Kościół w świecie
POMOCNICY ŚWIECCY
W wielu biskupstwach rzym
skokatolickich biskupi udzielają
wyznawcom świeckim zezwoleń
na udzielanie komunii św. Przy
wilej ten otrzym ują również sio
stry zakonne. Ostatnio biskup
Wittler z Osnabrueck udzielił
przywileju rozdawania komunii
św. 39 wyznawcom świeckim,
przypom inając przy okazji prak
tykę z okresu hitleryzmu, kie
dy świeccy nosili .komunię św.
do więzień.

•
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lickim i systematycznym przygo
towywaniem dialogu z tym Koś
ciołem.
Pragnienie ściślejszej współ
pracy między obu Kościołami
wyrazili po rozmowach odby
tych w Belgradzie patriarcha
Germanos, głowa serbsko-prawosławnego Kościoła i kardynał
Franjo Seper, pro-prefekt Kon
gregacji do spraw wiary. Roz
mowy będą kontynuowane la
tem br.

KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY
W RUMUNII
WYKŁADY TEOLOGICZNE
NA WĘGRZECH
Katolicki teolog z Monachium
prof. dr Heinrich Fries wygłosił
na wydziale Teologicznym u ni
wersytetu w Budapeszcie odczyt
pt.: Znaczenie teologii dla Koś
cioła. Na wykładzie byli obecni
prawie wszyscy katoliccy biskupi
Węgier.

Kościół prawosławny R um unii
wypowiedział się zdecydowanie
za dialogiem i współpracą Koś
ciołów w ramach Światowej R a
dy Kościołów. Kościół prawo
sławny R um u nii wyraża radość
z nawiązania kontaktów przez
Światową Radę Kościołów
z
Kościołem
rzymskokatolickim,
uważa jednak, że nie nadszedł
jeszcze czas na rozmowy dw u
stronne, że Sobór Watykański
nie stworzył dostatecznych pod
staw do takiego dialogu.

MODLITEWNIK TURYSTY
Instytut Liturgiczny we Fry
burgu szwajcarskim wydal mod
litewnik dla turysty, który za
wiera m odlitw y mszalne oraz
szereg pieśni kościelnych w ję 
zykach: francuskim, niemieckim
włoskim, holenderskim, angiel
skim i łacińskim.

GENEWSKI SEKRETARIAT
PRAWOSŁAWNY
Ja k ju ż donosiliśmy, konfe
rencja
Kościołów
prawosław
nych obradująca w Chambesy
(kolo Genewy) powołała do życia
Komisję i stały Sekretariat z
siedzibą w Genewie, którego za
daniem
będzie
przygotowanie
wszeehprawosławnego
Soboru.
Konferencja wyraziła zachętę do
dalszej pracy dla Kom isji pro
wadzących dialog z Kościołem
anglikańskim i starokatolickim i
wyraziła przekonanie, że celo
w ym byłoby powołanie tego ro
dzaju kom isji do rozmów -z Koś
ciołem luterańskim. Uczestnicy
wypowiedzieli się za kontynuo
waniem „przyjaznych kontak
tów ” z Kościołem rzymskokato

Ata naszej okładce:
„Skrzypek” — mai, Wandalin
StrzaJecki (1853 — 1917)
fot. H. Romanowski

JUBILEUSZ PATRIARCHY
W dniu 6 czerwca br. w pra
wosławnej katedrze w Bukare
szcie zSstało odprawione uroczy
ste nabożeństwo z okazji 20-lecia
intronizacji patriarchy Justynia
na.
Nabożeństwo trwało 5 go
dzin. W uroczystościach jubileu
szowych wTzięli udział przedsta
wiciele bratnich Kościołów pra
wosławnych oraz przedstawiciel
SR K pastor M. Flury, członek
zarządu Szwajcarskiego Związku
Kościoła Ewangelickiego. Na uroczystym posiedzeniu Świętego
Synodu przemawiał prof. Dumitru Doganu, jako reprezentant
rządu.
Goście
patriarchy
zwiedzili
kilka kościołów i klasztorów po
łożonych w okolicach stoiicy, po
dziw iając bogaty dorobek kultu
ralny rumuńskiego prawosławia.

USPRAWIEDLIWIONE
NIEPOSŁUSZEŃSTWO
Wydział Centralny Narodowej
Rady Kościołów w USA uchwa
lił deklarację, w której zaakcep
tował dopuszczalność nieposłu
szeństwa chrześcijan wobec le
galnych
władz
państwowych.
Deklaracja zostaia przyjęta 81
głosami, przy 6 przeciwnych i 15
wstrzymujących się.
Deklaracja wychodzi z założe
nia, że raczej Boga słuchać na
leży n iż ludzi. Gdy rząd narusza
zasadnicze prawa sprawiedliwoś
ci, pokoju i wolności staje się
winnym nieposłuszeństwa wobec
Boga. tak więc ten, kto w ta
kim wypadku okazuje nieposłu
szeństwo,
postępuje zgodnie z
przykazaniami Bożymi. Zgodnie
z deklaracją wszyscy chrześcija
nie, którzy z przyczyn moralnych
decydują się na okazanie niepo
słuszeństwa wobec swoich władz,
w inni otrzymać ze strony Kościo
ła
duszpasterską i materialną
pomoc nawet, gdyby większość
wyznawców Kościoła nie podzie
lała słuszności zajętego stanowi
ska.
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SYNOD STAROKATOLICKI
W dniach 2:1 24 czerwca odbvt
się w Biel (Szwajcaria)
pod
przewodnictwem
dra H. Reinharta 94 synod narodowy chrzęś
ci jańskokatolickiego
Kościoła
Szwajcarii. O życiu religijnym i
kościelnym m ów ił biskup dr U.
Kury z Berna.
Biskup zwrócił
uwagę na stosunki z innymi Kociolami i na rozmowy prowadzo
ne przez wspólną komisję z Ko
ściołem rzymskokatolickim.

PLAC IM. LUTHERA KINGA
Na wniosek rady miejskiej
miasta Uppsali
plac pomiędzy
Uniwersytetem, pałacem arcybis
kupim i biurem prasowym ŚKK
został nazwany imieniem M arci
na Luthera Kinga. Pastor King
— jak pamiętamy — m iał w y
głosić kazanie na otwarcie obrad
IV
Zgromadzenia
Plenarnego
SRK.

SPÓR O CZAS CHRZTU
Kościół ewangelicki w Nadre
nii (NRF) stawia wymaganie, aby możliwie najwcześniej po urodzeniu dzieci zostały ochrzczo
ne. Prawo kościelne stwierdza:
„Kościół udziela chrztu dzieciom
swych wyznawców. Tym samym
dow^odzi, że już dziecko potrze
buje łaski Bożej...”
W przeciwieństwie do prawa
Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego
w
Niem
czech, prawo Kościoła Nadrenii
nie przewiduje żadnych kar dla
rodziców7,
którzy
obowiązku
chrztu dziecka nie dopełnili.
W chwili obecnej w Kościele
ewangelickim w N RF
istnieje
dosyć delikatna sytuacja, ponie
waż ponad 50 pastorów nie
chrzci własnych dzieci, powołu
jąc się na różne racje teologicz
ne. Zarząd Kościoła waha się z
zastosowaniem sankcji, w każ
dym bądź razie odkłada decyzję
do najbliższego synodu.
Sprawa określenia terminu udzielania chrztu budzi w Niem
czech dyskusję od 25 lat, czyli
od czasu referatu wygłoszonego
przez Karola Bartha pt. „Nauka
kościelna o chrzcie”.

minarium
podkreślając, że nie
ma żadnych racji teologicznych,
które bv zabraniały książom pra
cy w fabryce czy leż w ogóle
pracy fizycznej.

TROSKA O WYKSZTAŁCENIE
I WYCHOWANIE
Konferencja
rzymskokatolic
kich biskupów Szwajcarii (1—3
lipiec br.) poświęciła wiele uw a
gi problemom wykształcenia i
wychowania kleryków. Postano
wiono m. in. wyprowadzić
rok
pracy praktycznej. Biskupi zaję
li się ponadto sprawcą emerytur
księży starszych.

NIE MA ZASTRZEŻEŃ
DO REFORMY KALENDARZA
Dyrektor watykańskiej stacji
astronomicznej Daniel 0'Connel,
jezuita oświadczył, że Kościół
rzymskokatolicki
zasadniczo nie
zgłasza żadnych zastrzeżeń co do
proponowanej przez
specjalną
Komisję
Narodów
Zjednoczo
nych (World Calender Association) reformy kalendarza. Refor
ma przewiduje podział roku na
4 kwartały, przy czym pierwszy
miesiąc kwartału liczyłby 31 dni.
następne zaś po 30. Między os
tatnim dniem grudnia a pierw
szym dniem stycznia znajdował
by się tzw. biały dzień (bez da
ty; Papież proponuje ustanowie
nie w tym dniu ..Dnia Pokoju' ).
W roku przestępnym taki biały
dzień znajdowałby się również
między ostatnim dniem czerwca
i pierwszym dniem lipca.

Z HOLANDII
Po dwuletnich pertraktacjach
zorganizowano w Holandii naro
dową Radę Kościołów, do której
weszli również przedstawiciele
Kościoła
rzymskokatolickiego.
Przewodniczącym Rady jest pre
zydent
Synodu
„Hervormde
Kerk” — dr Gerrit de Ru, jego
zastępcą
rzymskokat.
biskup
Ernst z Bredy. Jest to pierwsza
w świecie
Rada Kościołów, obejmująca
również
Kościół
rzymskokat.
*

RADY PARAFIALNE
Ordynariusz diecezji Oslo opu
blikował zarządzenie,
aby
we
wszystkich parafiach utworzyć
parafialne rady świeckich, któ
rych zadaniem ibędzie rozbudza
nie aktywności ludzi świeckich.
Będą one również zajmowrały
się sprawami finansowymi.

PRZECIW PRACY
FIZYCZNEJ KSIĘŻY
Rzymskokatolicki
ordynariusz
diecezji Pamploma (Hiszpania)
arcybp. E. Delgado y Gomez za
bronił pracy w fabryce dwom
księżom swojej diecezji i jedne
m u klerykowi motywując swą
decyzję tym, że tego rodzaju
praca nie zgadza się z urzędem
kapłańskim. Przeciw decyzji ar
cybiskupa zaprotestowali księża
i profesorowie miejscowego se
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Księża holenderscy, zwłaszcza
młodsi, żądają reformy studiów
teologicznych. Ich zdaniem stu
dia te nie uwzględniają w nale
żytym stopniu praktyki duszpa
sterskiej. za wiele zaś miejsca
poświęcają zagadnieniom m ają
cym charakter historyczny. Księ
ża żądają uwzględnienia w prog
ramie pedagogiki i dydaktyki.
i
I
Postępowe koła Kościoła rzym
skokatolickiego w Holandii czu
ły się dotknięte, że wśród 15 obserwatorów-delegatów
Kościoła
rzymskokatolickiego w Uppsali
zabrakło przedstawiciela Kościo
ła holenderskiego (biskup Jan
Willebrands reprezentował rzym
ski Sekretariat Jedności Chrześ
cijan). Upoważniono więc prof. J.
Groota z Amsterdamu, żeby re
prezentował Kościół rzymskoka
tolicki w Holandii, nie posiada
jąc oficjalnego statusu obserwa
tora.
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SAKRAMENTY
„a dotknąwszy go rzeki:
effeta — otwórz się” (Mr. 7, 32).
znów przed oczami naszymi cud.
Cud zdziałany przez Jezusa Chry
stusa za pomocą pewnych czyn
ności i slow. Myślą przewodnią i
sensem cudu jest udzielenie szcze
gólnej laski — w tym
wypadku,
łaski mowy
i. wzroku poszkodowanemu
człowiekowi.

J

Czy w naszym życiu nie zdarza się po
dobnie: czy nie żebrzemy u Boga laski? A
przez co ją otrzymujemy? Najczęściej właś
nie przez znaki i słowa, które sprowadzają
na nas cudowne skutki łaski. Nie to, że
otrzymamy od Boga utracony wzrok, słuch
czy też mowę — nie to stanowi największy
i dla nus najkorzystniejszy cud lecz to, że
dusza nasza chora przez grzech do zdrowia
powraca — to właśnie jest największym cu
dem. Takie cuda dzieją się wśród nas cią
gle, a dzieją się jak w dzisiejszej ewangelii
przez znaki i słowa. To są cuda zdziałane
przez sakramenty. Dlatego dziś zastanowimy
się nad rolą, znaczeniem i korzyściami pły
nącymi z godnego przystępowania do sakra
mentów świętych.
Chrystus Pan objawił swe pragnienie, aże
byśmy
często
przyjmowali
sakramenty
święte. „Przyjdzcie do Mnie wszyscy, za
mieszkajcie we Mnie, a Ja zamieszkani w
was”. Używał nawet gróźb: „Jeśli nie bę
dziecie pożywać Ciała Syna Człowieczego
i pić krwi Jego, nie będziecie mieć żywota
w sobie" — mówił. N akłaniał nas przez obietnice: „Kto pożywa Ciała Mego i pije
Krew Moją, śmierci nie zazna na wieki. -4
Ja go wskrzeszę w ostatecznym dniu. Jeśli
mieszkać będziecie we Mnie, proście o co
chcecie, o Ja wam to dam”. I wreszcie, ja 
kich nie poniósł on trudów, aby zejść do
nas? „Ja jestem z w am i aż do skończenia
świata”. A jakich zniewag doznaje, aby
przebywać z nami. Ustanowił Najświętszy
Sakrament pod postaciami Chleba i wina,
aby nam pokazać, że tak samo, jak chleb
jest codziennym pożywieniem naszego ciała,
a wino napojem, tak i Eucharystia jest zwy
czajnym pokarmem naszych dusz.
Kościół, który pragnie naszego zbaroienict,
nakazuje ściśle tylko spowiedź roczną i K o
munię św. wielkanocną; zachęca jednak do
częstego przyjmowania
sakramentów
św.
przez uchwały soborów i synodów, przez
kazania i rekolekcje, przez listy pasterskie
biskupów.
Na niedzielę i święta przygotowuje się oł
tarze, wierni w kładają na siebie najlepsze
ubrania; czyż nie byłoby rzeczą przyjem
niejszą. przyjemniejszą Bogu a dla nich po
żyteczniejszą, aby ubierali dusze w szatę go
dową łaski przez przyjowanie sakramentów
św.?
Św. Ambroży zachęcał swych parafian:
„Żyjcie tak, żebyście co dzień mogli komu
nikować. Przyjmujcie codziennie to, co jest
wam każdego dnia potrzebne. A ponieważ
jest to wasz chleb codzienny, dlaczego się
ociągacie przez cały rok, aby sie nim kar
m ić” ?
Pierwsi chrześcijanie komunikow ali pod
czas każdego zebrania, a diakoni nosili Ko
munię chorym. Nie mogąc gromadzić się co
dziennie, zabierali Najświętszy Sakrament
ze sobą do domow, aby móc codziennie po
żywać Ciało Bóze. Z jaką odwagą , znosili
tortury i śmierć. Takimi są również święci
wszystkich wieków. W naszych czasach
wielu chrześcijan, polskokatolików mimo, że
znajdują się w różnych warunkach, kom uni
kuje codziennie, ponieważ wiedzą, że bez łas
ki nie m a zbawienia. Mamy zaś tylko dwa.
sposoby otrzymania łaski. Sakramenty i mo
dlitwę. Ci. którzy spowiadają się i kom uni

kują rzadko, nie modlą się, albo źle się modlą.
Ich zbawienie jest więc wątpliwe. Jak długo
pozostają oni w stanie łaski? Parę dni, parę
tygodni trw ają w łasce, a później najczęściej
wpadają w grzech. Gdyby przyszła na nich
śmierć, był aby dla nich śmiercią wieczną.
I nie ma w tym nic dziwnego. Gdybyśmy
długo pozostawali bez przyjmowania pokar
mu, szybko uleglibyśmy osłabieniu. Gdyby
jakiegoś człowieka umierającego z głodu
zaproszono na wspaniałą ucztę, a on by od
m ów ił przyjęcia tUgo zaproszenia, czyż nie
należałoby go uznać po prostu za niespeł
na rozumu? Czyż nie tak dzieje się z ty
mi, którzy odczuwając potrzebę łaski, tego
pokarmu dusz, odm awiają przystąpienia do
stołu Pańskiego?
Odpowiedzmy teraz na zarzuty,
jakie
przeciwko częstemu przystępowaniu do sa
kramentów św. wysuwa się. Nie jestem
GODNY. Kapłan też nie jest godny; on rów
nież korzy się przed przystąpieniem do ołta
rza, a przed każdą K om unią św. bije się w
piersi. Nawet sami aniołowie nie byliby
godni. Bóg tylko sam jest godny przyjąć
Boga. Strzeżmy się przed fałszywą pokorą,
której źródłem jest lenistwo. Gubi ona du
sze, odwracając je od tego, co przyniosłoby
im wzmocnienie. Aby nie być niegodnym,
roystarczy nie mieć żadnego grzechu śmier
telnego na sumieniu. Im więcej się odra
cza, m niej się jest godnym. Jeśli coś czyni
my rzadko, tym bardziej nie czynimy tego
lepiej.

Mówimy o sakramentach często powta
rzalnych, a cóż powiedzieć o tych, do któ
rych zbliżamy się raz w życiu? O chrzcie,
o bierzmowaniu, o namaszczeniu olejami, o
małżeństwie i kapłaństwie? Tam także do
konują się cuda łaski. Nie wzrok czy mowę,
ale życie duszy w nich otrzymujemy przez
znaki i słowa: ja ciebie chrzeczę, ja cię umacniam, ja cię rozgrzeszam, ja biorę sobie
ciebie na małżonka — to jest to ewangelicz
ne effeta — otwórz się. A woda, oleje, umowa małżeńska są znakami, są widocznymi
dla ludzkiego oka sym bolami wielkiego, nad
przyrodzonego dokonywania się tajemnicy
łaski — zawsze skutecznej i rzeczywistej, o
ile nie stawiamy jej przeszkód.
Ks. M. P.

„Człowiek

tylko

przez

niewiadomość jest

złym, a im bardziej oświeconym będzie, tym
bardziej użyteczniejszym się stanie”.
(J. Z A M O JSK I)

Jestem — mówią niektórzy — zbyt O Z IĘ 
BŁY. Zdrowi nie potrzebują pomocy leka
rza, lecz chorzy. Czyż ogrzał się ktoś, od
dalając się od ognia?
Nie mam CZASU — odpowiada niejeden.
Jest czas na wszystko; na spanie, jedzenie,
rozrywkę; czyż nie będzie go dla Boga? Nikt
nie traci m niej czasu, niż ci, którzy spowia
dają się i kom unikują często, gdyż wszyst
kie ich czyny — dzięki ciągłemu zjednocze
niu z Bogiem — posiadają zasługę. Ci, któ
rzy stronią od sakramentów i następnie ży
ją w grzechu, tracą wartość wszystkich czy
nów, ydyz między nim i a Bogiem istnieje
rozdźwięk; a przy śmierci wzdychają: o gdy
by to dało się odrobić... Ale wówczas zwy
kłe jest ju ż za późno.
Podajmy wobec tego reguły, odnoszące się
do częstego przyjmowania sakramentów św.
Po pierwsze należy pamiętać, aby nigdy nie
pozostawać w stjinie GRZECHU śmiertelne
go, a po upadku zaraz się podnosić. Jeśli
padając złamiesz bracie ramię, czyż będziesz
czekać do dnia następnego, żeby wezwać le
karza? Któż pielęgnowałby na swym łonie
przez wiele dni węża jadowitego? To sza
leństwo, powiedział św. Antoni, żeby jakiś
człowiek m niej troszczył się o swoją duszę,
niż o obuwie, które przecież często czyści.
Jeśli nie można zaraz po ciężkim grzechu
zobaczyć się z lekarzem duszy, to przy
najm niej należy uczynić akt skruchy dosko
nałej, a wyspowiadać się przy najbliższej
okazji. Po drugie nałeży przystępować do
sakramentów, skoro się czuje, że się jest
SŁA BYM , wystawionym na upadek. Łatw iej
uprzedzić zło, niż je później leczyć. Po trze
cie zdawać trzeba sprawę z tego, że ktokol
wiek żyje w stanie łaski bożej, chociażby
nawet m iał wiele niedoskonałości, może ko
munikować codziennie, przede wszystkim
zaś wtedy, jeśłi to jest konieczne, by ustrzec
się od ciężkich upadków. Komunia św. jest
zresztą przeznaczona także dla tych, któ
rzy popadają w ciężkie grzechy i chcą się z
nich poprawić; znajdują oni najpierw w
spowiedzi, a później w K om unii św. lekar
stwo na swoją słabość.

EWANGELIA
według: św. Marka (7, 31— 37)
Onego czasu: Jezus, wyszedł z granic Tyru, przez Sydon przyszedł nad Morze G ali
lejskie poprzez granice Dekapolu. I

przy

wiedziono M u głuchego i niemego, prosząc
Go, aby włożył nań rękę. A wziąwszy go na
bok, z dala od rzeszy, włożył palce swoje
w uszy jego, a śliną swą dotknął języka je
go i wejrzawszy w niebo westchnął i rzekł
do niego: Effetha! to znaczy: Otwórz się.
I natychmiast otworzyły się uszy jego, i roz
wiązały się więzy języka jego, i m ów ił do
brze. I rozkazywał im, aby nikomu nie po
wiadali. Ale im więcej im nakazywał, tym
więcej

jeszcze

rozgłaszali i tym

zdumiewali się mówiąc: Dobrze

bardziej
wszystka

uczynił, i głuchym sprawił, że słyszą, i nie
mym, że mówią.

S IE R P IE Ń — X I N IE D ZIE LA PO
ZE SŁA N IU DUCHA Sw.
N
Pn

W
Sr
Cz
P
S

18
19
20
21
22
23
24

Klary, Heleny
Juliusza, Bolesława
Samuela, Bernarda
Joanny, Franciszki
Cezarego, Tymoteusza
Filipa, Apolinarego
Jerzego, Bartłomieja
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Otwarcie Zgromadzenia Światowej Rady
Kościołów w Lipp.saii

ŚWIATOWA RADA
KOŚCIOŁÓW
A KWESTIE SPOŁECZNE
I EKONOMICZNE
(na marginesie pracy III Sekcji IV Zgro
madzenia w Uppsali)
wiatowa Rada Kościołów od samego
początku swego istnienia dość moc
no angażowała się w sprawy społecz
ne. Wielkim wydarzeniem w pracach Rady była konferencja w Ge
newie „Kościół i Społeczeństwo” (lipiec 1966),
która wytyazyla kierunki Rady na tym od
cinku oraz konferencja w Bejrucie, poświe
cona zagadnieniom współpracy kościołów
w dziedzinie rozwoju społeczeństw (kwie
cień 1968).
Zaangażowanie Rady w kwestiach społecz
nych przejawia się w formie pomocy mate
rialnej dla potrzebujących. Znaczną pomoc
finansową w postaci środków materialnych
i lekarstw udzieliła Rada w ubiegłym roku
walczącemu W ietnamowi oraz uchodźcom
arabskim, natomiast w roku bieżącym trzy
miliony dolarów przyznano Biafrze. Na tym
odcinku istniała dość ścisła współpraca SRK.
z Kościołem rzymskokatolickim, a po IV
Zgromadzeniu w Uppsali ■
— można się spo
dziewać — współpraca ta rozwinie się jesz
cze bardziej.
Poza tym Rada wydala wiele odezw do Ko
ściołów członkowskich, aby przeprowadzono
akcję na rzecz pomocy dla potrzebujących.
SRK zaangażowana jest w niesieniu pomocy
krajom rozwijającym się w A zji, Afryce
i Ameryce Łacińskiej. Konkretna pomoc
przejawia się w budowie szkól, szpitali
i przedszkoli. Akcja ta pochłaniała dotąd
znaczną część funduszu Rady.
t
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..Biblijno-teologiczne i metafizyczne założe
nia chrześcijaństwa są w części kwestionowa
ne przez inteligencję — mówił na krótko
przed Uppsalą sekretarz SR K dr Blake —
kościół stoi dzisiaj przed problemem, w jaki
sposób odwieczne prawdy Ewangelii przed
stawić współczesnemu człowiekowi i przeko
nać go do chrześcijaństwa.” Dr Blake w li
stopadzie 1967 podczas swego wystąpienia
w Gerratt Theologicat Seminary w Evanston,
Illionois (USA) opowiedział się za dalszą
współpracą z kościołem rzymskokatolickim
na płaszczyźnie społecznej. Blake twierdził:
„Skuteczna współpraca pomiędzy SRK 1 Ko
ściołem Rzymskokatolickim na odcinku spraw
społeczno-politycznych i ekonomicznych mo
że umożliwić rozwiązanie również innych
problemów dotyczących jedności chrześcijań
skiej”.
Powyższe tendencje zaważyły w sposób za
sadniczy na tematykę IV Zgromadzenia SRK.
Od pierwszego dnia było widoczne, ie teo
logia nie będzie miała priorytetu w tematyce
obrad a poszczególne sekcje, zwłaszcza zaś
sekcja III, komisje i podkomisje IV Zgro
madzenia zajmować się zaczęły niemal wy
łącznie zagadnieniami społeczno-politycznymi
i ekonomicznymi. Jednym z głównych pre
legentów w Uppsali była kobieta-naukowiec
z Wielkiej Brytanii, pani Barbara Ward —
członek papieskiej komisji „Iustitia et Pa.V
ekonomista-socjolog.
Organizatorzy
Zgromadzenia
wychodzili
z założenia, że jedność chrześcijaństwa ła
twiej osiągnąć jest w czynie chrześcijańskim
niż w wierze i teologicznych zawiłościach.
Religia, która nie służy człowiekowi, która
nie ułatwia m u życia, która rozwiązanie ży
wotnych dla ludzkości problemów odkłada
na dalekie „potem”, po tamtej stronie grobu
— taka religia nie może być popularna.
Chrześcijaństwo w swych założeniach nie
jest taką religią. Ewangelia głoszona przez
Jezusa Chrystusa nie stanowi pasma wyrze
czeń i oierpień, owszem, była i musi pozo
stać w najpełniejszym tego słowa znaczeniu
„dobrą now iną”, drogowskazem życia —
również życia doczesnego w każdych w arun
kach politycznych i społecznych. Jej per
manentna wartość tkwi w praktycznej nau
ce życia indywidualnego, układania stosun
ków międzyludzkich we wszystkich możli
wych rozmiarach i aspektach, stosunków
opartych na sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Startując z takiej bazy teologicznej, przy
stąpiono do dyskusji w sekcjach nad przygo
towanymi schematami, wydrukowanymi i ro
zesłanymi do wszystkich delegatów na pól
roku przed IV Zgromadzeniem (por. „Sektions-Entwurfe, Genf 1968, str. 142).
Chciałbym zatrzymać się dłużej na pracy
Sekcji I I I pt. „GOSPODARCZY I SPOŁECZ
N Y R O Z W Ó J ŚW IATA”, ponieważ w pra
cach tej sekcji brałem udział. Byłem jednym
z pierwszych mówców, a moje uwagi do pro

ponowanego szkicu przedstawiłem w sposób
następujący:
„...Szkic będący podstawą pracy Sekcji
nr I I I nacechowany jest pesymizmem grani
czącym z rozpaczą. To prawda, że sytuacja
ekonomiczna i społeczna w wielu krajach,
zwłaszcza w krajach tzw. Trzeciego Świata
jest zla, lecz jegt również prawdą, że:
— zlo owo ma swe przyczyny,
— należy szukać realnych sposobów ogra
niczenia tego zla.
W pierwszym aspekcie szkicowi brakuje
PERSPEKTYW Y HISTORYCZNEJ. Wstydli
wie przemilczane zostały przyczyny obecne
go kryzysu ekonomicznego i socjalnego, które
leżą w imperialistycznej polityce kolonialnej
minionych stuleci i w ueokolonialiźmie hań
biącym nasz wiek. W drugim aspekcie nie
uwzględniono realnych zadań, jakie stoją
przed poszczególnymi kościołami działający
mi w krajach o różnych ustrojach społecz
nych, przed kościołami zjednoczonymi w
SRK. jak i przed całym chrześcijaństwem,
nie wykluczając Kościoła rzymskokatolickie
go. którego oficjalne wypowiedzi bądź w po
staci dokumentów I I Soboru Watykańskiego,
bądź w postaci encykliki „Progressio Populorum” nawet teoretycznie nie rozwiązują
wszystkich żywotnych problemów współczes
nego świata i człowieka. W praktyce jest da
leko gorzej, na co mogę przytoczyć dowody
z postawy kierownictwa episkopatn polskiego
wobec zagadnień społecznych, ekonomicznych
i kulturalnych w Polsce za okres ostatnich
25 lat. A przecież episkopat rzymskokatolic
ki w Polsce nie jest wyjątkiem we wscho
dniej Europie, tak jak nie jest wyjątkiem
episkopat katolicki w Hiszpanii na terenie
tzw. świata zachodniego...”
„...Dla dokumentu, który mamy zamiar
wypracować ważne są wczorajsze wypowie
dzi na forum (chodzi o tezy przedstawione
w referatach). Istotnie, i to należy podkreślić
z naciskiem, zadaniem kościołów N IE JEST
przekształcanie ekonomicznych programów
rozwojowych i burzenie istniejących struktur
społecznych. Zadaniem kościołów JEST kon
frontacja założeń oraz metod ekonomicznych,
stosunków społecznych i politycznych z ety
ką chrześcijańską, z wymogami i nakazami
Ewangelii. Z jednej strony kościoły są zo
bowiązane do otwartego protestu przeciwko
każdej niesprawiedliwości, przeciwko wyzy
skowi człowieka — z drugiej znów strony za
daniem kościołów jest wytężenie wszystkich
sił dla udzielenia poparcia JU Z IST N IE JĄ 
CYM inicjatywom rządów zmierzających do
ulżenia człowiekowi, zażegnania widma gło
du, położenia kresu bezrobociu, ustalenia pod
stawowych zasad stosunków międzyludzkich
opartych na wzajemnym poszanowaniu i to
lerancji.
Sztucznym i niesłusznym jest podział świa
ta na dwie strefy: strefę północną (bogatą)
i południową (biedną)
—
jak to zostało
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przedstawione w referacie prezydenta Kaundy. W chwili obecnej istnieją realnie trzy
strefy w świecie:
— kraje o ustroju socjalistycznym,
— kraje o ustroju kapitalistycznym,
— kraje poszukujące dla siebie odpowie
dniej formy ustrojowej.
Przykłady są zbędne. Niezbędne jest nato
miast stwierdzenie, że jest możliwa PRZE
BU DOW A ustroju społecznego, zmiana sta
rego na nowe, m niej odpowiedniego na bar
dziej odpowiedni, służący całemu społeczeń
stwu a nie wąskiej jego grupie. To nie jest
wyłącznie problem Trzeciego Świata. Polska
może z doświadczenia swego na ten temat
wiele powiedzieć, a ci, którzy nas odwiedzają
jako nasi goście widzą nasze osiągnięcia, bę
dące konsekwencją przebudowy społecznej
naszego kraju.
...A jaka jest w tym rola kościołów?
Hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego
bojkotuje ustrój, ale to jest stanowisko hie
rarchii, a nie narodu. Kościoły Polskiej Rady
Ekumenicznej opowiedziały się 20 lat temu
za ustrojem soajalistycznym, wierząc, że czy
nią słusznie, a codzienne życie przekonuje
nas o tym, żeśmy się nie pomylili. To jest
naszą dumą, to daje nam poczucie dobrze
spełnionego
obowiązku patriotycznego i
chrześcijańskiego.
...O ustroju, jego przydatności winien de
cydować naród — wówczas ekonomika i po
lityka służyć będą narodowi, a nie wąskiej
grupie. Kraje Trzeciego Świata m ają prawo
same zadecydować o swej strukturze spo
łecznej i ekonomicznej. Jeśli kapitalistyczna
struktura doprowadziła je do ruiny, wanny
obrać inną strukturę, która zapewni im:
— sprawiedliwy podział dochodu narodo
wego między różne grupy społeczne, na
rodowościowe i rasowe danego^ kraju,
— wzrost oświaty i kultury, z równoczes
nym zarzuceniem przesądów, zwłaszcza
tych, które są ciężarem ekonomicznym,
— korzystanie z pomocy zewnętrznej kra
jów rozwiniętych, lecz bez uwarunko
wań politycznych.
Pozostałe kraje, kraje rozwinięte winny
nieść pomoc
krajom Trzeciego Świata w
chrześcijańskim rozumieniu tego słowa, tzn.:
— na zasadzie uczciwej kooperacji i wy
miany rynkowej, o czym wezoraj z te^o
miejsca mówiła przedstawicielka Ghany,
— na zasadzie planowego i celowego an
gażowania środków finansowych, kształ
cenia fachowców, delegowania eksper
tów i instruktorów.
W tym względzie pomoc udzielana krajom
Trzeciego Świata przez kraje socjalistyczne,
jej rodzaje i efekty mogą być przykładem.
Myślę, że nasi bracia ze Związku Radzieckie
go będą mogli uzupełnić moje twierdzenie
konkretnymi przykładami.
Wreszcie osobnym zagadnieniem jest kwe
stia niewspółmiernego przyrostu naturalnego
w krajach Trzeciego Świata. Ta wstydliwa
dla wielu kościołów kwestia musi być wresz
cie postawiona otwarcie i roztropnie rozwią
zana, w przeciwnym razie nawet ilościowa
równowaga w podziale dóbr i dochodu ogól
noświatowego nie gwarantuje rozwiązania
zagadnienia gtodu i postępującej pauperyza
cji w krajach ekonomicznie zaniedbanych.
„...Nasz szkic roi się od sformułowań nie
konkretnych (NP. „Świat marudzi w rozwo
ju ”) Trzeba te rzeczy uściślić,
do szeregu
spraw, które wymieniłem podejść bardziej
rzeczowo, a m niej emocjonalnie. Owszem,
nasz dokument powinien być krzykiem bó
lu nad sytuacją w świecie, lecz winien być
również jednoznacznym protestem skierowa
nym do wyraźnie nazwanych adresatów —
winien być także
problemem chrześcijań
skiej, ewangelicznej ekonomii, w której pier
wsze miejsce zajm ują potrzeby człowieka,
tak jak zajmowały to miejsce w nauczaniu
Chrystusa”.
Z wielką przyjemnością odnotowuję fakt,
że wypowiedzi moje zostały całkowicie lub
częściowo poparte przez tej wiary osobi
stości co ks. dr E. Niemiiller, ks. prof, H.
Gollwitzer, ks. E. Castro, ks. R, Andriaman-

jato i prof. A. Vogl, (dot. perspektywy histo
rycznej). Dyskusja toczyła się z pasją, z po
czuciem odpowiedzialności, lecz spokojnie, w
duchu
poszanowania wzajemnych przeko
nań, by nie powiedzieć: w duchu miłości. Za
równo wtedy, gdy prof. S. Parmar domagał
się dla Ind ii swobody wyboru odpowiedniej
formy ustroju społecznego i struktury ekonamicznej, jak i wówczas gdy ks. J. Chandran wypowiadał zdania
owiane duchem
specyficznej teologii — nikt się nie unosił,
nie protestował. Nawet protojerej Sokołow
ski, namiętnie wskazujący na odpowiedzial
ność chrześcijan za obecny stan społeczne
go i ekonomicznego zaniedbania
licznych
narodów i arcybp Nikodem z Argentyny, do
magający się apelu do rządów, aby zwró
cili uwagę na ludzkość głodującą — zacho
wali pełen um iaru takt
i chrześcijańskie
namaszczenie.
Mimo
świeckiej
tematyki
uppsalska trybuna nie zamieniła się w try
bunę polityczną — pozostała trybuną chrześ
cijańską. Wszystkim Wypowiedziom towarzy
szyły słowa Ewangelii i jej duch. To też było
przyczyną, że wiele spraw, zdawać by się
mogło codziennych, prozaicznych i osłucha
nych nabrało cech nowych w myśl naczelne
go hasła Uppsali
„Oto wszystko nowym
czynię” (Apok. 21,5).
Po kilkudniowej dyskusji zaczęły się uka
zywać kolejno projekty robocze rezolucji.
Zadanie nie było bynajm niej łatwe: w 3500
slow (lim it z góry określony) należało zam
knąć wyniki dyskusji pięciu podsekcji. Trud
ność pokonano. Narodził się projekt rezolu
cji, którą przewodniczący Sekcji prof. Lochman z Pragi przedłożył na plenum w dniu
15 lipca. Zgłosiło się 5 mówców z uwagami,
które wprowadzono do projektu. Ostateczne
zatwierdzenie poprawionego dokumentu na
stąpiło 18 lipca w godzinach wieczornych.
Projekt przyjęto jednogłośnie.
Dokument omawia podstawy chrześcijań
skiego zaangażowania się w sprawy rozwoju
świata, współodpowiedzialność chrześcijan i
nadzieję chrześcijańską. Następnie stwierdza
bezspomość ogromnej dynamiki rozwojowej
współczesnego
świata,
która
„postawiła
świat w krytycznym punkcie gdy chodzi o
stosunki gospodarcze”.
Ostatnie dziesięcio
lecie mimo pewnych osiągnięć, jest w zasa
dzie nie zadowalające pod względem ekono
micznym i społeczno-politycznym. 2'3 świa
ta zmieniło wprawdzie swe oblicze, a jed
nak widoczny jest neoizolacjonizm. Dla pra
widłowego rozwoju świata potrzebne są określone warunki polityczne, przede wszyst
kim suwerenność państw i wolność od dys
kryminacji. Niezbędne są również inne wa
runki, jak zażegnanie widma głodu, położe
nie kresu bezrobociu, równy podział dóbr
i dochodu.
Z powyższego wyrastają konkretne zada
nia dla kościołów, dla duszpasterzy i wycho
wawców, dla Światowej Rady Kościołów, i
poszczególnych chrześcijan. Każdy chrześci
janin zobowiązany jest między innym i:
— do zdawania sprawy z odpowiedzial
ności jaka na nim ciąży w przedmiocie
stosunków społecznych,
— do modlitwy za potrzebujących;
— do domagania się informacją od swych
zwierzchności kościelnych na temat za
gadnień rozwojowych
całej ludzkości
jako jednej rodziny bożej,
— do brania udziału w projektowaniu no
wych form i struktur społecznych lub
w przekształcaniu starych w nowe,
— do czynnego wspierania krajów wcho
dzących na drogę rozwoju w zależności
od swych możliwości materialnych,
— do nałożenia na siebie obowiązku mo
ralnego i materialnego wspierania dą
żeń i walki tych, którzy walczą o swe
ludzkie prawa, o wolność i sprawiedli
wość.
Pełny tekst rezolucji Sekcji I I I i pozosta
łych pięciu Sekcji opublikowany zostanie w
miesięczniku „Posłannictwo".
A. N A U M CZYK

SPOTKANIE DELEGATÓW
KOŚCIOŁÓW STAROKATOLICKICH
Z DELEGATAMI KOŚCIOŁÓW
PRAWOSŁAWNYCH W DPPSAU
Zgromadzenie Światowej Rady K o 
ściołów w Uppsali zgromadziło 702
delegatów z 240 Kościołów chrze
ścijańskich
całego świata. Największą
grupę w Uppsali stanowili przedstawicie
le kościołów prawosławnych w liczbie
126 delegatów. Również kościoły staroka
tolickie wysłały
swych przedstawicieli
do Uppsali. 1 tak: Starokatolicki Kościół
w H olandii reprezentował biskup Gerard
Anzelm van Kleef z Haarlemu, Staroka
tolicki Kościół w Niemczech — biskup
Józef Brinkhues z Bonn i prof. dr W er
ner Kiippers,
Chrześcijańsko-Katolicki
Kościół Szwajcarii — proboszcz z Berna
ks. Hans A. Frei, Kościół Polskokatolicki w PRL reprezentował ks. doc. dr A n
toni Naumczyk, a Starokatolicki Kościół
Austrii dr E. Kreuzeder i ks. dr G Do le
żał.
Jako delegat U nii Utrechckiej Kościo
łów Starokatolickich wystąpił w Uppsali
prof. dr K urt Stalder z Uniwersytetu w
Bernie.
Dnia 15 lipca z inicjatywy starokato
lików odbyła się konferencja międzykoś
cielna przedstawicieli kościołów staroka
tolickich z przedstawicielami kościołów
prawosławnych. Ze strony starokatolic
kiej w konferencji udział wzięli wszyscy
wyżej wymienieni, a ze strony prawosławnej m. in.: metropolici Mikołaj i J u 
styn z R um unii, arcybiskupi Michał z
Woroneża, Bazyli z Brukseli, M ikołaj z
USA, archimandryci,
archipresbiterzy i
profesorowie. Konferencja miała charak
ter informacyjny, W naw iązaniu do daw
niej prowadzonych rozmów między staro
katolikam i i prawosławnymi omówiono
warunki ew. interkomanii. Obie strony
przyjęły potrzebę gruntowniejszego wza
jemnego poznania pod względem teolo
gicznym, wyjaśnienia przez stronę staro
katolicką ewolucji teologicznej, jaka do
konała się w kościołach w ostatnich dzie
siątkach lat oraz
spraw zwiazanych z
sukcesją apostolską w niektórych kościo
łach starokatolickich.
Stwierdzono z obustronym
zadowole
niem, że w dziedzinie
wyznania wiary,
sakramentologii (dr Naumczyk wyjaśnił
wątpliwość co do tzw. Sakramentu Sło
wa Bożego wproimidzonego swego czasu
w PN K K przez bpa F. Hodura) i eklezjo
logii nie ma różnic
między prawosła
wiem i starokatolicyzmem, Uznano rów
nież pożytek płynący z informacyjnych
i poznawczych lokalnych rozmów m ię
dzykościelnych, podkreślając jednocześ
nie, że ew. interkom unia może mieć m ie j
sce między całym starokatolicyzmem i ca
łym prawosławiem (postanowienia K on
ferencji w Belgradzie), a nie między po
szczególnymi kościołami krajowymi.
Konferencja zakończyła się o północy.
Za pełen uroku wieczór, za atmosferę
zrozumienia i miłości braterskiej podzię
kowano Bogu wspólną modlitwą.
Słowa podzięki należą się również gos
podarzowi sali bibliotecznej Sem inarium
Duchownego w Uppsali, w której toczy
ły się obrady — ks. dr, Thtmonowi.
A. N.

roga Redakcjo! Stanęłam przed trud
nym zagadnieniem życicęuym do roz
wiązania i nie mogę zeń wybrnąć_ La
birynt uczuć, głos serca i rozumu wszystkr•
tak się razem zlewa, tak trudne do rozwik
łania.
Mam 23 lata i jestem samotna, rodzice n
żyją. Z trudem zdobyłam dużą maturę, ucząt
się. pracując, mieszkając u wujostwa. N ig
dy nie zaznałam ciepła domowego, ani do
brego serca. Weszłam w życie zahukana, za
goniona i-— co więcej — zupełnie nie uświa
domiona. M iałam wtedy 18 lat, powszechnie
uważana byłam za najładniejszą dziewczynę
w C.. miałam wielu adoratorów, wśród nich
Stefana. Był o 12 lat ode mnie starszy, co
wiecej żonaty i już rozwiedziony z pierwszą
żoną. Zakochałam się. jak może to zrobić
głupia 18-letnia gęś i wyjechałam z nim do
innego miasta. Szybko przekonałam się. ze
Stefan nie lubi pracować, jest pusty, leni
wy, goni za spódniczkami. Nie mieliśmy da
chu nad głowa; tułaliśm y się po rożnych
budowach, to tu, to tam, znajdując pracę
dorywczą i nieciekawą. Stefan juz w nie
długim czasie powiedział mi, żebym od nie
go odeszła, bo mnie przestał kochac. Nie
mogłam odejść, bo ja go jeszcze kochałam.
Upokarzał mnie i robił wszystko, żebym się
od niego odczepiła. Nie miałam
godności
i czepiałam się go kurczowo. Zaszłam w cią
żę, a kiedy nastąpiło poronienie zawiózł
mnie pierwszym pociągiem do mojej kole
żanki mówiąc, żebym się kurowała, a ^on
po mnie wróci. Ale nie wrócił juz nigdy.
Zostałam na łasce obcych łudzi.
/ f

Kiedy wyszłam ze szpitala wróciłam do
wujostwa, bo dokąd m iałam wracać. Ciotka
zamknęła mnie na klucz, zabrała dowod oso
bisty i powiedziała, że teraz to ona będzie
decydować co mam
robić. Nie
mogłam,
znieść takiego traktowania. W jednej su
kience, m ając przy duszy 20 zł uciekłam J
domu do K. Pomyślałam, że w dużym mieście
łatwo znajdę pracę jako pomoc domowa,
nawet bez dowodu osobistego i w jednej
sukience. I tak się stało. Moi pracodawcy
byli dla mnie dobrzy i wyrozumiali. Byłam.
tam 8 miesięcy. Pewnego dnia pan domu
pod nieobecność żony usiłował mnie zgwał
cić. Uciekłam. Wyjechałam na Dolny i> ąjk,
gdzie w domu wczasowym zaczęłam praco
wać jako pomoc kuchenna. Poznałam tam
pewnego
wczasowicza, który obiecał mi
pracę i miejsce w hotelu robotniczym w
mieście, z którego pochodził. Po jakim ś cza
sie dostałam od niego list. Nie zawiódł
mnie. Czekała praca, było łóżko w hotelu.
Nareszcie poczułam się wolnym człowie
kiem. Ale Zygmunt (tak sie. nasi* : H moj
dobroczyńca) kochał mme i i ę h t n a 
tychmiast ze m ną żenić. Z wdzięczności, ze
tyle dla mnie uczynił
robiłam dla ttego
wszystko. Nie chciałam jednak wiązać się
r a stałe z człowiekiem, ktorego na pewno
nie kochałam.
To dopiero początek mojej historii, a nie
jej koniec. Zygmunt popełnił samobójstwo
pisząc w liście, że przeze mnie. Rzuciłam
pracę, wszystko i znów
wyjechałam
w
świat. Przeklinałam siebie i obwiniałam, za
za to co się stało. Ale już było Za późno.
Przez miesiąc nie m iałam dachu nad gło
wą, ani pracy. Przez kilka dni pracowałam
przy żniwach, przy gospodarstwie. Po kilku
tygodniach zrozumiałam, że oczekuję dziecka.
Uchwyciłam się tej nadziei jak zbawienia,
jakbym mogła temu nienarodzonemu jeszcze
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Niczyja
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Niczyj
dziecku wynagrodzić śmierć ojca, której
ja byłam przyczyną. Postanowiłam twardo
walczyć o byt swój i dziecka. Początkowo
pracowałam w fabryce,
jako
podręczna,
spałam w magazynie, gdzie litościwie przy
mocowywali mnie robotnicy. Hotelu robotni
czego tam nie było. Później już nie mo
głam pracować, nie miałam siły. Na mie
siąc prze rozwiązaniem wydział zdrowia, do
którego się zwróciłam wysłał mnie do
mu M atki i Dziecka, gdzie przyszedł na
świat mój syn.
Minęły znów trzy miesiące. Wróciłam do
fabryki, która ofiarowała mi pokoj na pod
daszu. Dziecko odnosiłam do żłobka. Cały
czas wolny jem u poświęcałam, byłam, szczę
śliwa Ale ludzie nie daw ali mi spokoju.
Fabryka stoi w małym miasteczku, praco
wnicy pochodzą głównie ze wsi, gdzie panna
z dzieckiem jest zjawiskiem hańbiącym. N a
zywali mojego syna bękartem, nie uznawali
mnie nawet gdy zachorowałam ja i syn — je
dnocześnie — w 40 stopniowej gorączce sama
szłam z dzieckiem
na ręku do lekarza.
Umieszczono mnie w jednym a syna w d ru 
gim szpitalu. Dopiero szpital zainteresował
się moim losem. Dziecko umieszczono w
Domu Dziecka, ja leżałam dłużej w szpita
lu. Po wyjściu wyjechałam znów do obcej
miejscowości bo tam m i powiedzieli, że jest
praca. Dostałam miejsce w hotelu robotni
czym, do którego dziecka nie mogłam spro
wadzić. M inął rok. Odwiedzałam syna co
tydzień, dojeżdżając w obie strony 170 km.
W tym czasie poznałam Andrzeja. Powie
dział, że mnie kocha i dawał tysiączne te
go dowody. Pomaga m i materialnie. Miesz
kam z nim od kilku miesięcy. A więc gdzie
problem? Jest i to poważny. Andrzej ma tu
dobrą posadę i mieszkanie. Wiem dobrze, że
gdzie indziej niczego lepszego nie znajdzie.
Ma dobrą opinię i pozycję i jak mówi —
nie może nieślubnego dziecka innej kobiety
do siebie wziąć, bo by go ludzie wyśmieli.
Ja mu na to odpowiadam, że nie wyjdę za
niego za m ąż dopóki dziecka nie zaadoptuje.
O n tak, a ja tak. Tłumaczę mu, że i tak
traci na pozycji skoro żyje rut wiarę z ko
bietą, a on mówi, że to co innego, a nie
ślubne dziecko w domu — co innego.
Powiedzcie mi teraz, co m am robić: odejść
od Andrzeja, gdzie nareszcie mam
cichą
przystań, spokój i miłość dobrego człowie
ka czy znów
gnać po obcych
miastach
i wsiach za pracą — za kątem, za dobrym
słowem? Czy jednak wybrać syna, któremu
może za dwa, czy pięć lat będę jednak mo

gła przy odrobinie szczęścia zapewnić dom,
własny dom., a nie Dom Dziecka? A rnożr
jednak wierzyć, że Andrzej zmieni zdanie,
bo przecież ma dobre serce i mnie kocha
i zgodzi się przyjąć dziecko pod swój dach?
Poradźcie, bo bliska jestem obłędu Prze
żyłam już w młodym życiu i głód i nędzę
i bezdomność, i samotność i poniżenie. Weź
cie to pod uwagę w odpowiedzi.
Niczyja"
Przeżyła Pani bardzo wiele okropnych
rzeczy, musi Pani przeżyć i naszą radę: jeśli
popełniło się w życiu jedno, czy nawet pięć
głupstw, zawsze jest pora, żeby się wstrzy
mać przed tym następnym.
Pyta Pani
nas — o ile dobrze rozumiem — czy zre
zygnować z synka (o którym przedtem p i
sze Pani, że jest on i będzie celem życia) na
rzecz niejakiego Andrzeja, który. Jest dobry
i może by dzieciaka przygarnął, tylko się
ludzi wstydzi. Jakich ludzi? Tych podłych,
złych, z którym i m iała Pani tyle do czynie
nia? Z n im i się bardziej liczy niż z Panią,
którą rzekomo kocha?
Na co Pani liczy? I cóż za niegodny szan
taż Pani wymyśliła, mówię o zalegalizowa
niu związku pod warunkiem przyjęcia dzie
cka pod dach. Nie wierzę, żeby mężczyzna,
który kocha samą kobietę bez przyłegłości
(mówię o synku) mógłby być dobiym oj
cem dla przybranego dziecka, nawet, gdyby
zgodził się na jego przysposobienie. Ten
człowiek nie chce Pani dziecka i nigdy go
nie będzie chciał. A jak długo będzie chciał
Panią? Oto jest pytanie.
Przeżyła Pani tak wiele, że powinno się
Pani oszczędzić słów gorzkich i ostrych. Że
nareszcie powinna Pani usłyszeć coś dobre
go Ja k m i przykro, że nie mogę tego zro
bić. bo nie czuję się na siłach. Otrzymuję
wiele listów od młodych kobiet „uwiedzionych-porzuconycb”, z dzieckiem przy piersi,
które wreszcie spotykają mężczyznę-ideal,
który kocha, pragnie, daje dach nad głową
i ślubną obrączkę pod warunkiem — „dziec
ko — won”. I rozpacz mnie ogarnia, że te
młode m atki m ają jakąkolw iek wątpliwość
— co wybrać, a właściwie kogo wybrać. J a 
kiegoś Andrzeja czy Krzysztofa, który już
na wstępie okazuje się człowiekiem bez ser
ca i odmawia domu dziecku bez ojca? Czy
rodzone dziecko, które, jak to się potocz
nie mówi „nie prosiło się na świat”.
Droga „Niczyja” ! Na szczęście jesteś n a 
sza i wierzę, że nie pójdziesz za głosem sła
bości, który byś sobie potem wypominała
przez całe życie. Przeżyłaś tyle bez dziecka,
przeżyj — jeśli będzie tego trzeba — dru
gie tyle — dla dziecka. Wiem, że bardziej
niż ktokolwiek doceniasz jasne, ciepłe miesz
kanie, pomocną męską dłoń, że pod w pły
wem tego zaczynasz sobie w m aw iać „jakoś
to będzie”. Będzie tak, jak ty zadecydujesz
i syn będzie to mógł w przyszłości docenić.
Zacytowałam cały Twój list, droga „Niczy
ja ”, choć zwykle daję tylko fragmenty. A
daję go, ku uwadze i przestrodze innym,
choć wiem, że znajdą się tacy, którzy nie
uwierzą i posądzą nas o mistyfikację.
Problem „panny z dzieckiem” dalej wy
stępuje szczególnie ostro w małych skupis
kach miejskich, osadach i wsiach i wiele
ju ż o nim napisano, Nie będę się powtarzać.
Pozdrawiam Panią i życzę odwagi,
droga
„Niczyja”, wierząc, że Pani synek nie stanie
się Niczyj, lecz że będzie dzieckiem ko
chającej i mądrej matki.
L U D M IŁ A C ZE RK A W SK A

Niewidzialni truciciele!
może by tak na grzyby?” — pytają
Starsi Panowie Dwaj w jednej z uroczych piosenek swego kabaretu, co n a 
tychmiast wywołuje w wyobraźni słuchaczy
obraz udanego grzybobrania...
Mglisty poranek, zroszona trawa, nawilgłe
wilgocią kępy i ów nieuchwytny acz dojm u
jący zapach mokrego leśnego poszycia i...
grzybów... Jak przyjemnie, w wygodnych gu
mowych butach, z w iklinow ą kobiałką w ręce
i małym kozikiem brodzić po lesie w poszu
kiwaniu prawdziwka czy też zbierać m aleń
kie, pachnące, brunatne maślaki. Grzybobra-'
nie ma w sobie coś z poszukiwania ukrytych
skarbów, coś z przygody, coś z niefałszowanego kontaktu z pfzyrodą. Każdy grzyb wy
naleziony, wytropiony wśród poszycia to nie
spodzianka, a każdy dorodny okaz to nieledwie sukces.
Są grzybiarze zaciekli, tropiący grzyby n i
czym ogary zwierzynę, są lekkomyślni na po
zór, błądzący jakby bez celu, zapatrzeni w
czubki sosen, a jednak powracający z wypra
wy z pełnym koszem, są wtajemniczeni zna
jący „miejsca” i „pory” poszczególnych grzy
bów i są niestety grzybiarze z przypadku.
Ci, wybierają się do lasu, „bo wszyscy idą”,
bo „cóż tutaj robić” i z powodu tego, że „Ko
walska w zeszłym roku nasuszyła sSttte i za
marynowała aż 5 kilo”. Grzyby znają jako
smaczny dodatek do bryzola, w postaci mary
nowanych rydzów i gąsek oraz — co już ra 
czej dotyczy kobiet — jako zawartość koszy
ków kobiet stojących na bazarze czy po pro
stu na ulicy.
Dialog kupującej z „kobietą” jest zwykle
stereotypowy. Obejrzawszy z wierzchu za
wartość koszyka lub też emaliowanej miski,
„pani” pyta: Czy one są na pewno jadalne?
— a ,,kobieta” oburzona: Co też pani! Takie
śliczne kozaki. Dziś skoro świt sama zbie
rałam ! — A czemu to one są takie sine? Czy
to na pewno nie trujące? — Kobieta odpo
w iada obojętnie: Bo to siniaki. — A mówiła
pani, że kozaki! — Jedne to kozaki, a drugie
to siniaki. Ale co tu pani wydziwia! Jak pa
ni nie chce to niech pani nie kupuje!
To przeważa szalę. Kupująca nabywa ko
szyczek grzybów. Przeważnie są to rzeczywi
ście grzyby jadalne zdrowe i świeże, a w ów
czas cała rodzina chwali panią domu za uda
ny zakup. Niestety czasami bywa też inaczej.
Przeciętny mieszkaniec dużego miasta zna
z wyglądu pieczarki, potrafi odróżnić z biedą
maślaka od kurki i na tym kończy się jego
wiedza. Znalazłszy się w lesie, ładuje do ko
szyka wszystko co znajdzie się w jego polu
widzenia oprócz czerwonych muchomorów,
bo już inne ich odmiany nie wzbudzają jego
podejrzeń.
Dobrze, gdy na miejscu urlopowego zamie
szkania taki grzybiarz pochwali się swoim
trofeum przed miejscową gospodynią, gdyż
ta natychmiast ogołoci koszyk z trujących
okazów i wyjaśni, który grzyb jest jadalny
i jak go odróżnić od trującego — lecz nie za
wsze tak bywa.
Na biwakach grzybiarze
z przypadku gotowi są smażyć na maśle
i dusić wszystko, co uzbierali w lesie, a pa
nie ogarnięte m anią suszenia nawlekają na
żyłki co się da!
Na skutki tej lekkomyślności nie trzeba
długo czekać. Inform uje o tym co roku prasa
codzienna pod wielkim i rozstrzelonymi tytu
łami. m ówi radio i przestrzega nieoceniony
Wicherek.
Istnieje w naszych księgarniach mała, pięk
nie wydana książeczka pt. „Atlas grzybów
jadalnych’’, w której piękne kolorowe obrazki
przedstawiają nam wszelkie odmiany grzy
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bów spotykanych w naszych lasach, a ćo za.
tym idzie pozw alają ustrzec się przed tragi
czną nieraz w skutkach pomyłką. Korzystaj
my więc z tej wielce pożytecznej publikacji,
a gdy mim o to mamy jakieś najmniejsze na
wet wątpliwocśi, bez żalu wyrzućmy z ko
szyka najpiękniejszy nawet okaz.
Na marginesie chciałbym jeszcze przypom
nieć amatorom grzybobrania, że przy zbie
raniu, grzyby delikatnie ukręcamy lub też
ścinamy specjalnym, nierdzewnym kozikiem,
nigdy zaś nie wyrywamy gwałtownie — toy
nie niszczyć grzybni.
Zatrucia grzybami w sezonie, to niestety
nie jedyna forma „trucicielstwa” z jaką spo
tykamy się latem. W tym okresie czasu w y
stępuje bowiem znaczne nasilenie zatruć
pokarmowych. Niedawno prasa informowała
nas o wypadku masowego — gdyż liczba po
szkodowanych wyniosła pod 100 -osób — za
trucia befsztykiem tatarskim, jakie miało
miejsce w Toruniu oraz o podobnym fakcie
zatrucia lodami w Koszalinie.
W obu wypadkach w inne były bakterie.
W przypadku mięsa — salmonella typhimurium, w przypadku lodów zaś gronkowiec zło
cisty. I tu i tam niewielkie odstępstwo od
ścisłego przestrzegania zasad higieny miało
nieobliczalne następstwa, gdyż spowodowało
cierpienia, chorgbę i okresową niezdolność do
pracy u ponad 200 osób — na szczęście bez
tragicznych skutków.
Zatrucie pokarmowe to szereg ostrych
schorzeń przewodu pokarmowego wywoła
nych zakażeniem bakteryjnym. W zasadzie
zatrucia zdarzają się w ciągu całego roku,
jednakże nasilenie ich następuje latem.
Sprzyjają temu upały, (salmonella oraz
gronkowiec rozw ijają się najlepiej w wyso
kich temperaturach) oraz zmiana trybu życia
podczas letnich wyjazdów.
Na biwakach, w kwaterach wiejskich i w
małych miasteczkach ludzie zapominają czę
sto o przepisach higieny. Podstawowa zasa
da mycia rąk przed każdym jedzeniem ule
ga zapomnieniu. Mleko „prosto od krowy”
spożywane bez pasteryzacji, owoce zakupio
ne gdziekolwiek i nie myte, mięso nieznane
go pochodzenia, przechowywane zbyt długo

— stają się powodem zatruć pokarmowych.
Dochodzi do tego nawet woda, którą spoco
ny wędrowiec, nie mówiąc ju ż o dzieciach,
skłonny jest zaczerpnąć byle tylko ugasić pra
gnienie, z pierwszego lepszego zbiornika.
Wszystko to bardziej sprzyja masowemu
powstawaniu zatruć niż w innych porach
roku.
Salmonella, jak ju ż wspomnieliśmy, rozwija
się najlepiej w temperaturach wyższych, a
źródłem zakażenia bywa najczęściej mięso
wieprzowe. Rzecz charakterystyczna, że mię
so takie może wyglądać świeżo i ładnie i nie
wykazuje żadnych objawów zepsucia. Spoży
cie takiego mięsa na surowo (właśnie u lu 
biony tatar!) czy też tylko lekko smażonego
może wywołać groźne w skutkach zatrucie.
Mięso kupowane w sklepach jest skrupulatnie
badane, natomiast mięso nieznanego pocho
dzenia, w które tak niefrasobliwie się zaopa
trujemy może kryć w sobie groźne bakterie.
Gronkowce najczęściej rozwijają się w
mleku i jego produktach. Zanieczyszczenie
nim i
następuje w
sposób przypadkowy
i gronkowiec wytwarza jeszcze dodatkowo
produkt swego rozpadu — toksynę, która ata
kuje nie tylko przewód pokarmowy lecz sta
nowi również groźbę dla narządów wewnętrz
nych.
W przypadku masowego zatrucia lodami w
Koszalinie, zaniedbano przy produkcji lodów
kilku podstawowych zasad, jak np. przygo
towane jaja umyto w wodzie zimnej zamiast
w ciepłej i rozbijano je o kant stołu zamiast
o nóż — a skutki tego niedbalstwa poniosło
ponad 100 osób.
Zatrucia objaw iają się bólam i brzucha, wy-,
miotami, biegunką jak również często wyso
ką temperaturą. W przypadku wystąpienia
tych objawów należy natychmiast zasięgnąć
pomocy lekarskiej.
A tak profilaktycznie, mimo zmienionych
urlopowych warunków dbajmy tym bardziej
o higienę. M yjm y ręce, myjmy owoce, do
kładnie przestrzegajmy zakupów we właści
wych miejscach, odpowiednio przechowujmy
produkty (lepiej nabyć mniejszą ilość do na
tychmiastowego użytku) i chrońmy je przed
muchami. To też nosiciele zarazków.
Nie wolno nam zapominać, że niewidzialni
truciciele salmonella i gronkowiec są szcze
gólnie czynne w okresie letnim i szczególnie
..lubią" brak higieny!
HABER

tarcia do śródmieścia w ślad za przebijają
cymi się oddziałami. Teraz wracają do swych
schronień. Inn i zbierają się w gruzy, radną,
którędy wyjść, aby poddać się Niemcom
Coraz ktoś pada na ulicy, raniony odłam
kiem lub trafiony celnym strzałem „gołę
bia rza".
K ilka kobiet na własną rękę otwiera właz
do kanału. Jedna z nich schodzi w dół, po
chwili wraca czarna od cuchnącego szlamu,
rozczarowana. Kanał ma zaledwie kilkadzie
siąt centymetrów średnicy i nie można się
weń nawet wczołgać. Szukają innego w ła
zu. chcą iść na Żoliborz. Krąży pogłoska,
że podobno mało kto potrafi sforsować b u 
rzowiec. Podziemna rzeka rwącej wody, któ
rej Niemcy otworzyli wszystkie śluzy, pory
wa śmiałków mimo przeciągniętej liny. Kto
nie utrzyma się tej liny, jest stracony. Prąd
niesie go do Wisły, a u wylotu burzowca
śmierć — mocna żelazna krata, przez którą
nikt się nie przeciśnie.

kpr. pchor. „Nałęei" — StanuU w Komor
nicki

Chcę odnaleźć Smagę i Teścia. Nigdzie ich
nie ma. Idziemy pod m uram i wysokiego bu
dynku. w którym kwaterowaliśmy w pierw
szych dniach powstania. Kupy gruzów nic
pozwalają nawet odszukać grobów naszych

OSTATNIE DNI STARÓWKI
Na Swiętojerskiej nie ma mowy o odpo
czynku. Nasze kwatery przedstawiają bez
ładne usypisko gruzów, w którym ,|rudno
się zorientować. Ścieżkami wśród rumowisk
snują się tłumy ludzi z węzełkami. Wyszli
z piwnic i schronów, ożywieni nadzieją ao-

cud życia
f czerwca

br. zmarła w Easton w stanie
Connecticut (USA) Helena Keller. Tra
giczne zdarzenia czerwcowych dni w Sta
nach Zjednoczonych i w szeregu krajów
Europy odwróciły uwagę od tego faktu 1 od
postaci, której dotyczył. A postać to zgoła
niezwykła. M ark Twain powiedział kiedyś:
„Wiek X IX widział śmierć i narodźmy
dwóch niezwykłych postaci: Napoleona i He
leny Keller".
Miała dziewiętnaście miesięcy, gdy strasz
liw a choroba (zapalenie opon mózgowych)
spowodowała utratę wzroku i słuchu, pozba
wiając ją w konsekwencji również mowy.
Dziewczynka rosła jak dzikie zwierzątko,

kolegów. Tylko spod stosu cegieł wystaje
krzyż z rur — mogiła podporucznika Leś
niewskiego. Gdzieś obok powinien być grob
Ryszardy i innych. Przechodzimy nad pod
ziemnymi halami targowymi. Wszędzie otwo
ry wybite pociskami artylerii. Drapiemy się

A nn nie miała łatwego zadania. Helena
Keller była dzieckiem upartym i złośliwym.
Była jakby uosobieniem gniewnego protestu
przeciw pozbawieniu
jej
radości życia:’
światła, barwy, dźwięków... Jej
protest
objawiał się w nieartykułowanych krzy
kach. Często rzucała się na swą wycho
wawczynię bijąc ją. Kopała i przewracała
przedmioty. Nie znała zupełnie uśmiechu.
A nn nie zrażała się. Spokojnie, cierpliwie
uczyła swą podopieczną mowy dotyku, m o
wy palców. Przez długi czas było to niemal

Hellen otrzyma dyplom „doktora”, zdobę
dzie znajomość sześciu języków.

przez zwal gruzów z obalonego komina.
Wreszcie są nasi. Niektórzy nadciągają jesz
cze z placu Krasińskich. Haneczka opowiada
przeżycia ostatniej nocy.
„Plac Krasińskich zapełniał się po brzegi
falującym tłumem cywilów i oddziałów, któ
re miały się przebijać. Pełno rannych na no
szach. Nadchodzą coraz nowe sprzeczne w ia
domości. Koło drugiej w nocy docierają od
głosy dalekiej strzelaniny. Nad ranem Niem
cy otwierają ogień. Wśród tłum u panika. Ci,
którzy się jej nie poddają chronią od stra
towania nosze z rannymi. Nadchodzi rozkaz
rozejścia się, przebicie nie dało rezultatu.
Tłum nie wierzy. Oddziały chwytają się za

beznadziejne zajęcie. Aż kiedyś, przy studni
nastąpił prawdziwy cud: Hellen zrozumiała
związek między czymś, co zwilżało i chło
dziło jej rękę i odpowiednim ruchem
palców, wyczuwanym dotykiem. Pojęła „sło
wo" — woda. Odtąd coraz łatwiej i coraz
gorliwiej uczyła się mowy głuchoniemych
i niewidomych. Wkrótce nastąpił drugi cud.
Anna weszła uśmiechnięta do pokoju He
leny. wzięła ją za rękę i dotykając swojej
twarzy „sylabizowała” słowo — śmiać się
na drugiej rączce. Helena wybuchnęła głoś
nym śmiechem. Był jeszcze jeden cud. Przy
pomocy palców
kształtując
odpowiednio
układ warg i języka Ann nauczyła Helenę
m ówić! Tak jak m ówi każdy normalny czło
wiek.

Wytrwałość wynagrodzona
W szesnastym roku życia Helena osiągnęła
mniej więcej normalny dla tego wieku sto
pień wykształcenia. „Trudności były w iel
kie — przyznała H. Keller — ale prawdziwy
żołnierz nie poddaje się bez walki '.

Wybawicielka
Opiekunka i podopieczna w ciągu 49 lat
3 marca 1887 r. do Tuscumbia (stan A la
bama), gdzie Helena mieszkała z rodzicami,
przyjechała 21 letnia panienka Ann Sullivan.
Była wychowanką Instytutu Perkinsa w Bo
stonie i specjalizowała się w wychowywaniu
dzieci niewidomych. Młoda wychowawczyni
m iała już za sobą bardzo trudne życie. Od
urodzenia prawie niewidoma, nauczyła się
czytać przy pomocy palców mając czterna
ście lat. Była chorowita. Nie m iała też w iel
kiego doświadczenia pedagogicznego. Instytut
jednak ją właśnie polecił na wychowawczy
nię nieszczęśliwej dziewczynki, doceniając
walory jej serca, A nn Sulliwan stanie się
nieodłączną towarzyszką Heleny, jej duchem
opiekuńczym, przewodnikiem. Helena Keiler
nazwie ją ,,słońcem swego życia" i „wy-bawicielką”.

pozostaną nierozłączną parą.

ręce, aby W zamieszaniu (*nie pogubić się.
Wreszcie świt. Obawa przed nalotami, które
W tych warunkach równają się krwawej
masakrze, rozprasza wreszcie tłum".
Resztki naszej kompanii wracają na Swietojerską. Nadciągają również chłopcy z trze
ciego plutonu. Spędzili noc przy barykadzie
na Jezuickiej.
Są wyczerpani psychicznie,
podobnie jak my. Oczy zaczerwienione z nie
wyspania. Z posępnymi twarzami słuchają
opowiadań o upiornej nocy na placu K ra
sińskich.
Zjaw ia się sierżant Ryś. Chce odtworzyć
plutony. Oprócz nas, którzy jeszcze trzy
mamy się jakoś kupy, reszta chodzi samopas. Pytam o Koperskiego, o Smagę i Teścia
— nic o nich nie wie. Daje mi rozkaz zor
ganizowania obrony naszych dotychczaso
wych kwater. Zbiera grupę ochotników pod
dowództwem sierżanta Jordana, która ma
obsadzić barykadę na Świętojańskiej.
Niemcy zbliżają się od Nowego Miasta,
Organizuję posterunki przy Koźlej, staram
się nawiązać współdziałanie z jakimikolwiek
oddziałami. Nie spotykam nikogo. Wszędzie
pełno cywilów, którzy całymi kolumnami
przechodzą do Niemców, Na plecach tobołki,
w rękach przygotowane białe chusteczki. Ich
stosunek do nas jest niemal wrogi.
Koło południa z hal przynoszą nam żyw
ność. Niektórych chłopców trzeba budzić,
zasypiają na posterunkach. Nieprzyjaciel jed
nak nie naciera. Niemieckie stanowiska znaj
dują się w pobliżu rynku Nowego Miasta.
Przypuszczamy, że nie będzie nacierać, dopó
ki Freta i Koźlą przechodzi ludność cywilna.
Sanitariuszka Anna utrzymuje kontakt z
resztkami naszej kompanii w podziemiach.
Podobno zbiera się tam grupę rannych
i wszystkich bez broni — m ają być ewa
kuowani kanałami w pierwszej kolejnqgci.
Szarotka twierdzi, że naszych rannych w
ogóle do kanału nie wpuszczą, że wszyscy

m
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A

kraju kryją

ponadto inne cenne bogactwa,

które budzą

coraz

żywsze zainteresowanie

wielkich potentatów przemysłowych Amery
ki

i

Europy. Są to: ruda żelazna, wapień,

gips, cyna i minerały radioaktywne, przede
wszystkim uran.
Tymi ostatnimi interesowały
dawna

Stany

Zjednoczone.

się

do nie

Możliwość ich

wj-kor/.ystania była m. in. przedmiotem roz
mów, które przeprowadził z rządem Somali
wiceprezydent USA H. Humphrey w czasie
strz. „Mały Henio”

Henryk Kleniewski

swej podróży po krajach afrykańskich. Os
tatnio zainteresowały się somalijskim uranem

zostali już odesłani do szpitala na Długiej,
gdzie teraz po przyniesieniu rannych ze
szpitala Jana Bożego (wśród których było
wielu zranionych w czasie przebijania się
grup z Kampinosu) zrobił się taki tłok. że
ranni zaścielają wszystkie podłogi i jakakol
wiek opieka lekarska jest w tych warun
kach niemożliwa. Serce mi się ściska, kiedy
myślę o Teściu. Ale Smaga dal przecież ofi
cerskie słowo.
(fragment
z książki

Komornickiego —

również

monopole

zachodnioniemieekie., W

stolicy Somali pojawili

się

przedstawiciele

ministerstwa ..badań'’ — kierowanego przez
byłego dyrektora

Kruppa

Stoltenberga. Do

przedsięwzięcia włączyły się największe monbpole. a więc Degussa, koncern Kloecknera. Krupp. Mannesmann i Hibernia.
Można wątpić, czy w pogoni za zdobyciem
cennego uranu,

monopolom

zachodnionie-

mieckim przyświecają tylko pokojowe cele.

,fVa barykadach Warszawy")

W rozmowie z prezydentem Francji Auriolem.

-cr'

i w starożytności głównym dostawcą ka

dzidła i mirry. Ale olbrzymie sawanny tego

70 lat. Hellen dalej kontynuuje swą pracę
aż do ostatnich chwil, do 88 roku życia.
★
Życie Helleny Keller nazywano cudem.
Jej osiągnięcia (jej i niestrudzonej Ann Sullivan) są zaiste zadziwiające. Zadziwiająca
też była jej wytrwałość i... pogoda ducha.
O dkąd nauczyła się uśmiechać, z pogodnym
uśmiechem szła przez całe życie. Mężna wo
bec trudności, nieustraszona wobec śmierci.
„Nie powinno się nigdy zapominać — napi-

W dwudziestym roku życia Helena wstę
puje na Uniwersytet w Massachusetts. Oczy
wiście, w towarzystwie Ann Sullivan, która
„tłumaczy” Helenie wykłady na język pal
ców i robi notatki w alfabecie B riallea (al
fabet, który niewidomi odczytują przy po
mocy dotyku palców).
Studia uniwersyteckie zakończv Hellen
uzyskaniem tytułu „doktora"
Po okresie paru dość trudnych lat Hellen
odnajduje swre prawdziwe powołanie (1924):
zostaje podróżującą prelegentką. Zwiedzi 40
krajów', alarmując opinię publiczną tragicz
nym stanem milionów ludzi wydziedziczo
nych: niewidomych, głuchych, niemych, zmu
szonych do życia w prawdziwych gettach,
poza wydarzeniami normalnego życia cywili
zowanego. W swych podróżach Hellena Kel
ler dotrze do Indii, Pakistanu. Birmy, F ili
pin, Japonii. Dotrze do władców tego świata:
Churchilla, Nehru, Eisenhowera.
Kenne
dyego.
W 1936 r. Keller traci swego anioła opie
kuńczego. A nn Sullivan umiera w wieku

frykańskie Państwo Somali jest dziś jak

sała w jednej ze swych książek — że śmierć
nie jest końcem życia, lecz tylko jednym
z doświadczeń, może — najważniejszym.
W głębokim milczeniu mego umysłu żyją
i zachowują swą indywidualność i swój urok
wszyscy, których kochałam na ziemi, nieza
leżnie od tego czy żyją jeszcze, czy już
umarli . Wszystkich, którzy się z nią zetknęli
uderzał niezwykły jej spokój i pogoda uspo
sobienia. Życie dostarcza m i wielu cudownych
przeżyć — mówiła sama o sobie. Przede
wszystkim obecność mojej wielkiej siostry
Ann Sullivan. Poza tym wierność moich
przyjaciół i praca — naprawdę pasjonująca.
Niekiedy — przyznaję — rodzi się we mnie
odrobina zazdrości jak powiew złego w ia
tru, który potrząsa kwiatami na łące. Wiatr
przemija i kwiaty znowu odzyskują równo
wagę i spokój pod ciepłymi promieniam:
słońca".
Życie Hellen Keller to wielka lekcja dla
wszystkich ludzi.
„Mam dziesięć oczu na końcach palców”,..
Hellen „ogląda” uśmiech prezydenta Eisenho
wera.

Wschodzące
słońce
o ją godność im peratorską od d ałb ym tem u,
k to by w y n alazł środek na przesyt. Hej.
w y t — zaw ołał do filozofów Lucjusz Werus.
K to z loas chce sobie zarobić na p u rp u rę Ceza
rów ? — Bogów m ordujecie ja k szczeknięta, rozpru
wacie w nętrzności ziem i,
zaglądacie w głębiny
m órz i niepokoicie gw iazdy na niebie, a słabości
lu d zk ie j tem u. k to zw ycięży ciało i nakaże śm ier
ci posłuszeństwo. Ruszcie ro zu m a m i,m ąd rzy , w iel
cy, p o tę żn i! Nie ż a rtu ję ! Za trw a łą rozkosz, za
nie zm ie nne zdrowie o d d am m o ją boskość.
P o m ięd zy
na

filo zo fa m i

wiosnę.

zabrzęczało

K ażd y

w yrzucał

znów
z

siebie

ja k

w

garść

frazesów, określeń, w niosków , słów, skacząc zwo
le n n ik o m
—

in n e j

szkoły do oczu,

Uciszcie się — zaw ołał. — Ja was pogodzę. Co

się żad ne m u nie ud ało m ędrącow i, to spraw i im 
perator.

P okażę

wam

p rzyczynę

— Ł askaw ie wita was m ó j Celer W erus.

— Rzeczą godziw ą, ażeby
k a p ła n i
Przyczyny
Wszechrzeczy — m ów ił Lucjusz w chodząc do lek
ty k i — służyli w yobrazicielow i tej przyczyny. Jam
początkiem, i końcem wszystkiego. co się dzieje
w państw ie rzym skim , jam następcą bogów . lu d z
kości natchnieniem i wolą. ja m owym żyw iołem ,
którego wy szukacie. Do lektyki, filo zo fo w ie ! Wy
m nie zaniesiecie.

G dy się lektyka w toczyła przez próg do środka
gm achu, ujrze li filozofow ie przed sobą ogrom ną
salę. k tó re j ściany pok ryw ały m a lo w id ła przed
staw iające sceny wyścigowe. Na w ytw ornej m ozai
kow ej posadzce sial przepyszny
ogier,
okryty
kołdrą p urp u ro w ą. Przytroczony łańcuchem sple
cio ny m z drogich k a m ie n i, ja d ł rodzynki i d a k 
tyle ze złotego żłobu.

P ija n i filozofow ie spojrzeli p o sobie

(Fragment)

u lu

Czterech drabów wniosło loże purpurow e, ozdo
bione orłem cesarskim.

wszechrzeczy, a

w y ją wszyscy uznacie. L e k ty k a !

bezradni.

— Spieszcie się! — zaw ołał Lucjusz W erus. — A
nieście ostrożnie, bo kto się p o tk n ie , ten oberwie
korona po łysinie.
W śród śm iechu senatorów i u śm ie chu niew o lni
k ó w pod nie śli filozofow ie
le ktyk ę
im peratora i
szli ch w ie jn y m kro k ie m za ochm istrzem dworu,
k tó ry p row adził ten orszak szczególny. Otoczony
pierw szym i d ygnitarzam i R zy m u i w ojskiem s łu ż by, ciąg nął L ucjusz Werus przez dziedziniec pod
o k n a m i M arka A ureliusza, któ ry pracow ał jeszcze
ze sw oim i doradcatmi.
K iedy się korow ód zró w n ał z m ieszkaniem star
szego cesarza, odezw ał się L u c ja n W erus:
— K a p ła n i wznoszą p rzy obrzędach p ianie . Śpie
w ajcie, fla m in o w ie m o i!
Filozofourie zaczęli nucić pod nosem, a senato
rowie w tórow ali im głośnym chórem . H ałaśliw y
orszak okrążyw szy dziedziniec w yszedł przez b ra
m ę do ogrodu i tu zatrzy m ał się przed w spania
ły m pałacem z białego m a rm u ru . Kiedy służba
o d em knęła drzw i z drzewa cytrusowego, odezwało
się w eum ątrz rżenie k o n ia .

KAZIMIERZ SIDOR

Z A S A D Y ISLAMU
ystem religijny stworzony przez Mahometa
jest mieszaniną chrystianizmu i judaiz
mu z pewnymi wpływami zoroastryzmu i
pogańskich wierzeń w duchy. Judaizm pra
wie wcale lub bardzo niewiele mówi o życiu
pozagrobowym. Jest religią doczesności, wy
sublimowanym nacjonalizmem narodu hebraj
skiego, jego zakonem regulującym współżycie
wewnątrz wspólnoty żydowskiej i jej stosu
nek do świata zewnętrznego, stosunek oparty
o zasadę wyższości Judejczyków, zawartą w
formule „narodu wybranego’’. Ziemia obie
cana i dobrobyt doczesny — oto cel judaiz
mu. Chystianizm zaś jest religią pogardy dla
życia ziemskiego. Jego cele są pozaziemskie,
pośmiertne. Wszystko tam w niebie i to w
formie wyidealizowanej, bez tłustych uciech
cielesnych. Islam plasuje się pośroduk obu
systemów.Nie gardzi doczesnością, a po śmier
ci obiecuje swoim wyznawcom wcale niema
łe uciechy zmysłowe. Gustaw de Bon pisze,
że „Jeśli zredukujemy Koran do głównych
zasad, to zobaczymy, że islam może być
uważany za uproszczoną formę chrześcijań
stwa”. Równie dobrze może być uważany za
uproszczony judaizm.

S

Słowo islam oznacza „poddanie się Bogu”.
Jego najważniejszą zasadą jest dogmat sfor
mułowany przez Mahometa: „jeden jest Bóg,
a Mahomet jest jego prorokiem” — w domy

śle: ostatnim i najważniejszym (czyli: jeden
Bóg, jeden prorok, jedna księga, jedno pra
wo, jeden język, jeden lud). Islam jest dok
tryną sym plifikującą filozofię bytu. Jest re
ligią łatwą, niewiele wymagającą od wyz
nawców. Islam jest prosty i przejrzysty, zro
zumiały dla każdego prostaczka.
Przyjęcie islamu polega na wygłoszeniu
przy świadkach formuły, że uznaje się A lla
cha za jedynego Boga, a Machometa za jego
proroka. M uzułm anin jest obowiązany do:
1. Pięciokrotnej modlitwy w ciągu dnia.
Modlący się musi przybrać pozycję taką, by
twarz była skierowana w stronę Mekki.
Przed
modlitw ą
obowiązuje
ablucja.
Szczególnym wyrazem czci dla Boga jest od
dawanie pokłonów. Kobiety nie mogą towa
rzyszyć mężczyznom do meczetów. Nie mogą
też rozkładać ramion w trakcie modlitwy.
2. Jałmużny, która jest uznana za akt miły
Bogu i obowiązujący prawego muzumałnina.
W zasadzie m uzułm anin nie może odmówić
udzielania jałmużny.
3. Postu. Trzydzieści dni w miesiącu ramadar.. Obowiązuje w ciągu dnia ścisły post.
Wiernym nie wełno od wschodu do zacho
du słońca przyjmować jadła i napoju, palić
papierosów i zbliżać się kobiet. Wolno to
wszystko robić w nocy.

rzeki L ucjusz

— Oto przyczyna wszechrzeczy — m ó w ił Lucjusz
Werus głaszcząc ukochanego ko nia p o k a rk u —
oto wasz bóg, oto wasz m ędrzec nad mędrce. D zi
wicie się, nie wierzycie, łow cy słów. kowale sylogizm ów ? ć a ra z was przekonam .
O parł głowę n a

d łoni i m ów ił d alej:

— Celer jest m ędrszy od was wszystkich, gdyż
nie posiad ając m ow y. nie wygłasza głupstw, słu 
ch ając zaś je d y n ie popędów w rodzonych, nie prze
biera n ig dy m iary. Celer jest m o im przyjacielem ,
p poniew aż bogowie w y bie rają sobie p rzy ja c ió ł
tylko pom iędzy b ogam i . przeto należy m u się
cześć boska. Na ko lana, filozofow ie, przed bogiem
C elerem ! O pieracie się?
D ał zn a k służbie... K ilk ad zie siąt rąk silnych p o 
chw yciło uczonych za barki i rzuciło ich pod n o 
gi ko nia, który przerażony zaczął bić kopytam i.

— Módlcie się do boga Celera, proście go o łas
kę. bo was za krnąb rno ść srodze ukarze — wołał
L ucjusz W erus dusząc się od śmiechu.
— Przekonałem was? Wszyscy m acie teraz je d 
ną wiarę i jesteście zgodni jolę now onarodzone
dzieci.

4.
Pielgrzymki. Prawowierny powinien przy
najm niej raz w życiu odbyć pielgrzymkę do
Mekki (lub, jak u szyitów, do innego z
miejsc świętych islamu). W czasie pielgrzymki
nie wolno wszczynać kłótni, należy znosić
pokornie wszelkie urazy, dawać jałmużnę. Po
przybyciu do Mekki wierny w kłada specjalny
biały strój (ihram), dwie białe przepaski —
jedną na biodra, drugą na ramiona, głowę
ma odkrytą (starców to nie obowiązuje), na
nogach sandały, strój ten nosi się aż do ukoń
czenia pielgrzymki.
Pielgrzym wchodzi do Kaaby Bram ą Po
zdrowienia, oddaje cztery pokłony i odmawia
specjalne modlitwy. Następnie całuje czarny
kamień. Jeśli tłok jest duży, dotyka kam ie
nia ręką i całuje ją. Właściwie dotyka jed
wabnej czarnej materii, zwanej kisua alkaaba z haftowanymi złotem wersetami K o
ranu. Jest odwiecznym przywilejem Kairu,
że wysyła co roku kiswę do Mekki.
Po ucałowaniu kamienia pielgrzym okrąża
siedem razy Kaabę, trzy razy szybko, a czte
ry powoli. Potem tuli się do muru, błagając
Allacha o odpuszczenie grzechów. Setki lat
przed Mahometem pogańscy Arabowie od
bywali procesję wokół kamienia zupełnie na
go. Prorok zakazał takich gołych korowodów.
Z kolei pielgrzym udaje się do źródła Zamzam, gdzie pije tyle wody, ile m u sił star
czy. Po napiciu się idzie na wzgórze Safa,
by pomodlić się i rozpoczyna świętą prze
chadzkę. Polega ona na marszu przed siebie,
później na bezładnym bieganiu tu i ówdzie,
i wreszcie na poważnym kroczeniu naprzód,
wszystko to na pamiątkę Agar poszukującej
wody. Potem udaje się do fryzjera, który
goli mu brodę i obcina paznokcie, nie ru
szane od momentu wejścia do Mekki. Temu
oczyszczaniu się towarzyszą specjalne modły.
Dziewiątego dnia pielgrzym idzie na górę
Arafat, gdzie modli się cały dzień, po czym

Nagle zro b iła się w m ieszkania Celera
cisza.
Goście i n iew olnicy rozstąpili się tw orząc szeroki
szpaler. W szyslkie głowy p ochyliły się ja k lan
zboża, nad którym pow iał oddech w iatru. Na
ko ńcu szpaleru ukazała się ciem na postać. Szla
wolno, pow ażnie, a kiedy stanęła przed lektyką
im peratora, w skazała ręka na drzwi. Na znak ten
opróżn iła się s ta jn ia natychm iast. Bez szelestu,
pośpiesznie opuścili panow ie i słudzy pałac Ce
le m . Został ty lk o M arek A ureliusz z Lucjuszem
W eruseni.
D ługo patrzyli na siebie bracia, z a n im do sie
bie p rz e m ó w ili: starszy z w y rzute m , m łodszy 2
uśm iechem złośliw ym .

— Los postaw ił nas na najw yższym stanowisku
św iata — odezwał się pierwszy M arek A ureliusz
— ab y śm y le n n i św iatu służyli i śu>teciZi dobrym
przyk ład e m .
Św iecim y m u też, chociaż k ażd y po sw ojem u odezwał się Lu cju sz Werus nie zm ien ia jąc posta
w y . — Ty olśniewasz go cnotą, ja zaś hum orem
i p o m y sła m i, na które stać tylko im pe rato ra.

dam sobie z nim i radę, g dy m nie każesz 'po
śm ierci zaliczyć w ich poczet, czego m i ja k o
dobry brat na pewno nie odm ów isz, z Bachusem
i A m orem zaw rę w krótce ścisłą p rz y ja źń ...

— Z a n im to nastąpi, stargasz zdrowie do reszty
i będziesz niedolężniejszy od słabego dziecka —
m ó w ił M arek. — W iędniesz w oczach.
— A
tarlaki

rów , których ci nie szczędzili.
Lucjusz rzu cił się niecierpliwie.

udaje się do doliny Mina, gdzie ciska trzy
kamienie. (Tak robił Adam odpędzając od
siebie szatana). Po dokonaniu tego wszystkie
go pielgrzym ma prawo do tytułu hadżi.
Koran znaczy „czytanie , a w potocznym
rozumieniu „księga najprawdziwsza”. M uzuł
manie wierzą, że teksty Koranu są słowami
samego Allacha, przekazanymi prorokowi za
pośrednictwem Gabriela. Niewierni nie m a
ją prawa posiadania i dotykania Koranu.
Wierni przed czytaniem są obowiązani ob
mywać ręce. Koran jest nie tylko zbiorem
modlitw, jest wszystkim. Jest konstytucją
wspólnoty muzułmańskiej, jest kodeksem
karnym, cywilnym i obyczajowym.
Teksty Koranu powstały ze spisanych obja
wień, jakie m iał Mahomet (traktowane były
za życia proroka dość niechlujnie). Objawie
różnych

miejscach,

w

obecności różnych osób albo w samotności.
Zapisywano je też rozmaicie. Czasem na per
gaminie, czasem na liściach palmy, kościach
lub drzewie. Przechowywane były w szkatu
łach u różnych żon, w zależności od tęgo,
u której prorok się znajdował. Prawdopodob
nie niewiele się o nie troszczono. Dopiero
po śmierci Mahometa Abu

K to

p ije

zioła?

K to

codziennie
trzeźw i

się

wy.

ma

glos schorzałej

baby, a

na tw arzy

bla

dość ro zp ustn ik a? Ty pracujesz nad m iarę, ja zaś
u ży w am nad m iarę. Ty przepędzasz noce bezsen
ne

nad

nad

n ie m ąd ry m i

ognistym

dziew cząt.

nudnym i

pucharem

Przyczyna

i

in n a ,

szpargałam i,
w

gronie

a le

ja

—

wesołych

skutek

ten

sam

Bakr zarządził

zebranie i spisanie tekstów. Dzieła tego do
konał Zajd ibn Sabit, sekretarz proroka. Kodyfikator nie kierował się przy spisywaniu

ciało

w iędnie.

Cala

różnica,

że ja

podniosły.

Tłumaczenia

te

cechy.
Doktryna Mahometa nie odrzuca proroków
judejskich. Uznaje wszystkich, począwszy od

m nie

nie

nudził.

— Motłoch grozi Paladynowi...
— U spokoi się.
szczą.
— W lasach

gdy

mu

pretorianie

germ ańskich zbiera

krw i

upu

się burza. L u 

cjusz ziew nął.
— P o ślij legiony, kohorty, centurie, baby, dzie
ci, co chcesz — zaw ołał zniecierpliw iony — a m nie
daj spokój. Siedzisz m oje krok i, ja k gdyby m nie
tw oje zajm ow ały.
Chociaż

m am

praw o dzielić z tobą

władzę, zo

ci p anow anie niepodzielne nie

w trącając

w ydobyw am z życia słodycz, ty zaś sam ą gorycz,

m ojego

m i m o je upodobania n a k a zu ją. A jeżeli tw oja n a 

na

nas

patrzy.

L u cju szu

— m ru k n ął

tura

postępow ania

bakaiarska

i

pozw ól m i

potrzebuje

żyć

tak.

koniecznie kogoś

ja k
na

Marek.

p raw iać i uczyć, to zacznij od p a n i teściowej

— To niech patrzy m o im i oczami... Nie m oją
rzeczą troszczyć się o sąd świata, bo ten świat
istnieje dli ? m nie.

od swego gagatka K om m oda. Ładnego im peratora

kim

— trwonisz

rozpustę, a

olbrzym ie

cesarstwu

sum y

na

nędza

i

grozi

bezm yślną
w ojna.

Czy

ty wiesz, że głód traw i ubogą ludność R zym u?

Adama poprzez Abrahama, Mojżesza, Salo
mona i innych. Uznaje też Jezusa za proro
ka, ale odmawia mu boskości i niepokalane
go poczęcia. Mitologia muzułmańska wzmian
kuje o nieufności,

jaką

Żydzi

wyrażali w

stosunku do Mojżesza. Zarzucano mu wszetecznictwo. Zarzut ten powtarza się również
w judejskim traktacie Sanbedrin, stwierdza
jąc, że „każden miał swoją żonę w podej
rzeniu o bliskie stosunki z Mojżeszem”. Po
dejrzewano

też

przygotow ujesz
M arek
ugodziły

dla

A ureliusz

Mojżesza,

że

zamordował

Aarona, na tej podstawie, że Aaron, który

i

R zy m u !
opuścił

głowę.

Słowa

brata

w najboleśniejszą ranę jego serca.

— O, L u cju szu — rzekł

głosem

stłu m io ny m

i

oddalił, się wolno ja k przyszedł.
TEODOR

Lucjusz ża ch n ął się.

JE S K E - C H O IN S K l

stał strącony z niebios do piekła i nazwany
Iblis (Rozpacz).
Każdy człowiek ma dwóch aniołów stró
żów, którzy śledzą i zapisują jego czyny
i myśli. W czasie naszego snu odlatują do
nieba, gdzie zdają sprawozdanie. Niektórzy
z aniołów pełnią funkcje rozjemców w kwe
stiach ludzkich sporów. Ongiś dwu takich
Harut i Marut, miało rozstrzygać spór pięk
nej Zuhry (Wenus) z jej mężem.
(fragm.

książki

„Bogowie,

K.

magowie

Sidora
i

pt.

nafta"’)

był z n im na górze Hor, już więcej z niej
nie

wrócił.

Bóg

pokazał

żydom

zmarłego

Aarona w niebie, oczyszczając w ten sposób
Mojżesza, którego

Żydzi chcieli ukam ieno

wać. Krążyły też wśród nich plotki, że M oj
żesz jest dwupłciowcem. bo nigdy nie kąpał
się razem z innymi. Dopiero wtedy, gdy ką
piąc się zostawił odzież na kamieniu, który
za poduszczeniem nieba zaczął uciekać, M oj
żesz pędząc za kamieniem z ubraniem, wpadł
w

tłum

ludzi, którzy,

widząc

go

nagim,

stwierdzili, że są w błędzie.
Mahomet jest ostatnim i najważniejszym
prorokiem.

Zamyka

szereg, jest „pieczęcią

proroków", tym, z którym na polecenie A lla

Najważniejsi

to

M ikail

(Michał),

Izrail (Anioł Śmierci), Israfil (będzie trąbił
zacierają

Egiptu o dm ów iła ziarna.

— Do H iszpanii , B ry ta n ii , gdzie chcesz, bylebyś

czyli że urządzam się lepiej od ciebie.

islamu.

Język Koranu jest piękny, poetycki, obra

— Po ślij okręty do E giptu!
— Z ie m ia

się do spraw cesarstwa. Nie w trącaj się i ty do

m oje

i

tycznym

zowy,

iu k n ą t !

—

je

cha współpracował archanioł Gabriel. A nio
łowie zajm ują poważne pozycje w systemie

porządkiem. Zestawiał je tak. jak

zbo ża!

staw iam

ich żadnym, ani chronologicznym, ani tema
mu się żywnie podobało.

s k ła d y

Twoje i m o je włosy zbielały przedwcześnie, tw o

— Bracie - rzeki M arek A ureliusz głosem m ięk 

— Bogowie? — zaw ołał. — Mieszkańcy O lim p u
p o w itają m nie o tw artym i ram ionam i, szczęśliwi,
że p rzybyw a im wesoły touxirzysz. Będziem y się
razem O pijał i am b ro zją i b ałam ucili n a jp ię k n ie j
sze śm iertelniczki. o bogów ty się nie troszcz;

się w

kw itniesz!

różne paskudne

— Ś w iat
bo

gowie z a żą d a ją kiedyś od ciebie ra ch u n k u z da

zdarzały

i

m oże

z im n y m i k ąp ie la m i, skarży się na ciągły ból gło

Marek, p o k iw ał głow ą.
— L u cju szu — rzekł z cicha. — P am iętaj, ie

nia

ty,

O tw ó rz

—

— S k ład y są puste...

na sąd ostateczny) i Gabriel. Kiedyś pierw
sze miejsce dzierżył anioł Azazil. Zbuntował
się, gdy

Allach kazał oddać aniołom hołd

Adamowi. „Nie będę bił czołem

istocie ule

pionej z

i za to zo

gliny-’, krzyczał Azazil,

Projekt kościoła, który m a być wzniesiony
w Zarkach-Moczydle w miejscu urodzenia
ks. bpa Franciszka Hodura

Odpowiedzi prawniks
0
Poczia Polska w p ro w ad ziła do obiegu d w u znaczkow ą
serię o kolicznościow ą w y daną z o kazji 75-Iecia ru c h u fila te 
listycznego w Polsce, przeznaczając jednocześnie poszczegól
ne znaczki na zapropagow anie: M W F
,,Tem atica-Poznan
68" i D n ia Znaczk a 68. Z n a czk i d ru k o w an o w arku sika ch
po 12 sztuk u k ła d a jąc znaczki naprze m ianie g le , co d aje w ie
le k o m b in a c ji u k ład u . Na szczęście znaczki są tanie (po
60 gr) i w y druk ow ane w w ie lk im nak ład zie (12 m ilio n ó w ).

Pan St. K. z Lublińca. Starania o rentę in 
walidzką może Pan podjąć również podczas
trwania stosunku pracy. Przede wszystkim
należy otrzymać od szpitala, w którym Pan
przebywa, a po opuszczeniu szpitala od leka
rza społecznej służby zdrowia skierowanie na
komisję lekarską do spraw inwalidztwa 1
zatrudnienia.

#
Z o k a zji T ygodnia M orza B ałtyckiego poczta N R D W5rd ała dw a znaczki, na k tó ry c h pokazano fra g m e n ty Rostoku
w 750 rocznicę p ow stania tego portow ego m iasta. N a znacz
kach: stare m iasto i herb oraz p ano ra m a now ego Rostoku
i herb m iasta. N a k ład : 1,6 m ilio n a serii.
W arto zwtócić
uw agę, że od p ółrocza br. poczta N R D p u b lik u je p ro je k to 
wane n a k ła d y znaczków .

Większe zakłady pracy pomagają swoim
pracownikom w załatwianiu spraw rento
wych. być może i w Pana zakładzie ktoś się
zajmuje tą pomocą, doradzam spraw'dzić, jeśli
nie — należy pobrać formularze z najbliższe
go oddziału lub inspektoratu zakładu Ubez
pieczeń Społecznych i wypełnić je. Formularz
stwierdzający lata pracy i zarobki w7ypełnia
Pański zakład pracy.

0 S zw ecja e m ito w a ła d w a znaczki o je d n a k o w y m ry su n 
ku (okręt z krzyżem ) z o k a zji 4 kongresu Ś w ia to w e j Rady
K ościołów w U ppsala. Z n a c zk i — ja k zw ykle — w ydano
w dw óch w ersjach: w ro lach po IGO sztu k i a rk u sik a c h po
Jt),
#
Dla pro pagand y drugiego P la n u Pięcioletniego R ozw o
ju
Gospodarczego K a m e ru n u , poczta tego k r a ju
w-ydała
pięć znaczków poczty lo tn icze j p rze d staw iając y c h: h utę sta
li, pociąg ekspresowy, zb io ry herbaty, zb io ry g u m y n a tu ra l
nej i p o rt w Douala. D ru k o w an o w P a ry żu .

aa

#
L ib e ria e m ito w a ła
trzyznaczk o w ą
serię
pośw ięconą
pastorow i dr M a rtin o w i K in g o w i, trag icznie zm arłe m u pfzyw ódcy ludn ości m u rzy ń s k ie j w I^S A . N a znaczkach p ok aza
no pogrzeb dr K ing a, portret zam ordow anego; u* bloczku
przedstaw iono dr K in g a i prezydenta K e n n e d y ’ego oraz m e
dal nagrod y p o k o jo w e j N obla,
k tó ry o trzym ał dr K ing.
P a m ięc i dr K ing a pośw ię ciły specjalne em isje także inne
państw a afry k ań sk ie .
0 Poczta U S A w y dała znaczek u p a m ię tn ia jąc y W alta D is
neya, tw órcę w spaniałych film ó w ry su nko w y ch , n ie zap o m 
niany ch postaci zw ierząt-aktorów , tw órcę film ów' fantas
tycznych, n a u k o w y ch itd. Na znaczku W alt D isney w oto
czeniu dzieci w szystkich ras.
#
Na Ś w ia to w e ! W ystaw ie F ila te listy czn e j pod p a tro n a 
tem F ip w Pradze filate liści polscy odnieśli p ow ażny s u k 
ces. Na 28 w y słanych zbio rów w s iln e j k o n k u re n c ji m ię 
d zynaro d o w ej (ogółem około 2 tysięcy zbiorów ) uzyskano
dw a złote m edale, 2 pozłacane, 4 srebrne, 9 posrebrzanych
4 brązowe). Polskę reprezentow ał w' ju r i w y b itn y znaw ca
prof. A . Łaszkiew'icz.
#
J a k się d o w ia d u je m y , w ra m ach obchodów 75-lecia r u 
chu filatelistyczneg o w Polsce odbędzie się w Wrarszaw ie, w
gm achu P o lite c h n ik i W arszaw skiej w ie lk a w ystaw a fila te 
listyczna ,,K u ltu ra i S z tu k a ” . W ystaw a czynna # będzie od
[ do 8 g ru dn ia . K om isarzem w ystaw y jest R. Rzepko, z n a 
ny d ziałacz w arszaw skiej fila te listy k i.
W'. G.

P O ZIO M O : 7) kwesta, 8) miejscowość związana z pobjtem Lenina
w Polsce, 9) cztery kwarty, 11) miejscowość z muzeum pamiątek po
Kasprowiczu, 12) ciąg, pasmo, 13) eks-trawa, 15) nie oryginał, 16) grecki
Mars, 17) płata figle Wicherkowi, 19) matka Kastora i Polluksa, 21) drze
wo liściaste, 24) kolega minera, 25) najście, 26) zabytkowy przedmiot, 28)
czasowe koszary, 29) bastion, 30) łakoć z Torunia, 31) nawyk.
PIO N O W O : 1) strój, szata, 2) plaski teren, 3) przyłączenie się, 4) roz
nosicie! malarii, 5) krótki rozkaz wojskowy, 6) jezioro na Nizinie Szcze
cińskiej, 10) domena Chronosa, 11) zakład przemysłowy, 14) odznacze
nie, 15) huragan, 18) substancja do kolorowania, 19) czytanie, 20) lipco
wa solenizantka, 21) mityczny lew skrzydlaty z głową orła, 22) kolega
pszczelarza. 23) członek organizacji młodzieżowej, 26) siły zbrojne, 27)
miasto rodzinne Kazimierza Wielkiego.
Rozwiązania należy nadsyłać w terminie 10-dniowym od daty ukaza
nia się numeru pod aresem redakcji z dopiskiem: „Krzyżówka nr 33".
Wśród Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosowa
na zostanie nagroda:

KOMPLET KSIĄŻEK INSTYTUTU WYDAWNICZEGO „ODRODZENIE"
R O Z W IĄ Z A N IE

KRZYŻÓW KI

NR

28

P Ó Z lO M O l
zegarek, iro n ia , la w in a , Pieczka, esteta, serdak, tto d o la, Oman*
g am a, i&lizg, Strzelce, elaborat, B a bim o st, ob w o luta, K ra ta , stok, A zyl, zaprzęg,
zestaw, reszka, ig liw ie , staw ka, trapez, dostaw a.
P IO N O W O : krosno, antena, zapas, G renoble, Roztocze, klasa, k w a rt a , lu lu ra, m a ra b u t, nie sm a k, gablota, M e rk u ry , osoba, ścisk, gleba, straż, Trypo:is,
otrzew na, sjesta, o ktaw a, zastaw, zw iad , G reta, likier.
N agrodę W postaci k a r t do gry W ylosow ał p< Feliks A d am cza k, Gdansk-Stogi»
UL S ie n n a 52 m . 1.

Pan B. P. Legnica. Wydane pracownikowi
odzież i obuwie robocze, wr razie rozwiązania
stosunku pracy przed upływem okresu amor
tyzacji tego ubrania — podlega zwrotowi.
O
ile pracownik ubrania nie zwraca, zakład
Drący obciąża go wartością wydanego ubra
nia w nie zamortyzowanej części.
Przykładowo, jeżeli pracownikowi wydano
ubranie, wartości 1800 zł, którego okres amor
tyzacji określony jest na trzy lata, a praco
w nik po roku przestaje pracować — to ma on
obowiązek albo zwrócić ubranie, które po
brał albo wpłacić do kasy zakładu pracy
1200 zł, tj. 2/3 wartości ubrania.
Nie wolno natomiast zakładowi pracy od
mówić przyjęcia ubrania roboczego i doma
gać się zwrotu pieniędzy.
Okoliczność, z jakiej przyczyny ustaje sto
sunek pracy a więc czy wskutek wypowie
dzenia umowy przez pracodawcę czy przez
pracownika nie ma w tym przypadku zna
czenia.
Pan L. P. Kraków. W razie śmierci żony,
która była rencistką mężowi, który poniósł
koszty pogrzebu należy się od Zakładu Ubez
pieczeń Społecznych jednorazowy zasiłek w
wysokości trzykrotnej ostatnio pobieranej
przez żonę renty W’ r a z ze wszystkimi dodat
kami oprócz dodatku rodzinnego.
Pan K. Sz. z Olszyny Lub. Ustawa o pow
szechnym zaopatrzeniu emerytalnym praco
wników i ich rodzin przyznaje prawo do
renty inwalidzkiej tym tylko pracownikom,
których inwalidztwo powstało podczas za
trudnienia lub w ciągu 18 miesięcy, a jeśli
chodzi o chorobę zawodową, w ciągu dwóch
lat od ustania zatrudnienia.
P R A W N IK

Kto zjadł lody?
ani Cisowska obdzieliła lodami
całą gromadę, część zaś, wielce
obfitą, postawiła na stole Ada
sia. Było to o zmroku, a w pokoju
Adasia było najciemniej.

P

W tej chwili ktoś wywołał chłop
ca.
— Gdzie moje lody? — wrzasnął
Adaś powróciwszy.

W Łazienkach
na stawie
W Łazienkach na stawie,
W królewskiej Warszawie,
Pływamy — śnieżyste łabędzie.
Od wiosny po jesień
Łabędzi śpiew niesie
l snuje się poprzez gałęzie.
Gdy w parku jest cisza,
Kto jeszcze nie słyszał
Tych śpiewów — niech przyjdzie.
Posłyszy.
W Teatrze na Wyspie
Niż księżyc srebrzystsze
Balety dajemy wśród ciszy.
A potem śpiewamy
Łabędzie swe gamy
O królu w jedwabnych koronkach,
Ze bardziej od strzelby
Artystów on wielbił,
Do dziś też po parku się błąka.
Śpiewamy na scenie
O srebrnej syrenie,
O wąskich jak strumień uliczkach,
O Warszawie i Sawie,
G takiej Warszawie,
Na jaką spoglądał Baryczka.
Gdy noc ju ż w ogrodzie,
Przychodzi tu co dzień
Król Staś, by popatrzeć na róże.
Na ławce wśród świerków
Kiliński z szabelką
Cmi fajkę w galowym mundurze.
Aż wreszcie ich tropem
Przychodzi pan Chopin,
Nad stawem przystaje. Coś nuci.
„Choć grób mój gdzieś w świecie
—
Powiada —
ja przecież
Wiedziałem, że serce tu wróci“ '
CZESŁAW JA N C ZA R SK I

Nie ma lodów. Nie ma wspomnie
nia o lodach. W takich tajemniczych
wypadkach składa się zwykle winę
na psa, lecz w tym domu nie było
psa. Oszczerstwo nie zdałoby się na
nic.
— Gdzie moje lody? — pytał
Adaś głosem z brzucha, głębokim
i groźnym.
Cztery gęby przybrały wyraz ob
rażonej i ciężko dotkniętej niewin
ności.
— Niech się natychmiast przyzna
ten. co zjadł moje lody, bo inaczej
spiorę wszystkich!

— Coś będzie, dowiesz się o tym
później. Jest to sposób, który nieza-'
wodnie odkryje mi tę małpkę, co
zjadła lody. Jazda, wchodzić!
Straszliwy zastęp wsiąknął w
mrok, a po chwili słychać było plusk
wody.
— Już! wyłazić! Podnieść ręce do
światła!
Osiem rąk podniosło się posłusz
nie, Adaś zaś pilnie się im przyglą
dał.
— Mokre ręce... — mruczał mija
jąc siostrę. — Mokre... — rzekł mi
jając drugą. — I twoje mokre... Ha!
Jasiu! Ty masz ręce suche... Ty zja
dłeś lody, opryszku!
Jan Nepomucen Cisowski zalał się
rumieńcem od wschodu do zachodu
pyzatej gęby.
— Tak, ja... — rzekł głucho, ale
z większym zdumieniem niż ze
skruchą.
— Jak mogłeś? — krzyknęła pani
Cisowska.

Wrzask, jakiego dawno nie sły
szano nawet w tym domu, obwieś
cił światu i sąsiednim ulicom, że
Adaś obraża czworo uczciwych, spra
wiedliwych i gardzących cudzymi
lodami. Uczynił się zgiełk, wrzawa,
rejwach, harmider i biadanie. Ojciec
wybiegł przerażony z gabinetu, pa
cjenci zaś, którzy przyszli do leka
rza chorób sercowych, przekonani
byli, że przez pomyłkę trafili do
dentysty. Pani Cisowska opadła na
krzesło i siedziała w tragicznym bez
ruchu.
i

— Sposobu jedzenia nie potrzeba
go uczyć, to jest turkuć podjadek.
Teraz sprawię mu lanie!
Jan Nepomucen podniósł jednak
wrzask tak piekielny, że zwisająca
z pułapu lampa zaczęła drżeć, więc
Adaś machnął ręką i rzucił mu na
rozmierzwiony łeb ogromną górę
pogardy.

— Nie chcecie gadać? — wołał
Adaś. — Dobrze! Ja sam znajdę zło
czyńcę.

— To nie mój sposób, lecz arab
ski — odrzekł śmiejąc się Adaś. —
Jakiś mądry sędzia w Bagdadzie wy
krył złodzieja w ten sposób, że dzie
sięciu podejrzanym kazał dotknąć
zabłoconego brzucha osła. Każdy
niewinny czynił to śmiało i bez za
stanawiania się. opryszek jednak po
myślał: .„To jakaś pułapka!” — i
udał tylko, że dotyka oślego brzucha.
W ten sposób ten, co miał nieczyste
sumienie — miał czyste ręce. Zdra
dziła go zbytnia chytrość. Ponieważ
nie miałem osła na zawołanie, użyłem
wody. Janek też usiłował być spryt
ny, więc się zdradził. Zapowiadam
mamusi, że dzisiaj dałem mu spokój,
lecz go spiorę przy najbliższej spo
sobności. Najlepiej wtedy, kiedy w
domu będzie pranie, aby nie zwra
cać uwagi.

Spojrzał pilnie w cztery pary
oczów, ale nic z nich nie wyczytał;
wszystkie patrzyły w niego z zuch
wałą pewnością ludzi potwornie a
niesłusznie oczernionych.
— Możesz sobie szukać do jutra!
— pisnęła jedna z sióstr. — Sam
zjadłeś, zapomniałeś, a teraz skła
dasz na nas. Ty tak zawsze!
— Cicho, sroko! Zaraz zrobimy
doświadczenie.
Wyjce ucichły jak na komendę,
zapowiadała się bowiem zabawa
pierwszej klasy. Adaś nalał wody do
miednicy i postawił ją w ciemnym
pokoju.
— Macie wejść wszyscy razem i
zanurzyć w wodzie obie ręce! — roz
kazał groźnie jak czarownik.
— I co ż tego będzie? — zapytał
bystro Jaś.

— Dlaczego on miał suche ręce —
zapytał wieczorem ojciec. — W ja
ki sposób wpadłeś na ten pomysł z
wodą?

Od tego czasu nikt ze zbójeckiej
czeredy nie ważył się na pozbawie
nie nazbyt przenikliwego brata ja
dalnych dóbr doczesnych.
K. MAKUSZYŃSKI

Po połączeniu kreskami punktów czarnych od 1 do
33 otrzymamy wyjaśnienie rysunku.

Górny i dolny rysunek są bardzo podobne do
siebie. Podobne ale nie jednakowe. Różni je 8
szczegółów. Wyszukaj te różnice.

DZIAD b BABA

S i e r p i e ń ...

B ył sobie dziad i baba

1 zimna

Bardzo

oboje:

Pokryje lada ranku.

i

— Mnie wprzódy! — Mnie, kochanie!

Ona

starzy

kaszląca

słaba,

mnie

mogiła

On skurczony we dwoje.

— Mnie, mówię! — Dośćże tego!

M ieli chatkę maleńką,
Taką starą jak oni,

Dla ciebie płacz zostanie.
—
tobie nie? Dlaczego?

Jedno

1

miała okienko

I jeden byl wchód do niej.
Żyli

bardzo

szczęśliwie

1 spokojnie jak w niebie.
Czemu
Bo

ja

się nie

przywykli

dziwię.

do

siebie.

im

było.

tak dalej, i dalej,

Ja k zaczęli się kłócić,
Tak się z miejsca porwali.
Chatkę chcieli porzucić.
Aż do drzwi — puk, powoli.
— Kto tam? — Otwórzcie, proszę.
Posłuszna waszej woli,

Tylko

smutno

Ze umierać musieli,
Ze

się

kiedyś

mogiłą

Długie życie rozdzieli,
1 m odlili się szczerze.
Aby
Kiedy

bożym
śmierć

rozkazem,
ich

zabierze.

Brała oboje razem.

Śmierć jestem, skon przynoszę.
— Idź, babo, drzwi otworzyć!
— Ot to! Idź sam, ja słaba.
Ja pójdę się położyć —
Odpowiedziała baba.
— Fi! —- Śmierć na słocie stoi
czeka tam nieboga.
— Idź, otwórz z łaski swojej.

— Razem? To być nie może,

— Ty otwórz, moja droga.

Ktoś choć chwilę wprzód skona.

Baba za piecem z cicha

—

Byle

Kryjów ki sobie szuka,

—

Bpie tylko nie

nie ty,

niebożę.
ona.

Dziad pod towę się wpycha,

— Wprzód umrę! — wolała baba.

A śmierć stoi i puka.

Jestem starsza od ciebie,

I

Co chiuila bardziej słaba;

Pode drzwiami tam stała.

Zapłaczesz na pogrzebie.
— Ja wprzódy, m oja miła.
Ja kaszle bez ustanku.

byłaby lat dwieście

Lecz, znudzona nareszcie.
Kominem wleźć musiała.
J. 1. K R A S Z E W S K I
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1
sierpnia słońce wschodzi o godz. 3.56,
zachodzi zaś o godz. 19.27. Dzień trwa 15 go
dzin i 31 minut. 31 sierpnia wschód słońca
zaczyna się o godz. 4.45, zachód o 18.26.
Dzień trwa 13 godzin i 41 minut.

NA WRZOSOWISKU
W pogodny sierpniowy dzień aż roi się tu
od pszczół i innych owadów poszukujących
soku do wyrobu miodu.
Zwarte kobierce kwitnących wrzosów sta
nowią nie tylko piękny widok, ale są bogatą
spiżarnią nektaru. Gdy przyjrzycie się im
uważnie, to bez trudu zauważycie, że skła
dają się one z niezliczonych ilości drobnych,
różowych kwiatów, przypominających kształ
tem dzwoneczki.

NA STAWACH I JEZIORACH
Do roślin kwitnących w sierpniu należy
również pospolita trzcina. Miłośnikom wy
cieczek krajoznawczych radzimy przyjrzeć
się uważnie jej kwiatom. Są to brunatne,
roztrzęsione wiechy, osadzone na wysokich,
pustych wewnątrz pędach.

OBSERWUJEMY ZMIANY
W PRZYRODZIE
Mimo trwającego jeszcze lata możemy ju ż
zauważyć pewne oznaki zbliżającej się jesie
ni.
Odlatują już jerzyki, a w końcu miesiąca
bociany.
Młode
kuropatwy
przybierają
upierzenie podobne do rodziców. Niektóre
ptaki przelotne zaczynają gromadzić się w
stada. Szpaki żerują i nocują w gromadach.
Przy końcu sierpnia zbierają się też do od
lotu jaskółki.

rozmowy z czytelnikami

Pan Jó zef

K. z P i o t r k o w a .

Kandydaci na
księży
polskokatolickich
kształcą się w Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie i m ają perspek
tywę zdobycia dyplomów naukowych magi
stra i doktora teologii starokatolickiej. Przy
Akademii (na prawach państwowych) ist
nieje dom studenta z całkowicie bezpłatnym
utrzymaniem, a ponadto są możliwości otrzymania stypendium. Studia trw ają pięć
lat. W arunki przyjęcia: powołanie kapłań
skie, dobre zdrowie i szkolne świadectwo
dojrzałości. Zgłoszenia dodatkowe przyjm u
je do 20 września br. Prezydium Rady Koś
cioła Polskokatolickiego, Warszawa, ul. W il
cza 31. Pozdrawiamy.

P a n J a n G r a l a ze S z c z e c i n a
Wśród germańskich plemion skandynaw
skich rozróżniamy trzy ważniejsze: Duńczy
ków, Norwegów i Szwedów. Duńczycy stwo
rzyli państwo na półwyspie Jutlandzkim W
IX wieku. Chrześcijaństwo stało się UH»ich
religią państwową ju ż ok. 965 r.. gdy chrzest
przyjął król Harald Sinozębny (ok. 936— 986),
lecz na krótko, gdyż pod koniec X wieku na
stąpił nawrót pogaństwa. Na stałe wrowadził
chrześcijaństwo (łacińskie) Kanut X Wielki
(1018— 1035), syn siostry Bolesława Chrobrego,
a w Norwegii król Hakon Dobry (zm. 961 r.)
lecz do rozkwitu życia kościelnego doprowa
dził król Olaf II (1Ó14— 1030) uznany za świę
tego. Szwecja jako państwo istnieje również
od IX w., lecz chrześcijaństwo utrwaliło się
tam. dopiero w X II wieku dzięki poparciu
ze strony króla Eryka I X (zm. 1160), uważa
nego za świętego. Metropolia szwedzka pow
stała w 1164 r. z siedzibą w U p p s a 1 i.
gdzie w lipcu br. odbyło się IV Zgromadze
nie Światowej Rady Kościołów. Pozdrawiamy.

ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica,
jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy'1 (1 Kor.
7. 25—28). Wynika z tego jasno, że celibat
ma być dobrowolny, a nie narzucony. Apo
stoł radzi pozostać w stanie bezżennym, ale
dodaje: „Ze względu jednak na niebezpieczeń
stwo rozpusty, niech każdy ma swoją żonę
a każda swojego męża” (1 Kor. 7. 2).
W tej sytuacji wielką zuchwałością wydaje
się cytat podawany przez Pana: „Kto chce
za m ną iść. niech się zaprze samego siebie,
a weźmie krzyż swój kapłański i naśladuje
mme żyjąc w celibacie” . To słowa tylko P a
na i niczyje więcej. W Ewangelii tego nie
znajdujemy. Powiedział wprawdzie Chrystus
coś pouobnego (Mat. 16, 24), lecz nie zwra
cał SLę wyłącznie do księży. M ówił to do
wszystkich chrześcijan i nie wspomniał o
celibacie. O bezżenności m ów ił kiedy in 
dziej, gdy uczniowie Jego. zmartwieni nowymi
trudnościami rozwodowymi, orzekli: „jeśli tak
ma się sprawa człowieka z żoną. to nie warto
się żenić”, czyli że nie warto się żenić, skoro
nie można się rozejść przez danie żon!e ..listu
rozwodowego' przy byle okazji. Chrystus wów
czas pow iedział:,,.Kto może pojąć, nich poj
muje (Mat. 19. 12). A więc znowu wstrze
mięźliwość dobrowolna. Zresztą tylko dobro
wolna ofiara Eogu miła.
Ludzi pana pokroju głoszących, że „kapłan
wchodzący w związek małżeński, automatycz
nie przestaje być kapłanem” ju ż Klemens
Aleksandr} jski (zm. ok. 217 r.) nazwał here
tykami. Wołał pod ich adresem: „Czy oni
nawet Apostołów potępią? Toć Piotr i Filip
mieli dzieci, a Filip także swe córki wydał
za mąż . (Strom. 2, 23; 4, 20).
Jeżeli nawet — jak Pan twierdzi — „świa
tłość niebiańska promieniuje z Kościoła
Rzymskokatolickiego'',
to
chyba
raczej
nie z powodu przymusowego celibatu jego
księży. Wielu rzymskokatolików żyjących ucz
ciwie w swoich rodzinach mogłoby za kiep
ski żart wziąć Pana westchnienie: vO święty
celibacie,
opromieniaj
naszych kapłanów
rzymskokatolickich nieziemską światłością”.
Radzimy więc tego rodzaju propagandy nie
uprawiać. Będzie to lepiej dla samego celiba
tu pojmowanego naprawdę poważnie. Po
zdrawiamy.

Rzymskokatolik z Frydlandu
Związek małżeński jest sakramentem świę
tym także wówczas, gdy go zawiera osoba
duchowna (ksiądz). Dlatego np. Apostoł P a
weł nie m iał nic przeciwko małżeństwu bi
skupów. prezbiterów i diakonów (1 Tym. 3, 2
i 12: Tyt. 1, 6) i pouczył, że „dla czystych
wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i nie
wiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich
1 sumienie
zbrukane" (Tyt. 1. 15).
Nigdzie W Piśmie Sw. Nowego Testamentu
nie ma zakazu zawierania związków małżeń
skich przez kogokolwiek. Dlatego Ap. Paweł
Wyznał: „Nie mam zaś nakazu Pańskiego co
do dziewic, lecz daję radę... Jesteś związany
z żoną? Nie usiłuj odłączyć się od niej. Je
steś samotny? Nie szukaj żony. Ale jeśli się

P a n i I r e n a W. z W a r s z a w y
Przy przejściu pod jurysdykcję Kościoła
Polskokatolickiego nie stosuje się żadnych
formalności. Kto przechodzi z Kościoła Rzym 
skokatolickiego nie zmienia wiary, ponieważ
w Kościele Polskokatolickim jest ta sama
wiara katolicka, ten sam katechizm i podob
ne księgi obrzędowe. Zmiana jurysdykcji to
me zmiana wiary lecz władzy, podobnie jak
Warszawiak osiedlający się W Krakowie nie
zmienia ojczyzny, lecz przechodzi do innego
województwa i do innego biura meldunko
wego.

Sprawa jurysdykcji papieskiej nie należy
do katechizmu, lecz do prawa kościelnego
czyli nie jest sprawą wiary, lecz administra
cji. Inne wyjaśnienie tego zagadnienia wy
pływa z błędnej interpretacji Pisma Św. i
faktów historycznych. Takie stanowisko zaj
muje nie tylko Kościół Polskokatolicki, lecz
wszystkie Kościoły chrześcijańskie należące
do Światowej Rady Kościołów', a skupiające
ponad 450 milionów chrześcijan. Dziękujemy
za pozdrowienia i pozdrawiamy wzajemnie.

Pani Maria Niewiadomska z Krakowa.
Bylibyśmy Pani wielce zobowiązani za ob
szerny wykład nauki o ..powtórnym adwen
cie', gdybyśmy tego nie znali. Bardziej nas
interesuje zapewnienie, że bliski jest ko
niec świata, chociaż i to gdzieś ju ż czytaliś
my. A zatem nic nowego pod słońcem. O ile
wolno radzić, to byłoby dobrze pamiętać stale
nie o „końcu świata”, lecz o tym, że „wszyscy
musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa,
aby otrzymać zapłatę za uczynki dokonana
w ciele, złe, lub dobre” (2 Kor. 5, 10). Za
miast zajmować się straszeniem innych ka
tastrofą kosmiczną, lepiej zająć się pracą za
wodową i modlitwą. Pozdrawiamy.

Pani Helena

D z. z B y t o m i a

Nie wiemy, która Helena jest pani patron
ką, jako że kalendarze podają cztery „Hele
ny” (2 marca, 22 m ajai 13 i 18 sierpnia). N aj
bardziej popularna jest „Helena" z 2 marca.
Jest to uroczystość matki cesarza rzymskiego,
Konstantyna Wielkiego. Podczas pielgrzymki
do Jerozolimy odnalazła (w cudowny sposób)
krzyż, na którym um arł Chrystus. Zmarła
ok. 330 r. Jej pałac w Rzymie przebudowano
na kościół w formie świątyni św. Krzyża w
Jerozolimie. Przypuszczalnie jej wpływom
zawdzięcza chrześcijaństwo zaprzestanie prze
śladowań i następnie uprzewilejowane stano
wisko w imperium rzymskim.
Egzorcyzmy (od greek, słowa eksorkidzo —
zaklinam) czyli uroczyste zaklęcia złego du
cha stosuje się nadał przepisowo przy cere
moniach Chrztu św. odprawianych według
rytuału rzymskokatolickiego. Rzadziej egzorcyzmuje się ludzi dorosłych lub jakieś przed
mioty. Niegdyś uważano mylnie, że każdy
niemal człowiek obłąkany jest opętany przez
szatana. W ostatnich czasach „wypędzać dia
bła z opętanego' może tylko ten duchowny
rzymskokatolicki, który otrzyma na to spe
cjalne zezwolenie od biskupa ordynariusza.
Lecz tego rodzaju wypadków się nie publi
kuje. Zauważmy, że ze wzrostem prawdziwej
religijności i oświaty wypadki „opętania
przez złego ducha” szybko zanikają. Dzięku
jąc za pozdrowienia, pozdrawiamy wzajemnie.
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konywać wpłat na konto PKO Nr l-e-toooto — Centrala Kolportażu Prasy l Wydawnictw ..Ruch”. Warszawa, ul. Wronia 13. Prenumeraty przyjmo
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1-14-14R90. Nie umówionych nkoplŁÓw, fotografii 1 11astra cii redakcja nie zwraca.
Prasowe Zakłady Graficzne RS W j.Prasa”, Warszawa, ul. Marszałkowska S/S, Zam. 1056. S'-lf.

„ S Z O P I E N I C ”

Z

akłady Cynkowe „Szopienice" w Katowicach-Szopienicach posiadają boga
tą, ponad stuletnią tradycją. Początek
dala im założona w 1834 roku huta „W ilhel
m ina”, bazująca na wykorzystaniu bogatych
złóż galmanu, znajdujących się w okolicy
Bytomia. Jej zdolność produkcyjna była po
czątkowo niewielka, nie przekraczała 970 tou
cynku rocznie. Jednakże w parę lat później
po powstaniu bratniej huty „Paw ła”, w któ
rej urządzono pierwszą na Śląsku fabrykę
bieli cynkowej, wydajność produkcji wzro
sła znacznie.

Zakładowa poliklinika prowadzi okreso
we badania pracowników

Jjata światowego kryzysu gospodarczego,
a następnie okupacji hitlerowskiej dotknęły
poważnie szopienickie zakłady. Prowadzona
na szeroką skalę bezwzględna, rabunkowa
eksploatacja doprowadziła zakłady do stop
niowego wyniszczenia. Dopiero po zakoń
czeniu działań wojennych
wprowadzenie
planowej gospodarki socjalistycznej, duże
nakłady finansowe, inwestycje, jak również
wprowadzenie we wszystkie dziedziny ży 
cia gospodarczego przedsiębiorstwa postępu
technicznego, przyczyniło się do postawienia
szopienickich zakładów wT rzędzie poważnie
liczących się eksporterów wyrobów h u tn i
czych. Wielokrotnie wzrosła produkcja kad
mu, zaś w przetwórstwie cynku opracowano
technikę nie produkowanych dotąd asorty
mentów jak taśmy, profile, rury itp.
Kównicż i dzisiaj mimo, że zakłady zosta
ły znacznie rozbudowane, powstaje wicie
nowych oddziałów produkcyjnych, stanowisk
pracy, które wym agają obsadzenia ich prze?.

fachowców: ekonomistów z wyższym wyksz
tałceniem .murarzy, zbrojarzy, cieśli, instala
torów wod. i kan., spawaczy oraz pracowni
ków niewykwalifikowanych.
Praca w niektórych oddziałach odbywa się
na trzy lub cztery zmiany. Pracownikom
podejmującym pracę'''w Zakładach Cynko
wych zapewnia się zakwaterowanie w hote
lu
robotniczym,
bezpłatne
dożywianie,
odzież ochronną, deputat węglowy do 6 ton
rocznie oraz dodatkowe wynagrodzenie z
tytułu Karty Hutnika. Należy dodać, że za
kłady posiadają własną poliklinikę, sanato
ria i domy wczasowe, w których pod tros
kliw ą opieką lekarską k u ru ją się i wypo
czywaj? pracownicy „Szopienic".
Ożywioną dzialalnost kulturalną i oświa
tową prowadzi Zakładowy
skupiając
zyczna,

kilkanaście

teatralna,

Dom

sekcji

szachowa,

jak

K ultury
np.

m u

fotograficzna,

taneczna, rozwijające zainteresowania okre
ślonych grup pracowników a zwłaszcza m ło
dzieży.
W' Domu

Sportowym

nożnej, siatkówki i

działa

klub

podnoszenia

którego zawodnicy od wielu

lat

piłki

ciężarów',
zajm ują

pierwsze miejsce w’ Polsce.
Zainteresowani w podjęciu pracy w „Szo
pienicach” proszeni są o składanie podań do
Działu
pienice"

Kadr
w

Zakładów

Cynkowych

„Szo

Katowicach-Szopienicach” ,

ul.

Westerplatte 87.
Zakłady zatrudnią tylko

tych,

którzy u-

kończyli 18 lat. posiadają świadectw’ 0 u koń
czenia 7 klasy,

książeczkę

wojskową, za

świadczenie z ostatniego miejsca pracy wraz
z opinią.

