyba nawet sama 
Hala nie w ie. Ż y je  dniem dzisiejszym- m iędzy  
chęcią kupna now ych klipsów  a kolejną ka
wą.

Nie lubię chłopaków  — mówi. —  Są o r 
dynarni. Chodzą kupą, nie potrafią się za
chować. Nie stać ich na nic lepszego niż 
„sikacz”  a w  rezultacie um ieją zostaw ić naj
lepszą dziew czynę i lecieć na m ecz. —  P raw 
dziwy m ężczyzna, to  „żon a ty” . Taki ceni 
sobie znajom ość z dziew czyną i umie to 
okazać. Ma przy tym  gest, a czasem  się zda
rza, że potrafi też piękn ie mówić.

W m iasteczku, z którego pochodzi, jest 
je j  zdaniem kilku „praw dziw ych m ężczyzn". 
Ich żony te rozplotkow ane kum oszki, chcia
łyby przykuć m ałżonków  do siebie praw dzi
w ym i łańcuchami i bronią sw ego domu przed 
dziewczętam i typu  Hali, nie cofając się przed 
pubilcznym  skandalem, a nawet rękoczyna
mi.

—  W ięc m oże W arszawa?
Można się tu jakoś zaczepić, w najgorszym  

w ypadku jako... — chyba pom oc domowa  
przy tw oich obecnych  kw alifikacjach  — 
Wtrącamy nietaktow nie. Hala na te Słowa 
oburza się, po nam yśle jednak ustępuje. Ta
kie „ urządzenie się”  ma pewną bezsporną

skończyło  się przejściem  Hali do innej szko
ły. Tam znów  profesorow ie byli „surow i". 
Nie w ierzyli w choroby Hali, w  je j  słabe 
zdrowie. Hala po prostu nie zdała. Uczyła 
się jeszcze pół roku  —  ale czy  był sens 
pow tarzać w  kółko  to sam o? —  P rofesoro 
w ie ,.dusili” , w ychow aw czyni w zyw ała m at
kę. R ozm ow y u dyrektorki odbyw ały się w 
obecności w ychow aw czyni i matki. D o tyczy 
ły takich nudnych spraw jak brak d yscy 
pliny i poczucia obow iązku nie tylko u 
Hali, ale być m oże rów nież u je j  m atki 
(Rodzice Hali są rozw iedzeni. O jciec założył 
nową rodzinę, a matka nigdzie nie pracuje, 
utrzym ując siebie i dzieci z w ysokich , dużo 
w yższych  niżby w yznaczył sąd, alimentów). 
To sform ułow anie było zbyt gorzką pigułką 
do przełknięcia dla matki Hali. Oburzona  
iż nikt nie ocenił je j  pośw ięcenia dla dzi°' 
przyznała rację Hali iż „szkoła  szykanuje  
i wtrąca się” , po czym  dziewczyna w  dal
szym  ciągu „ch ora ” przestała uczęszczać do 
szkoły. M ówiło się, że trzeba je j  znaleźć ja 
kąś dobrą, now oczesną szkołę, a pon ie■* 
waż w  m ieście innego liceum  ogólnokształ
cącego nie było  —  pozostała na razie w  do
mu.

W ted y to matka zachorowała, w ięc Hala 
już „n ie m ogła”  uczyć się dalej. O podjęciu  
jakiejś pracy też  nie było m ow y.

Hala pojechała do krew n ych . znajom ych  
„roze jrzeć  się” , ale w szyscy pytali o naukę 
i nie kwapili się z udostępnieniem  je j  szan
sy. Byli naw et tacy. k tórzy chcieli pom óc 
Hali, aby dostała się do szkoły  zaw odow ej 
z internatem , ale to oznaczało pow rót do 
profesorów t do nauki nudnych przedm io
tów, ograniczeń, w ysiłków  —  a tu przecież  
nie o to chodziło!

—  Czyż mam m arnować najlepsze lata? —  
powtarzała Hala zasłyszane skądś „m ądro
ści” . Ja chcę żyć! —

I oto  teraz w yluszcza nam sw ój pogląd 
na to „życie". Jest piękna i młoda. Takie 
dziew czyny jak ona w inny żyć w luksusie 
i kom forcie  —  jak o tym  pouczają film y. 
Trzeba tylko uważnie chw ytać nadarzającą

się okazję, szukać szansy i w ychodzić je j  
naprzeciw. Tu następuje cała litania p rece 
densów. Pewna dziew czyna poznała „bogate
go" dyrektora, k tóry  się z nią ożenił, w in
n ej znów  zakochał się „nadziany" zagranicz- 
nik, a tamta w yjechała  do Australii i p rzy 
syła entuzjastyczne listy itd. W ięc  czyż m o
żna tracić czas i najlepsze lata, aby później 
pracow ać za „parę groszy” ? Trzeba... szukać.

W ięc teraz obojętn ie  co, obojętn ie jak  — 
ale w W arszawie. Nareszcie na w yższym  
szczeblu, w stolicy. M ogę wam pom óc w  
dom u  —  oświadcza łaskawie.

Nie skorzystaliśm y! K upiliśm y Hali bilet 
kolejow y, w ysłaliśm y też sążnisty list do je j  
matki. Hala wsiadła do pociągu bardzo ra
no. W tym  samym czasie w ysypała się z po
ciągu gromada m łodzieży, spieszącej do szko 
ły lub do pracy...

Hala wracała do domu, zawiedziona, że 
przeszkodziliśm y je j  w  szukaniu „szansy”  
w W arszawie, ale nie zrezygnowana. Mama 
ma znajomą w  Kanadzie — oświadczyła nam 
na pożegnanie. —  Napiszem y do n iej i na 
pew no coś się dla mnie znajdzie!

Pojechała. B yło nam jakoś dziwnie. A le  
czyż można pom óc człow iekow i w brew  jego  
woli?

HABER 

Fot. archiwum
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PANIE JERZY-MATKA CIĘ PRZYZYWA!

Rolnictwo to wiedza
Dawniej mato kto uczył się rolnictwa i nie* 

wielu ludzi rozumiało nawet potrzebę kształ
cenia się w tej dziedzinie. Syn po ojcu przej
mował gospodarstwo i gospodarzył tak, jak go 
nauczył ojciec i dziad.

Dziś wszyscy rozumiemy, że dobry rolnik 
musi dużo umieć. W Polsce posiadamy obec
nie siedem Wyższych Szkół Rolniczych (WSK), 
w których kształci się 16.700 studentów na 
studiach dziennych i 5.950 studentów na stu-, 
diach zaocznych.

W WSR-ach pracuje 450 profesorów i do
centów oraz 1700 adiunktów i asystentów. Co 
roku 90 pracowników naukowych zdobywa 
stopień docenta, a IM — stopień doktora.

Fot. archiwum

letni Zbigniew  Miklusz z W arszawy
-  po trzydziestu latach odnalazł sw o

ją  matkę. Długoletnie poszukiwanie 
uwieńczone sukcesem. Szczęście matki i ra
dość syna —  łatwo sobie w yobrazić.

W spom niane i szeroko opisane w  prasie 
w ydarzenie nie może wym azać wielu in 
nych tragedii, które nie doczekały się i ni
gdy nie doczekają się szczęśliwego zakoń
czenia. Ostatnia w ojna obeszła się z ludź
mi w sposób szczególnie okrutny. Wojna... 
barbarzyńscy okupanci... to jeszcze zrozu
miałe. W ojna to ślepy żywioł. H itlerow ski 
okupant nie szczędził nikogo i dla nikogo 
nie miał litości. Ani dla dzieci, ani dla ma
tek. Na oczach matek, m ordow ał dzieci... 
A le  to by ł hitlerowski okupant, ale jak osą
dzić i jak nazwać dzieci, które po w ojnie 
w yrzekają się matki. Nie z biedy, nie z nę
dzy, nie z głodu, nie ze strachu przed śm ier
cią... Po prostu —  tak im jest w ygodniej.

W śród „L istów  do szczęśliw ego syna”  w y
drukow ały „K ulisy” —  list matki. W ychow a
ła troje dzieci: syn —  oficer WP zginął w  
w alce z okupantem, drugi syn —  „zajm u
je  poważne stanowisko w  jednym  z m i
nisterstw” , córka —  żona inżyniera chemi - 
ka. W szystko b3rło dobrze dopóki matka nie 
zdradziła chęci pow rotu do Polski (m ie
szka w e Lw ow ie). Obecnie zaś... posłuchaj
my, co pisze matka:

„dzieci m oje zryw ają kontakt z matką, 
że ja w  ich mieszkanie zwalę się im na kark. 
Dzieci m oje zaparły się i w yrzekły matki. 
D obry chleb Polski L udow ej, życie stolicy 
zagłuszyły głos rozsądku, obowiązku i dzieci 
zerwały zupełny kontakt ze mną...”

O cieram y się o nich na ulicy... O tę e le
gancką żonę inżyniera chemika, która w y 
parła się matki, a miłości śmie żądać od 
sw oich dzieci. Szacunku w ym aga dla siebie 
jako dla kobiety. I sny miewa spokojne, 
chociaż jest potw orem  w  swym  zimnym w y 
rachowaniu. I syn (Jerzy) na pow ażnym  sta
nowisku w  m inisterstwie wygłasza m ow y 
i innych poucza jak zachowyw ać się mają. 
Prowadzi poważne dyskusje i wygłasza roz
sądne opinie —  rodzinno- i państw ow otw ór- 
cze i czułby się dotknięty, gdyby mu odm ó
w iono podania ręki, z którym  wszelki kon
takt brudzi i hańbi.

W tym  samym numerze w spom nianego 
pisma drugi głos: głos syna porzuconego na 
klatce schodow ej.

„M iałem  m niej w ięcej roczek —  pisze... 
Mam dobrą pracę, w zględne warunki życio
we. w ydaw ałoby się, że mi w ięcej nic nie 
trzeba. A jednak tak nie jest. Bardzo bym 
pragnął poznać tę w łaściwą swą matkę, m o
że gdzieś w  Polsce żyje, może też myśli
o mnie, tak jak ja  o  Hiej. N ic od niej me 
chcę, w szystko je j przebaczam. Może gdy 
mnie podrzuciła miała ciężkie warunki, m o
że jakieś inne przyczyny były, jednak tylko 
pragnę odnaleźć ją, lecz nie wiem, gdzie na
pisać i u kogo zasięgnąć rady...”

Trudno byłoby żyć, gdyby świat składał 
się z takich ludzi, jak pani Halina (żona 
inż. chemika) i pan Jerzy (dobre stanowisko 
w  ministerstwie). Ostatnio przytoczony list 
przyw raca w iarę w  człowieka. Na nowo bu
dzi przekonanie, że jednak „ludzie są do
brzy” .

UŚMIECH
NIE SKUSI NA S...
T7 iesinger p ierw szy wniósł uśm iech do

1 1  polityki NRF. „S tary”  Adenauer był 
ponury, Erhard miał minę dobrotliw ego  

wujaszka, a K iesinger się uśmiecha. Jak 
gwiazda filmowa. Uśmiech nie schodzi z  j e 
go twarzy. Chociaż je s t  to czysto zew nętrz
na reakcja na różnego rodzaju bodźce i zja 
w iska życiow e, ale reakcja tego rodzaju w  
życiu  norm alnych śm ierteln ików  oznacza i 
dobre sam opoczucie i sym patię i op tym i
styczn y  sposób widzenia ludzi i spraw. Tak 
jest w życiu  norm alnych ludzi, w polityce  
jednak uśm iech nic nie oznacza, o ' czym  
dobitnie przekonuje kanclerz Kiesinger. 
M imo uśm iechu bow iem  polityka NRF nie 
uległa zmianie, przynajm niej w zasadniczych  
punktach najbardziej nas interesujących.

C hcecie przykładów ?
Tłum aczka dzieł francuskich pisarzy  —  

Claudela, Romain Rollanda —  na język  n ie
m iecki — prof. Klara Fassbinder została od
znaczona przez rząd francuski orderem  Palm  
Akadem ickich. Jest to odznaczenie icysokie. 
nadawane za zasługi położone na polu kultu
ralnym. A le pani Fassbinder nie tylko dzia
ła dla rozszerzenia w pływ ów  kultury fran
cuskiej w  narodzie, którego tak niedawni 
przedstaw iciele odbezpieczali rew olw er sły 
sząc słow o „kultura", ale działa również bar
dzo energicznie na rzecz pokoju. I dlatego 
właśnie, PREZYDENT NRF LUEBKE, BU
DOW N ICZY OBOZÓW  KONCENTRACYJ
NYCH SPRZECIW IŁ SIĘ PRZYZNANIU  
NAG ROD Y PROF. FASSBINDER.

„Trzeba, by nam wyjaśniono  —  pisał w  
związku z tym  faktem  francuski tygodnik

kat. —  i powiedziano w yraźnie, że ''pewna 
działalność polityczna na rzecz pokoju, uw a
żana jest za nie do pogodzenia z najbardziej 
zasłużonym w yróżnieniem ...

Postawa działacza pacyfistycznego jest b łę
dem  w NRF...”

Sprawa jest zupełnie jasna. W okresie, k ie 
dy pan L uebke był tylko budowniczym  obo
zów , jego  szefow ie skazaliby panią Fassbin
der na pobyt w  obozie, obecnie zaś tylko  
protest przeciw ko odznaczeniu!

Jednocześnie dow iedzieliśm y się, że Rzesza 
pana Luebkego (NRF) odznaczyła wysokim i 
odznaczeniami byłych  działaczy NSDAP i 
aktyw istów  organizacji h itlerow skich, a o -  
becnie działaczy „Ziom kostw a N iem ców  Su
deckich” , czyli rew izjonistów  i od w etow 
ców. Zrozum iano?

A kanclerz K iesinger uśmiecha się. A co 
ponadto?

O ficjalny kom entator stw ierdza: „Rząa  
Kiesingera.. nie spiera się o to, iż polityka  
niem iecka w  istotnych sprawach nie została 
zmieniona. Szef frakcji CDU/CSU Barzel 
zgadza się najw yżej na uznanie, że rząd 
zm ienił m etody, ale nie meritum ..."

Innym i słow y: nadal dążność do zmiany 
granic, do likwidacji drugiego państwa n ie
m ieckiego, nieuznawanie zachodnich granic 
polskich, rozbudowa B undesw ehry jako na
rzędzia politycznego nacisku (przynajm niej 
na razie) i... uśmiech kanclerza. Rząd zm ie
nił metody...

Nie m etody są jednak istotne. W polityce  
Bonn musi nastąpić zasadnicza zmiana. Je
steśm y państwem , które takiej zm iany pra
gnie. Rozw ijam y braterską sąsiedzką w spół
pracę z NRD i p okojow ej w spółpracy o cze
ku jem y od NRF. A le nie za cenę uśm ie
chu. Nasze warunki są znane.

Od 1870 roku armia niemiecka zaopatrzona w „żelazny krzyż” deptała granice państw 
europejskich. Dzisiejsza Bundeswehra kroczy ku tym samym celom. Fot. archiwum
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M edycyna roDi sw oje i przeaiuza wiek 
życia ludzkiego. M amy jeszcze kraje, gdzie 
przeciętna długość życia wynosi trzydzieści 
parę lat, ale jednocześnie w  innych krajach
—  ponad sześćdziesiąt, a nawet —  ponad 
siedemdziesiąt.

Cóż, kiedy człow iek sam gw ałtow nie szu
ka śm ierci i m im o pouczeń niehigienicznie 
żyje. Zatruwa się alkoholem  i nikotyną, 
unika świeżego powietrza, przesiaduje w  za
kopconych  lokalach, a  w  dodatku technika

C O R A Z  WI Ę CEJ  
W Y P A D K Ó W

Pod przydrożnym kamieniem nagrobnym kobiety zapalają świece dla uczczenia zmar
łego. Można również odpocząć, przekąsić, wypić szklankę chłodnego wina...

Fot. archiwum

SERBSKIE 
KAMIENIE 
NAGROBNE

współczesna w ym aga ofiar. O bserw ujem y 
w ięc liczne —  coraz liczniejsze przypadki —  
nagłej śm ierci —  w  trybach maszyny, w  ka
tastrofach lotniczych, pod kołam i sam ocho
dów.

W  Polsce, chociaż m otoryzacja nie osią
gnęła jeszcze poziomu, jaki obserw ujem y w  
krajach zachodnich, to jednak liczba ofiar 
śm iertelnych w ynosi parę tysięcy  osób, 
ciężko rannych zaś ponad dwadzieścia tysięcy. 
Z jaw isko zaczyna być niebezpieczne. Można 
je ju ż  określić m ianem  klęski społecznej. 
Poza innym i środkam i wskazana jest czu j
ność, ostrożność, rozsądek. Jeśli z rejestru 
przyczyn w ykreślim y: pijaństw o, braw urę
i głupotę —  uratujem y zdrow ie i życie w ie
lu tysiącom  ludzi. (fot. CAF)

by. Podobne kamienie znajdują się na cm en
tarzach.

Te oryginalne nagrobki przydrożne są 
bardzo bogato rzeźbione przez dom orosłych 
artystów. Są na nich umieszczone postacie 
(zmarłych mężczyzn i kobiet), przybrane 
w  strój narodowy, niekiedy w  strój żołn ier
ski, są w yryte narzędzia, którym i zmarły 
się posługiwał bądź też w yobrażające jego 
zawód, są wreszcie napisy upamiętniające 
czyny zmarłego, jego zalety, sławiące bo
haterską śmierć itp..

Napisy głoszą:
„Kam ień ten nosi im ię mego małżonka, 

znanego wszystkim  ■ z n iezw ykłej dobroci. 
Radivoje Lukow icz w Sam ailo był zacnym

Serbem i dzielnym  w ojow nikiem . B ył żoł
nierzem 4 baonu 12. regimentu. W alczył 
w  w ojn ie  serbsko-tureck iej” .

„Pom nik ten postawił Gaszo sw em u ojcu  
M arko Radow anow iczow i, który zginął na 
tym  m iejscu za sw ą serbską o jczyzn ę  z rąk 
tureckich. 12 maj 1814 r.” .

„M ileta M ariczicz, żołnierz 1 baonu 4. regi
mentu piechoty zginął w  26 r. sw ego żywoca 
w alcząc o pokój Serbii przeciw ko austró- 
niem ieckiej armii. Boże zbaw jego duszę” .

„K u uczczeniu pam ięci Sim o O restijewicza 
ze wsi K osow ica, przew odniczącego zarządu 
gm innego zm arłego w  57 r. życia, 29 m aja 
1899 r. Sim o był pierwszym , który głosow ał 
za szkołą w e w si” .

Stoją dziwnie rzeźbione pomniki, niby sta
rożytne drogowskazy...

Fot. archiwum

P
rzy drogach Serbii spotyka się kam ie
nie, które budzą szczególne zaintereso
wanie każdego przechodnia. M ieszkańcy 

Serbii zwą je  „krajputaszi”  —  kamieniami 
znajdującym i się „przy drodze” . Można by 
je  wziąć za starożytne drogow skazy, ale w ła
ściwie są one kamieniami nagrobnym i i n a j
częściej znaczą m iejsce śmierci jakiejś oso-
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K onferencja Generalna UNESCO podjęła 
na X II Sesji decyzję przedstawienia 
Zgrom adzeniu Ogólnem u N arodów  Z jed 

noczonych dokum entu w  sprawie likw idacji 
analfabetyzm u w  św iecie, zawierającego 
projekt kampanii m iędzynarodow ej, która 
przyszłaby z pom ocą kampaniom narodo
w ym  i regionalnym . Dokum ent ten został 
przedstaw iony podczas sesji Zgrom adzenia 
Ogólnego ONZ w  październiku 1963 roku. 
Zgrom adzenie przyjęło w tedy jednom yślnie 
rezolucję popierającą światową kampanię 
przeciw ko analfabetyzm owi. Rezolucja za
lecała krajom  szczególnie dotkniętym  anal
fabetyzm em  zwielokrotnienie w ysiłków  w 
w alce o pow szechne nauczanie oraz zapro
siła sekretarza generalnego ONZ do udziału 
w e w szelkich pracach związanych z reali
zacją tego problem u.

D ecyzje te odbiły  się szerokim  echem 
i znalazły poparcie w e  w szystkich agendach 
ONZ jak i w  UNESCO, co św iadczy o tym, 
że toczy się m asowa kampania, której ce

lem  jest całkowita likw idacja analfabetyzmu 
na świecie. Na podstawie tego projektu re
gionalne kom isje ekonom iczne ONZ do spraw 
Azji, A fryki i D alekiego W schodu, podczas 
konferencji w  Addis A bebie  oraz w  Tehe
ranie, podjęły uchw ały zalecające rządom 
tych rejonów  świata uwzględnienie progra
m ów  nauczania ludności dorosłej w  ich na
rodow ych  planach oświatowych.

Późniejsza konferencja m inistrów  oświaty 
kra jów  afrykańskich, która obradowała w  
Abidżanie — podkreśliła, że powszechne 
nauczanie jest podstawą kształtowania ka
dry zaw odow ej i podniesienia kw alifikacji 
w  ramach ogólnego postępu nauczania lud
ności dorosłej.

Proces ten ma przyczynić się również do 
ogólnego wzrostu produktyw izacji ludności 
tych krajów .

Plany
Ralizacja m iędzynarodow ego programu 

w alki z analfabetyzm em , program u tym -

JAK SIĘ PISZE 
MAMA?

czasem eksperym entalnego, obliczona jest na 
lata 1966— 70. W szystkie doświadczenia w y
nikające z realizacji tego program u w  po
szczególnych krajach mają być niezwłocznie 
analizowane przez poszczególne agendy 
UNESCO, celem znalezienia najw łaściw szych 
form . W nioski z tej analizy przedstaw io
ne zostaną K om itetow i W ykonawczem u 
UNESCO, jak również Radzie Ekonom iczno- 
Społecznej ONZ.

Tak w  ogólnych zarysach w ygląda problem  
walki z analfabetyzm em  w  św iecie w spół
czesnym.

N ajw iększym  osiągnięciem  organizacji 
m iędzynarodow ych pow ołanych do likw ida
cji tego palącego problem u, jest przede 
wszystkim  uznanie konieczności nauczania 
ludności dorosłej. M yśl ta spotkała się z sze
rokim  oddźwiękiem  opinii św iatow ej.

Stawka w  w alce o likw idację analfabetyz
mu w  św iecie jest ogrom na: chodzi bow iem
0 to, by dwie trzecie ludzkości w yrw ać 
z dotychczasow ej stagnacji i ignorancji
1 otw orzyć jej drogę do światła i dynam icz
nych procesów  historii, której jesteśm y 
świadkami.

Troska naszego wieku
...Badania przeprowadzone przez UNESCO 

na zlecenie Zgromadzenia O gólnego Naro
dów  Z jednoczonych  ustaliły, że obecnie 700 
m ilionów  ludzi w  w ieku pow yżej 15 lat nie 
umie czytać ani pisać.

L iczba ta stanowi 2/5 dojrzałej ludności 
naszego globu. Innymi słowy na 10 ludzi 
dorosłych, 4 jest analfabetami. W  niektórych 
krajach Azji, A fryki i Am eryki Łacińskiej 
liczba analfabetów  w  stosunku do ogółu lud
ności w ynosi 70— 80, a nawet 90 procent. 
W  wielu krajach kobiety prawie w  ogóle 
nie um ieją czytać, ani pisać. Nawet w brew  
pozytywnem u zjawisku obejm ow ania coraz 
bardziej powszechnym  nauczaniem dzieci, 
znaczna liczba tych, które uczęszczają do 
szkoły pow szechnej nie kończy nauki i p o 
nownie zasila szeregi analfabetów. W spom 
niane w yżej badania dow iodły, że liczba 
analfabetów  w św iecie rośnie w  stosunku 
rocznym  od 20 do 25 m ilionów.

Geografia analfabetyzmu
Na 198 krajów  lub terytoriów  świata w  

20 proporcja  analfabetów  wśród ludności 
dorosłej przekracza 95 procent, w  34 in 
nych —  waha się cd 85 do 95 procent.

N ieum iejętność czytania i pisania nie jest 
zjaw iskiem  w ystępującym  tylko w’ krajach 
zacofanych, lec? istnieje także w  samym 
sercu Europy.

1.600.000 dzieci w  wieku 6— 13 lat nie cho
dzi do szkoły.

Z  opublikowanego sprawozdania dy
rektora generalnego UNESCO w yni
ka, że w  wielu krajach jak np. w  
M ozambiku, A fryce  P ołu dn iow o-Za
chodniej procent analfabetyzm u prze
kracza —  99 proc. ludności.

W niejednym  z niepodległych kra
jów  sytuacja jest również tragiczna, 
np. Sudan, Haiti i Ghana mają 90 proc, 
analfabetów, Pakistan 84 proc., India 
73 proc., Afganistan 85 proc., Iran 
80 proc., Boliw ia 60 proc., M alaje 68 
proc., Nigeria 58 proc., Z jednoczona 
Republika Arabska 70 proc. W ięk
szość analfabetów  żyje w  97 krajach 
A zji, A fryk i i Am eryki Łacińskiej.

Zgodnie ze statystykam i UNESCO w  1960 
roku by ło  w e W łoszech, kraju Petrarki, 
Dantego i B ocaccia 3 m iliony 270 tysięcy 
analfabetów, nie licząc półanalfabetów .

Ogółem w  Europie jest jeszcze co n a j
m niej 7— 9 procent analfabetów. G eografia 
analfabetyzmu w  zasadzie pokryw a się te
rytorialnie z krajam i niedorozwiniętym i.Fot. archiwum



Ostatnie prace ekonom istów  i planistów 
którzy z ramienia ONZ zajm owali sie typ 
zagadnieniem ustaliły, że w arunkiem  roz 
w oju  i postępu w tych krajach jest przea. 
wszystkim objęcie zasięgiem nauczania lud 
ności dorosłej.

Podczas jednego z posiedzeń Rady Eko 
nom iczno-Społecznej Organizacji Narodów 
Z jednoczonych  w  Genewie, przedstawiciele 
kra jów  słabo rozwiniętych sami potwierdzili, 
że naczelnym  zadaniem i warunkiem roz
w oju  tych krajów  jest przede w szystkim  li
kw idacja anaflabetyzmu.

Ogromne wysiłki, które pochłonęły jedno
cześnie duże środki finansowe, przyniosły 
w  wielu krajach zamierzone rezultaty. Na
leży jednak przy tym  podkreślić, że kilka 
szeroko zakrojonych kampanii narodowych 
przeciw ko analfabetyzm owi, m im o że rea
lizowanych z dużym entuzjazmem, nie przy
niosło oczekiw anego efektu, bow iem  nie 
uw zględniły w  dostatecznym stopniu w szy
stkich w arunków  niezbędnych dla osiągnię
cia sukcesu. Dotychczasow e doświadczenia 
z akcji narodowych i regionalnych zmierza
jących  do likw idacji analfabetyzmu, w ska
zują na potrzebę zorganizowania takiei 
kampanii w sposób skoordynow any w skali 
m iędzynarodow ej.

Kilka ciekawostek z historii...

Analfabetyzm  w  czasach średniow iecznych 
był zastraszający, skoro nawet koronowane 
głow y nie umiały pisać ani czytać. Sam 
K arol W ielki z ledw ością umiał się podpi
sać. Ten najpotężniejszy w ładca średnio
w ieczny do końca sw ego życia nie umiał 
pisać ani czytać, chociaż bardzo się do te
go przykładał.

D o sławnych analfabetów  należał również 
twórca islamu —  Mahomet.

O dbyty w  1429 roku sobór we F rancji za
lecał wyraźnie, aby obow iązki kościelne p o 
w ierzono tylko tym duchownym , któszy... 
„ew angelie i epistoły płynnie czvtać umie
ją ” !

K westia edukacji kobiet w yglądała znacz
nie gorzej. Z  bardziej znanych kobiet 
z W ysp Brytyjskich, stosunkowo słabo umia
ła czytać i pisać wielka miłość admirała Nel
sona —  lady Hamilton (Emma Lyon).

K om pletnym i anaifabetkami były żona 
Szekspira —  Katarzyna i córka Zuzanna. 
Do półanalfabetów  należał słynny Grzegorz 
Rasputin

i-ul. archiwum

Z analfabetów  żyjących  współcześnie w  
Polsce największą sławą cieszy się malarz- 
prym itywista —  Nikifor z K rynicy. Jednym  
z fenom enalnych analfabetów  był obdarzo
ny niepospolitym  talentem narratorskim Sa
bała, którego B. Rajchm an porów nuje z Ezo- 
pem (w „W ycieczce na Łom nicę ’’), a St. W it

k iew icz z samym... Hom erem  („Na przełę
czy” ).

I dziś jeszcze istnieje na świecie kraj, 
gdzie dziewcząt nie uczy się pisać ani czy
tać. K ra jem  tym jest Jemen, w  Indii nato
miast jest aż 90 procent niepiśmiennych

Vasco Nunez de Balboa
S kołatany statek na w ysokości Calamaru 

spotyka sporą brygantynę i okręt. Małą 
armadę prowadzi Martin Fernandez de 

Enciso, prawnik i w spólnik O jedy. Nic nie 
w ie o losie kamrata, wyjaśnienia Pizarra 
przyjm uje z niedowierzaniem . Sądzi, że 
Francisco po prostu zbiegł i opuścił tow a
rzyszy w niedoli. Uczony bakalarz nie tai 
podejrzeń  i każe wracać do Uraba. Enciso 
ma zacięcie geografa, nie wiadomo skąd 
czerpie wiadom ości, że nad Zenu znajdują  
się szczerozłote grobow ce indiańskie, a w 
rzece tyle jest drogocennego kruszcu, że 
w ystarczy ty lko  siecią zagarnąć. Po drodze 
w ięc ekspedycja  robi w ypraw ę w górę Zenu, 
zakończoną podw ójnym  fiaskiem .

N iefortunny geograf, k tóry  zresztą później 
rzeczyw iście zasłynie z dzieła o tych  zie
miach, jest arogancki, pew ny siebie i z góry  
traktu je niepiśmienną hołotę, do k tórej n ie
całkow icie bezpodstawnie zalicza także Pi
zarra.

Enciso nie ma jednak szczęścia. Przy lą
dowaniu w Uraba rozbija okręt. Toną w szy
stk ie konie i świnie, przepada prawie cała 
żyw ność, ledwie, że ludzie się uratowali. T e 
raz na m iejscu  w Carobana prawnik u w ie
rzył nareszcie w  praw dziwość słów  Pizarra. 
Ludzie Francisca są wściekli. Znów  znaleźli 
się w przeklętym  m iejscu, znów  jak w przó
dy bez żyw ności i w dodatku z osady, wła
snym  krw aw ym  potem  wzniesionej, pozosta
ły ty lko  szczątki. Pizarro ma osobiste urazy 
i bynajm niej nie próbuje kneblow ać n ieza
dowolenia, przeciw nie sam głośno obnosi swa 
krzyw dę. Szemrzą także ludzie, których  
przyw iódł Enciso, drażnią ich w ielkopańskie 
m aniery dowódcy, jaw nie okazywana im po
garda. I w tedy batutę przejm uje Vasco Nu
nez de Balboa, syn autentycznego hidalga 
z Estremadury, trzydziestopięcioletni, w ysoki 
i postawny m ężczyzna, inteligentny, nie bez  
w ykształcenia, pełen energii i in icjatyw y, o 
głow ę przerasta zbieraninę.

Zna on lepsze m iejsce  na kolonię po za
chodniej stronie Uraba w Darienie. Sęk w  
tym. że kraj ten należy już do Z łotej K a
stylii, na którą patent królew ski otrzym ał 
konkurent O jedy Diego de Nicuesa. Balboa 
jest zw olennikiem  faktów  dokonanych, sk o 
ro Darien obfitu je w e w szelk ie płody leśne,
o żyw ność tam nietrudno, a Indianie tam tej
si nie znają zatrutych strzał, nie ma co się 
troszczyć o brak ju rysd ykcyjn ych  upraw - 
nień. I o dziwo, sum ienie prawnicze eks-ad -  
wokata tym  razem m ilczy. Enciso przystaje.

Rzeka A trato piętnastu ujściam i w lew a  
czarną od butw iejących  resztek roślinnych, 
błotnistą w odę w zatokę. W je j  delcie na 
niezdrow ych moczarach przyczaiła się śmierć, 
ale w yżej, bardziej na północ, płyną czystsze  
strum ienie i m niejsza jest plaga m oskitów . 
Tam pow staje Santa Maria de la Antiąua. 
Duszą m łodej kolonii jest Balboa, a jego  
nieodłącznym  tow arzyszem  Pizarro.

Balboa nie jest niew olnikiem  złota, bo na
w et fanatyzm  religijny nie jest istotnym  
m otorem  jego poczynań. Nie uważa Indian 
za podrasę rodzaju ludzkiego . gotów  w idzieć  
w nich partnerów  i to partnerów  rów no
prawnych. Nie zna bow iem  dwóch spraw ie
dliwości, innej dla Hiszpanów a innej dla 
tubylców .

Pełen energii wódz nawiązuje przyjaźnie 
z sąsiednimi szczepami, choć nieraz dopiero  
po krw aw ych  walkach. Początkow o jeden z 
najzaciętszych wrogów, naczelnik Careta zo
staje jego  teściem , kacyka innego plem ienia  
zalicza do najbliższych przyjaciół. Przy ich 
pom ocy niezm ordow anie eksploru je okolice, 
rozszerzając w p ływ y europejsk ie coraz dalej 
na przesm yk śródam erykański.

W. K. O sterloff (fragm ent z książki)



ar tło  m iel owa 
» g a d k a  ‘

rzez dziurkę od klucza
# eśli czegoś, moi kochani, nie w e c ie ,  albo nie um iecie pozbyć się 

/  zm artwienia, nie chodźcie do w różek ani do adw okatów , tylko po
proście o pom oc Jasia i Małgosię, czyli własne rodzone dziatki. Je

śli swoich rodzonych nie macie, m ożecie je  znaleźć u sąsiadów albo 
w Państw ow ym  D om u Dziecka! Dzieciska, zaręczam  Wam, na w szy
stko znajdą radę, a najlepszy tego dowód w e w rocław skim  m em oria
le. Jest to na pew no m em oriał h istoryczny, od którego teraz zacznie 
się nienaganne funkcjonow anie handlu.

W m em oriale tym  było napisane tak:
„K och an y Dom ó Ksionszki! M y n iszej podpisani uczniow ie nie po 
trafim y w yjść  z podzyw u dlacego nigcie n je  morzna nabydż orto 
graficznych slofn iku f a za to f  szkole dostajem y d fu jk i z  jensyka  
polzkiego. Czy za te d fu jk i to są odpowiedzialni ci panowie d yreg- 
dorow ie z ksiengarni? Jeszeli tag dalej bendzie to m y przestaniem y  
do szkuł chodzić a na panóf d yregtoru f cala wina zpadnie!”

Na m em oriałow ym  pergam inie dzieci złożyły  1000 podpisów, a 
m aluchy narysow ały kije, rózgi, baty. Nie mogli d yrek torzy  zrozu
m ieć o co w  m em oriale chodzi, m yśleli, że to za dobrą pracę Mar
sjanie przysłali im telegram  gratulacyjny, aż pewnem u przysięg łe
mu tłum aczowi, po nieprzespanym  tygodniu, udało się w szystko  
d yrektorom  przetłum aczyć. I zgadnijcie kochani, co nastąpiło? Sen
sacja!. W księgarniach znalazły się słow niki! Dlatego przy każdym  
zm artwieniu trzeba do dzieci zwracać się po ratunek.

O powiedziałem  o tym  sw o je j znajom ej, pani Klaudii, znakom itej 
praczce, która od 15 lat p ierze bieliznę panu d yrektorow i w naszym  
m ieście i strasznie narzekała, że nigdzie nie może kupić proszku  
„ I x i” , tego co to „sam pierze". Pani Klaudia puknęła się palcem  
w czoło i zawołała cała piersią: „B raw o dziatki! Będzie proszek !" 
I w iecie co? Od dwóch tygodni można u nas „ l x i ” na tony ku 
pować. W proszku, w paście i w  pigułkach  —  do w yboru.
— Jakżeś to pani takiego dzieła dokonała? — zapytała ją m oja ura
dowana małżonka. — A no najzw yczajn iej —  wyjaśniła praczka nad 
praczkami. Dał mi pan d yrektor sw oją  bieliznę do uprania. W ypra
łam i odniosłam. Popatrzył on na sw oje  koszule i w krzyk! „Pani 
Klaudio! czym  pani to prała? Przecież w szystko czarne, jakbym  
nie był dyrektorem , ale kom iniarskim  studentem !’’ A ja mu na to, 
że nie mogąc kupić „ Ix i”  pow ycinałam  z gazet ogrom ne ogłoszenia 
reklam ujące to „ I x i ”  i w tym  urządziłam pranie. Zam ilkł dyrektor  
zarumienił się, jak podlotek i słowa nie pisnął. Za trzy dni oc 
„ I x i ”  zaczęły pękać półki w sklepach MHD.

Bierzcie, kochani moi, przykład z dziatek i pani Klaudii!

BARTŁOM IEJ OCZKO

K R Z Y Ż Ó W K A  NR 11

P O Z I O M O :

1) Nie jedno w sieci.
5) Taniec lub sztuka Mrożka.
6) Był powodem Kłótni w „Zemście”  

Fredry.
8) Kąśliwy owad.
10) Nacja.
12) Przepływa przez Goleniów.
15) Gdy go brak, dobry i wosk.
16) Czasem nie warta świeczki.
19) Odmiana pierwiaska chemicznego.
20) Miasto w Polsce, gdzie niegdyś 

wydobywano srebro.
21) Członek dynastii panującej w Pol

sce.
23) Tytuł oficerski w dawnym wojsku 

tureckim.
24) Zbiornik na płynne paliwa.
25) Od gongu do gongu.
27) Szwajcarska Wisła.
28) Olbrzymi ptak nowozelandzki, wy

marły na początku X IX  w.
31) Stopień, nota.
32) Służy do spiętrzania wód rzeki 

lub kanału.

P I O N O W O :
2) Zarys, szkic.
3) Kolor w łaskach karciarzy.
4) Głębia, otchłań.
6) Surowiec na opium.
7) Koncertował na nim Wojski.

9) Plucha, niepogoda.
10) Wywar, wyciąg.
11) Szlak, trasa.
13) Przyswajanie wiadomości.
14) Kolor w kartach do gry.
15) Lola.
17) Postać z elementarza.
18) Postać z opery Paderewskiego 

„Manru” .
22) Ma wąsy.
23) Imię znanej śpiewaczki koloratu

rowej.
26) Rodzaj utworu literackiego.
29) Część bieżni.
30) Skwar, spiekota.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 5

POZIOMO: 1) dyszkant, 7) reguła, 8) 
kanikuła, 9) foka, 11) estrada, 14) apel, 
16) kondolencja, 19) diak, 21) parafia, 
24) kask, 26) rozprawa. 27) gajowy, 28) 
magnatka.

PIONOWO: l) dekret, 2) sonet. 3) ku
kła, 4) traf, 5) pułap, 6) kapela, 10) 
kaucja, 12) randka, 13) dłoń, 15) cela, 
1?) odwaga, 18) zasada, 20) akcja, 22) 
Rypin, 23) frant, 25) Krym.

Nagrodę w postaci budzika wylosował 
p. Stefan Orszak z Borysławia, ul. 1 Ma
ja 17 (ZSRR).

Z okazji II Festiwalu Śpiewaczego w Hawa
nie poczta Kuby wydala 7-znaczkową serię okolica- 
nościową przedstawiającą portrety kompozytorów 
kubańskich na tSe nut z ich utworami. Nakład: 
155 tysięcy serii.

Bułgaria emitowała 9-znaczkową sterię przed
stawiającą złote skarby x Panagurska. Na znacz
kach pokazano złote talerze, kielichy, puchary 
i dzbany pochodzące z IV wieku naszej ery. Na
kład: 200 tysięcy seriL

Z okazji tygodnia książki poczta Iranu wydala 
znaczek okolicznościowy, na którym pokazano 
stary manuskrypt arabśki.

Hiszpania wprowadziła do obiegu pierwsły zna
czek z wieloletniej serii mającej pokazać kobiecie 
stroje Indowe* Przewidziane jett wydanie po jed
nym znaczku dla katdej dzielnicy hiszpańskiej
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O  marcu i pannie Juliannie

NASZA RODZINKA

Całą tę historię powtórzy! mi ptak, co się 
pluskał w małej kałuży.

Zbudził raz Marzec pannę Juliannę.
—  Spójrz, jak słoneczko błyszczy poran

ne! Idźże czym prędzej na spacer miły. Już 
wszystkie panny to uczyniły.

Pyta Julianna tuż przed okienkiem:
—  A jaką, Marcu, wziąć mam sukienkę?
—  Weź tę lekuchną, tę w kwiatki, zwiew

ną. pogoda ładna będzie na pewno. I kape
lusik —  ten z różyczkami. I pantofelki —  
te z dziureczkami.

Biegnie Julisia wesoła taka, zdejmuje lek
ką suknię z wieszaka. Bierze kapelusik pe
łen różyczek. Trrr... już wybiegła. Mknie 
przez chodniczek i myśli sobie:

„Pójdę w aleje, już się tam wiosna na 
drzewach śmieje”.

Lecz Marzec psotnik pannę dogania, 
chmurkami szybko niebo zasłania. Namie- 
szał deszczu i chlusnął z cebra. Biją bi- 
czyki śliczne ze srebra. Panna Julianna 
narobi krzyku;

— Ej, psotny marcu, psotny deszczyku! 
Mój kapelusik, on nie na deszcze! —  I frrr... 
pobiegła przebrać się jeszcze. Wzięła para
sol, czapkę na słoty.

— Nic mi już teraz marcowe psoty!
Lecz Marzec psotnik pannę dogania.

Szepnął coś słonku, bo się wyłania i tak 
przygrzewa, i tak przypieka... Z panny pot 
spływa, panna narzeka:

—  Ej, nie na słońce grube ubiory. Ależ 
ten Marzec do psoty skory! Miesza jak 
w garncu słońce i deszcze. Pójdę się chyba 
przebrać raz jeszcze.

Znów się przebrała, biegnie z podwórka. 
Ujrzał ją ptaszek, ten w szarych piórach,
i ćwierknął głośno:

—  Dziwię się pannie, że piórka zmienia 
tak nieustannie. Ja, kiedy deszczyk mam 
na ogonku, wysycham sobie w marcowym 
słonku.

I mały ptaszek, siedząc w kałuży, całą 
historię tę mi powtórzył.

LUCYNA KRZEMIENIECKA

Zagadki •  Zagadki •  Zagadki # Zagadki •

Czy to nie kawał nieba 
Na ziemię upadł czasem,
Ze jest tak szafirowo,
Niebiesko tam, pod lasem?

Na zeszłorocznych liściach,
Wśród drzew, pod samą górą,
Gdzie wczoraj było szaro,
Dziś skrawek lśni lazuru.

Biegną prędziutko dzieci 
Badać plamę błękitną,
—  Mamusiu, matusieńko,
Przylaszczki kwitną!

M A R IA  CZE R K A W SK A

W  rzemieniu mnie spotkasz, 
w  rzodkiew ce i w rzepie
i nawet do rzęsy 
także się przyczepię.
Z Rzeszowa mnie wygnasz 
to rzeką popłynę.
Nawet, gdy mnie rzucisz, 
to jednak nie zginę.
A chociaż mnie w  piątce 
nie znajdziesz, kochanie, 
gdy mnie w  rzece zgubisz, 
piątki nie dostaniesz.

(Z J )

Co to za bochen: 
drożdży mu nie dają, 
a on rośnie, rośnie, 
aż się krągły staje.
Potem  nikt go nie je 
(jak to z chlebem  bywa), 
a on w ciąż się zmniejsza, 
co noc go ubywa.

(ajCzSisłf)

Stopka królowej Jadwigi
. . .  K rakow ie budują świątynię.
W K rólow a Jadw iga w ielkie dała skar

by, aby piękny kościół w ystaw ić B o
gu w  stolicy. Sama często przychodzi spoj
rzeć na robotę dzielnych murarzy. Słonko 
jasno świeci, robota idzie żwawo. Jeden 
z robotników  podśpiewuje, inny coś w eso
łego opowiada. Snadź im dobrze na sercu.

Ale nie w szyscy tak są radośni. Oto je 
den z nich, choć pracuje pilnie, od rana 
słówka nie rzekł, smutny, nie słucha w eso
łych  rozm ów, często w zdycha, a nawet łzę 
ukradkiem  ociera.

Nikt tego nie widzi.
W tem robotnik, stojący w ysoko na ruszto

waniu, zawołał: —  K rólow a pani Jadwiga 
idzie!

Stuknęły raźniej młotki, zadzwoniły k iel- 
nie, rozjaśniły się twarze murarzy.

—  K rólow a, pani nasza, idzie. Dalej, 
chłopcy, do roboty! — wołali wesoło.

Niebawem  ukazała się Jadwiga królowa.
W itała uśmiechem łaskawym  pracowników, 

oglądała roboty. Dojrzała smutnego człow ie
ka; nachylony ociosyw ał pilnie kamień, nie 
zważał, co się w koło dzieje.

Podeszła doń królowa Jadwiga.
— Co w am  dolega, przyjacielu? — zapy

tała łagodnie. — Czy was kto skrzywdził? 
C zy choroba dolega? —  bo bladzi i w ynędz
niali jesteście.

M urarz szybko otarł łzy płynące z oczu.
—  Nikt mnie nie skrzywdził, M iłościowa 

Pani, i zdrów jestem. Żona m oja ciężko za
chorowała, m oja pom oc i opiekunka dziatek 
naszych, leży w  niemocy... Jeszczem nie za
robił tyle, by je j lekarstw o kupić, by jej 
ulżyć.

I łzy ciężkie spływ ały po strapionej twa
rzy murarza.

K rólow a postawiła nogę na leżącym  obok 
kamieniu, odjęła piękną, złotą klamrę od 
swego sandała.

—  W eźm ij to  —  rzekła —  idź zaraz, kup, 
co potrzeba chorej i dziatkom twoim. Nie 
smuć się. Bóg cię pocieszy.

I poszła królow a Jadwiga na zamek, a ro 
botnik pobiegł do dom u uradowany w ielce.

G dy w rócił do pracy, był w esół jak inni.

C hw ycił sw ój młot, przystąpił do kam ie
nia, by kończyć robotę. Patrzy! ... Oto na 
kamieniu stopa ludzka odciśnięta jak w  g li
nie! Stopa nieduża.

W oła innych —  patrzą i dziwią się, skąd 
ten znak. K to go zrobił w  tw ardej skale...

_— To stopa k rólow ej Jadw igi! —  zawołali.
—  Ona na tym kam ieniu nogę wsparła, od
pinając klamrę, by pocieszyć ubogiego, by 
pom óc chorej.

I w zięli kamień, w m urow ali w  ścianę 
świątyni. I m ówili m iędzy sobą:

— Tak, tak *— kamienie miękną, gdy ich 
dotknie nasza K rólow a. (...)

STEFAN IA M. PO SADZO W A



Kura wyszła na spacer z  kurczętami. Nie 
spostrzegła nawet, że dzieci się gdzieś ukry
ły. Bardzo się tym przeraziła. Pomóżcie jej 
odnaleźć kurczęta, jest ich razem siedem.

Czy mecie, że...
W pokładach węgla brunatnego w Turo- 

szowie i Koninie zachowały się szczątki ro
ślin sprzed milionów lat, zwęglone twsiona 
drzew i odciski liści. Przetrwały tam do na
szych czasów nawet wielkie pnie rosnących 
wówczas drzew iglastych. Średnice tych pni 
dochodzą do 4 m.

*
Założycielem istniejącej do dzisiaj w Ka

towicach „Huty Baildon” był na początku 
X IX  wieku szkocki inżynier John Baildon. 
Przyczynił się on również do rozwoju i uno
wocześnienia śląskiego hutnictwa. Zbudował 
w hucie w Gliwicach pierwszy w Europie 
$vielki piec opalany koksem, a nie —  jak

dotychczas — węglem drzewnym. Piec ten 
rozpoczął pracę 170 lat temu.

■ *
Największa na świecie koparka, tzw. zgar

niarka, zbudowana przez inżynierów amery
kańskich, może w ciągu 1 minuty wykopać 
210 ton ziemi. Koła koparki mają po 3 m 
średnicy, a każde z nich waży przeszło 
2,5 tony.

*
Mikołaj Kopernik, wśród rozlicznych swo

ich zajęć, znalazł czas na opracowanie ok. 
roku 1510 mapy Warmii i Mazur. Była to 
pierwsza mapa tych ziem, leżących wówczas 
na granicy Polski i posiadłości Zakonu Krzy
żackiego. Mapa wywołała niezadowolenie 
Krzyżaków, gdyż polski astronom nie przy
znał im terytoriów, do których rościli pre
tensje. Próbowali nawet wykraść tę mapę 
z mieszkania Kopernika.

*
W  Lubianie koło Kościerzyny powstaje fa

bryka porcelany stołowej. Hale i wszystkie 
pomieszczenia fabryczne zaprojektowano nie 
w kilku pawilonach, ale w jednym ogrom
nym budynku. Gdyby na jego miejscu zo
stał np. zbudowany dwupiętrowy blok mie
szkalny, to mieszkań starczyłoby dla lud
ności miasta Kościerzyny, czyli prawie dla
12 tysięcy ludzi.

*
Najbardziej żarłocznymi owadami są ter- 

mity. Pobiły one rekord w pewnej wiosce 
na wyspie Sardynii. Olbrzymie ilości tych 
owadów, w przeciągu bardzo krótkiego cza
su, zjadły tam wszystkie przedmioty z drew
na. Wskutek ich „działalności” zawaliło się 
nawet 60 domów, a 526 mieszkańców musia
ło opuścić osadę.

*
„Twardy jak stal” —  mówi znane powie

dzenie. Nie jest ono jednak ścisłe, bo po
winno się mówić: „twardy jak włos”. Wlos 
ludzki jest bowiem bardzo wytrzymały nie 
tylko na rozerwanie, ale także na ściskahie. 
Jeżeli położymy go na arkuszu stali i prze-

walcujemy na zimno, to na stali wyciśnie 
się wgłębienie.

*
Na Kielecczyźnie znajduje się rezerwat ro

ślinności stepowej. Rośnie tam niezwykły 
krzak — dyptam jesionolistny. W okresie u- 
pałów kwiaty jego wydzielają olejki ete
ryczne, które się zapalają. Krzak sprawia 
wówczas wrażenie płonącego. Dyptam nazy
wany jest też „gorejącym krzakiem Moj
żesza”, gdyż wspomina o nim Biblia.

*
W Zatoce Perskiej znajduje się niewielka 

wyspa, zbudowana z czystej soli, nadającej 
się do spożycia. Wyspa jest całkowicie pu
stynna i nie zamieszkana. Odwiedzają ją je
dynie Arabowie, którzy od setek lat biorą 
stamtąd sól.

*
Afryka jest pod względem obszaru drugim 

kontynentem świata. Zamieszkuje ją 250 mi
lionów ludzi. Najstarszymi mieszkańcami 
Czarnego Lądu są karłowaci Pigmeje — ży
jący w niedostępnych dżunglach Afryki 
Środkowej. Ludność Afryki posługuje się 
700 językami i narzeczami.

*
W  Wieliczce istnieje jeden z najoryginal

niejszych zakładów leczniczych w Polsce. 
Na głębokości 135 metrów, w komorze sol
nej, założono sanatorium dla ludzi cierpią
cych na choroby dróg oddechowych. Jak 
wykazały doświadczenia, słone powietrze 
wielickiej kopalni ułatwia leczenie chorych i 
umożliwia im szybki powrót do zdrowia. Na 
kurację do Wieliczki przyjeżdżają nawet pa
cjenci z zagranicy.

*
Pomidory, które dziś tak chętnie jemy, 

były jeszcze w XVIII wieku uważane za 
trujące. Sadzono je dla ozdoby. Dopiero pod 
koniec X IX  wieku zaczęła się ich uprawa. 
A po I wojnie światowej rozpowszechniły 
się szeroko w wielu krajach europejskich, 
między innymi i w Polsce.

Wisełka

—  Wisełko, Wisełko, 
ukochana rzeko!
Gdzie tak szybko płyniesz? 
Pewnie w świat daleko?

—  Płyną, oj, daleko 
przez te polskie łany! 
Słonko mnie osrebrzą, 
krasi świt różany...

Krasi świt różany 
i wieczorna zorza... 
Podążam tak śpiesznie 
do polskiego morza!

■■
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LUDW IK W ISZN IEW SKI Żeglarz płynący łódką nie wie. jak przedostać się do morza. 
Może ktoś z was wskaże mu drogę.



ROZMOWY  
Z CZYTELNIKAMI

Pan Józef W. ze Zlocieńca pisze: 
„Jestem  w yznaw cą K ościoła Rzym skoka
tolickiego, ale rażą mnie w  nim dwie 
rzeczy: łacina i nazywanie papieża „O jcem  
św iętym ” . Nabożeństwo pow inno się odpra
w iać w  Polsce tylko po polsku. Papież jest 
głową K ościoła  nie zaś O jcem  świętym . T y 
le czasu m inęło od Soboru, a tu n ic się nie 
zmienia. Myślę, że „R odzina” ma rację  w  
krytykow aniu tego. Nie byłem  jeszcze na na
bożeństwie polskokatolickim . D latego proszę 
mi podać najbliższą polskokatolicką parafię. 
W ydaje m i się, że taka parafia pow inna być 
w  każdym przynajm niej mieście pow iato
wym . Zapytu ję jeszcze, czy spowiedź w  K oś
ciele Polskokatolickim  odbyw a się przy kon
fesjonale, czy inaczej, czy są takie same 
m odlitw y, różaniec, pieśni, kolędy itd. —  
jakie w  K ościele rzymskim. Łączę serdecz
ne pozdrow ienia i życzę dużo siły do pra
cy dla naszego Narodu. Niech W as Bóg p od 
trzym uje na duchu” .

Najbliższa Pana m iejsca zamieszkania pa
rafia polskokatolicka mieści się w Bukowie 
M orskim. Spowiedź w  kościele polskokato
lickim  odbyw a się przy konfesjonale, lecz 
kto sobie życzy to i poza konfesjonałem , 
przeważnie przed ołtarzem. W szystkie ksią
żeczki do nabożeństwa w ydane przez K oś
ciół rzym ski w  Polsce są używana również 
i w  naszych kościołach, wszystkie rzym sko
katolickie nabożeństwa praktykowane w 
Polsce są odprawiane także w  kościołach 
polskokatolickich. Pieśni i kolędy polskie są 
w ytw orem  polskiej kultury, w ięc pielęgnu
jem y je  jako Polacy, z m iłości do kultury 
narodow ej. M owę polską Polski K ościół 
pierwszy w yniósł na ołtarze. Za życzenia 
i pozdrow ienia dziękujem y. Pozdrawiam y 
w zajem nie.

Pan Józef z Jawora: Istnieje zasadni
cza różnica pom iędzy testamentem i 
Testamentem. K ażdy w ybitny ideolog, 
aktywista, organizator czy teoretyk m o
że również pozostawić jakiś testament, 
ale nie m ający nic w spólnego z Bożym  ob ja 
w ieniem , czyli z Testam entem Boga (Sta
rym) i  Chrystusa (Nowym ).

Rów nież ze zdania „tw orzym y jeden K oś
ció ł” nie w olno w yciągać wniosku, że orga
nizujem y jakiś nowy, w łasny K ościół. Zda
nie to po prostu znaczy zjednoczenie w  jed 
ną organizację kościelną. To akt ekum enicz
ny a nie rozbijacki.

D ziękujem y za życzenia „dobrego zrozu
mienia Słowa Bożego”  i życzym y w zajem 
nie w łaściw ego zrozum ienia tego, co pisze
my. Pozdrawiam y.

Pan Czesław Bednarski z Koszalina pi
sze: „Chodzi mi o Waszą odpow iedź zamiesz
czoną w  „R odzin ie” z dnia 11.XII.66 na mój 
list. Chrystus porzucił 99 spraw iedliw ych 
j szukał tego jednego, co mu zginął, bo 
spraw iedliw y nie potrzebuje pom ocy, tylko 
grzesznik. W y uczycie inaczej. Piszecie, że 
ma mnie nie obchodzić zbawienie duszy m o
je j żony. Mam się nie interesować, czy żona 
idzie do nieSa, czy w  otchłań piekielną. P i
smo św. m ów i: Żony, bądźcie poddane mę
żom swoim, a m ężowie niech kochają żony 
sw oje. Pism o Św. uczy, że mąż jest głową 
domu jak Chrystus K ościoła. Ja —  nie w y 
— odpow iadam  za żonę sw oją i dzieci. Nie 
uważam Was za katolików , lecz za polity
ków. Ja nie mam się bać o zbawienie dzieci 
i żony? Jesteście w  b łędzie!”

Nasza w ypow iedź z 11 grudnia ub. r. 
brzm iała: „Pan Cz. B. z Koszalina jest^ za
niepokojony, że żona nie w ykazuje ochoty 
do wspólnej m odlitw y w  dom u i nie chce 
razem z mężem i dziećmi przystępować do 
sakramentów św. Radzim y nie narzucać żo
nie sw oich  przekonań religijnych. O ile żo
na sw oje obowiązki rodzinne i społeczne 
spełnia sumiennie, można się nie obawiać
0 je j zbawienie w ieczne, gdyż Bóg patrzy 
przede wszystkim  na intencję, dobrą w olę
1 na dobre czyny. Jest rzeczą zrozumiałą, 
że w ierzący i praktykujący mąż pow inien 
m odlić się za obojętną religijnie żonę, lecz 
bez w ypom inania je j tego. Należy wziąć pod 
uwagę i tę ewentualność, że owa obojęt
ność może być tylko form ą przekory” .

Niechaj teraz Czytelnicy sami osądzą, czy 
nasza rada posiadała charakter „p olitycz
ny” ? Niezależnie od tego zw racam y uwagę; 
że dawno m inęły czasy dyktatury m ężów  w  
rodzinie, traktowania żony i dzieci jak sw o
je j własności i naginania ich do wszystkiego, 
co się m ężowi podoba. Niech pobożny mąż 
zechce pom yśleć, że są też m ężowie n iew ie
rzący. Czy w olno im  zmuszać żony i dzieci 
do niew iary w  myśl zasady „m ąż głow ą do
m u” ? Naszym zdaniem tego im nie w olno, 
bo sprawa religii jest sprawą osobistą, dzie
dziną sumienia, nie zaś rodziny czy domu. 
Nawet za czasów Chrystusa była słuszna za
sada: „Przym uszona ofiara Panu Bogu nie
m iła!” .

Pani Helena W. z Łuczyc: Podziwia
my Pani trafne ujęcie zdrow ej atm o
sfery życia rodzinnego, ukochanie sw o
ich trzech córek i w ychow yw ania ich na 
dzielne Polki i chrześcijanki. Życzym y, aby 
chow ały się zdrow o i były  kiedyś dla Pani 
źródłem  szczerej radości. D ziękujem y za p o 
zdrowienia i pozdraw iam y wzajem nie.

Pan Damian F. z Dańca: Na temat
wyznania „Św iadków  Jehow y” pisaliśmy 
już bardzo w iele, a poza tym  zorien
tow aliśm y się, że Pan zna ten p ro 
blem  całkiem  w ystarczająco. D otychczasow e 
opracowania ten tem at w yczerpały. L itera
turą przedm iotu nasza Redakcja nie dyspo
nuje. N ależałoby się raczej zw rócić z tym 
do bibliotek publicznych czy akadem ickich. 
D ziękujem y za pozdrow ienia i pozdraw iam y 
wzajemnie.

Czytelnik z Przegendzy, pow. Rybnik, pisze:
„W  Jastrzębiu G órnym  podczas przystę
powania dzieci do Pierw szej Kom unii Św. 
tamtejszy proboszcz ustawił dzieci do pro
cesji nie w edług alfabetu, w ieku lub w zro
stu, lecz według zamożności ich rodziców . 
W ięc na samym przedzie szły dzieci tych 
najbogatszych, za nimi dzieci m niej boga
tych, dalej —  pociechy średniaków a na 
końcu dzieci biedaków  (dwóch tylko ro 
dzin). Chodziło tu o przypodobanie się tym, 
co w ięcej dają na K ościół i są główną pod
porą (finansową) parafii. G dy na to  patrzy
łem, przypom niało mi się słow o „segrega
c ja ” , może nie rasowa, lecz na pew no 
krzyw dząca".

Postępow anie proboszcza jest tak niesłusz
ne, że nie wym aga komentarza.

Dziękujem y za pozdrowienia

Pan Z. Zagroba z Górek: Nasza działal
ność publicystyczna nie ma na celu 
atakowania K ościoła rzym skokatolickiego 
ani nie zamierza wszczynać z nim „k łót
ni” . O co w ięc nam chodzi? O zacho
wanie i rozw ój autentycznego życia re lig ij
nego zarów no w  dziedzinie prawd w iary 
(odrzucam y w ym yślanie now ych dogmatów), 
jak i w  dziedzinie m oralności chrześcijań
skiej. Nie zamierzamy m ilczeć w  tych spra
wach jedynie dlatego, że ktoś „trzeci” może 
przysłow iow o skorzystać ze szkodą dla reli
gii. Stale powtarzam y, że swą działalnością 
naśladujem y Chrystusa, który zwalczał nad
użycia w  życiu religijnym  bez oglądania się 
na to, co pom yśli i zrobi ten „trzeci” . P o 
zdrawiam y.

Pan S. B. z Orzesza (pow. T ychy): W ol
no Panu wraz z przyszłą małżonką przy- 
stępoy.-sć do sakram entów św. w  każ
dym polskokatolickim  kościele (parafii). N a j
bliższe dla Pana parafie polskokatolickie 
znajdują się w  B ielsku-B iałej i w  Chw ało- 
w icach  (pow. Rybnik). Radzim y trzym ać się 
obranej drogi, bo jest słuszna i uczciwa. 
D ziękujem y za pozdrow ienia i pozdraw ia
m y wzajem nie.
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M alowniczo u podnóża Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego, 
rozłożyło się miasto Bielsko-Biała. Niby miasto powiatowe, 
lecz przekreślające nasze wyobrażenia o typowym „powiecie". 

Stare kamieniczki, nowe osiedla i obiekty sportowe, tramwaje, 
wyciąg narciarski na pobliski szczyt Szyndzielni, muzeum, zabyt
kowe budowle, kominy fabryk i dużo zieleni. Oto w' skrócie —  
obraz dzisiejszego Bielska-Białej.

Mówiąc o początkach Bielska-Białej, trzeba mówić o każdym 
z nich odrębnie. Bielsko już za Władysława I, księcia opolskiego 
uzyskało prawa miejskie. Biała dopiero w r. 1723.

Bielskiem rządził przez długie lata niemiecki ród Promnitzów. 
Biała, wieś należąca do magnata Komornickiego udzielała gościny 
zbójnikom, którzy „krew czerwoną toczyli” tym, co wydzierali im 
grunta, z dawien dawna królewskim nakazem ofiarowane. A w ik
sach i górach „podle” Białej był sławny z najsławniejszych zbój
nik, Wojciech Klimczak.

Bielsko w 1732 roku przeszło ponownie w ręce polskich książąt 
Sułkowskich — ich zamek zachował się do dziś.

Zarazy i pożary niszczły miasto, ale znowu rozwinęło się 
w wieku X IX . Z małych warsztatów tkackich powstały fabryki 
tekstylne. Przemysł wpływał i na rozwój oświaty. Otwarto szkolę 
tkacką. Miasto stało się dużym ośrodkiem przemysłowym. Rozwi- 
jając się nęciło niemieckich zaborców. I stąd Bielsko uległo silnej ger
manizacji i napływowi kolonistów niemieckich.

W  1931 r. ludność niemiecka stanowiła 46 proc. mieszkańców. 
Wieś Biała, zaplecze Bielska, przyjmowała wypieranych z miasta 
Polaków. Tak tworzyło się po drugiej stronie rzeki miasteczko.
1 tu także rozwijał się przemysł tekstylny, lecz w mniejszym 
;lopnlu.

Biała wniosła swój wkład w obronę polskości. Z inicjatywy mie
szkańców powstała „Czytelnia Polska” i Towarzystwo Szkoły Lu
dowej, któremu patronował Adam Asnyk, ówczesny prezes TSL, 
w Krakowie. Z inspiracji tych towarzystw powstały szkoły: Lu
dowa i Wydziałowa (1898— 1901), a polskie Gimnazjum Realne 
w 1908 r.

W okresie międzywojennym bielskie fabrykj tekstylne zasłynęły 
ze swych wyrobów nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Dziś Bielsko-Biała jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i kul
turalnym tego regionu. Posiada wiele szkół ogólnokształcących i za
wodowych, wiele instytucji kulturalnych.

J. CII.


