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KARD. K O N IG  
ZA PR O SZO N Y D O  ZSRR

Patriarcha ormiański Vasken 
I zaprosił kardynała Koniga z 
Wiednia z wizytą do ZSRR (do 
odwiedzenia słynnych miejsc 
kultu Kościoła ormiańskiego).

KONTAKT Z KOMUNISTAMI 
N IED O ZW O LO N Y

Rząd portugalski rozwiązał 
stowarzyszenie katolickie „Prag- 
ma", które w oparciu o encykli
kę Jana X X II I  „Pacem in ter- 
ris“ zajmowało się studiami nad 
problemami kulturalnymi i soc
jologicznymi. Policja przeprowa
dzając dochodzenie zarzucała 
Stowarzyszeniu -utrzymywanie 
kontaktów z komunistami i or
ganizacjami lewicowymi za gra
nicą. ■

10 PROC. DLA BIED N YCH

Amerykańska diecezja Baton 
Rauge postanowiła przekazywać
10 proc. swych wpływów dla 
biednych. Wyniesie to rocznie ok. 
40 tys. dolarów. Biskup R. E. 
Trący podkreślił, ze decyzja ta 
nie wpłynie na umniejszenie do
tychczasowych sum wydawanych 
w ramach pomocy.

O  ZMIANĘ STROJU NA  
CYW ILN Y

200 amerykańskich katolików 
i protestantów zwróciło się do 
papieża Pawia V I z prośbą, aby 
zmienił decyzję Kongregacji do 
Spraw Zakonów, która nie wy
raziła zgody na zmiany w  życiu 
klasztornym, zaproponowane 
przez Siostry Niepokalanego Ser
ca Marii z Los Angeles. Siostry 
prosiły m. in. o zmianę stroju na 
cywilny.

*

W demonstracyjnym pochodzie
zorganizowanym ,w „Roku Praw 
Człowieka” z Southwark do Can- 
terbury w Anglii uczestnicy nie
śli wielki krzyż zrobiony z desek 
pochodzących z hitlerowskiego 
obozu koncentracyjnego w Ber- 
gen-Belsen, z domu Anny Frank 
w Amsterdamie i  z przytułku dla 
bezdomnych w  Londynie.

Na naszej okładce.

zdjęcie e odsłonięcia pom- 
aika Jana X X II I  dłuta 
profesor Ludwiki Nitscho- 

wej.

O  ŻY C IE  G O D N E  
CZŁO W IEKA

Papież Paweł VI przesłał depe
szę do uczestników Międzynaro
dowej Konferencji Praw Czło
wieka obradującej w Teheranie, 
w której pisze m. in. „Niechaj 
wszyscy ludzie dobrej woli zjed
noczą się po to, by wprowadzić 
w życie zasady ONZ, przy czym 
nie tylko dlatego, aby zasady te 
figurowały w  konstytucjach róż
nych państw, lecz by władze 
państwowe realizowały je na
prawdę tale, aby wszyscy ludzie 
mogli wreszcie prowadzić życie 
godne człowieka."

KO A LICJA  PRZECIW KO  
RASIZMOW I

Kierownicze osobistości z Koś
cioła protestanckiego i rzymsko- 
kat. jak również z synagogi ży
dowskiej w USA zawarły rodzaj 
„Koalicji", której celem jest fi
nansowe poparcie organizacji 
murzyńskich walczących o rów
nouprawnienie. W ciągu najbliż
szych ośmiu miesięcy „Koalicja1- 
dostarczy 10 m in doi. dla rea
lizacji społecznych i gospodar
czych projektów organizacji mu
rzyńskich w  pięciu wielkich 
miastach USA. Organizatorzy 
pomocy żądają, aby fundusze nie 
zostały użyte na akcje terrory

styczne.
Przewodniczącym „Koalicji" 

(Operation Connection) jest bi
skup Kościoła Episkopalnego — 
J. E. Hines.

ZAGAD N IEN IE  
INTERKOMUN1I

Teolodzy protestanccy i rzym- 
skokatol. w  USA odbyli konfe
rencję poświęconą zagadnieniu 
interkomunii. Dalsze rozmowy 
na ten temat zostaną podjęte w 
końcu września br. Organizato
rem rozmów jest narodowy Ko
mitet Światowego Związku Lu- 
terańskiego d Konferencja b i
skupów amerykańskich.

ZJED N O C ZEN IE  
UNIWERSYTETU

W Dublinie podjęto rozmowy 
w  sprawie zjednoczenia Uniwer
sytetu Katolickiego (University 
College) z protestanckim (Trini- 
ty College). Krok ten miałby bar
dzo istotne znaczenie w  kraju, 
gdzie cały system szkolnictwa 
począwszy od szkół podstawo
wych zbudowany jest na zasadzie 
podziału na szkoły katolickie i 
protestanckie.

Dotychczasowe rozmowy nie 
dały rezultatu.

M ETO DYŚCI ŻĄDAJĄ  
AUTONOM II

Metodyści w Costa Rica i Pa
namie rezygnują z przynależ
ności do Kościoła Zjednoczone
go .i żądają dla siebie autono
mii. Spośród 11 Kościołów meto- 
dystycznych w Ameryce Płd. u- 
7.vskały autonomię Kościoły w

Brazylii, Meksyku. Ekwadorze i 
na Kubie.

LEKARSTWA DLA BIAFRY

Dwaj przedstawiciele Świato
wej Rady Kościołów, pastor B. 
T. Molander i P. G. Murray do
starczyli samolotem do Biafry 
transport lekarstw i żywności.

Przywiezione dary zostały roz
dzielone między chrześcijańskie 
szpitale, k linik i i instytucje do
broczynne.

ZA EKUM ENICZNYM  
ZAANGAŻOW ANIEM

Pewna grupa baptystów an
gielskich wezwała gminy i kie
rownictwo Kościoła, aby poważ
niej traktować porozumienie e- 
kumeniczne i  „przyczynić się do 
realizacji chrześcijańskich dą
żeń zjednoczeniowych". Stano
wisko grupy jest zupełnie od
mienne od poprzednich oświad
czeń Rady Baptystów odnośnie 
tego problemu. (Rada Baptystów 
uchyliła się od zaangażowania 
się w rozmowy mające dopro
wadzić do zjednoczenia Kościo
łów brytyjskich do 1980 r).

M ORM ONI NIEPOŻĄDANI

Mormoni w Argentynie uskar
żają się na trudności, które sta
wia im  rząd argentyński. Przy
kładem ,tego jest fakt, że 200 
misjonarzy mormońskich z USA 
nie otrzymało wiz wjazdowych.

Kościół Mormonów w Argenty
nie został założony w 1925 r.

KA TO LICY W USA
Ilość wiernych przynależnych 

do Kościoła katolickiego w USA 
stanowi 23 procent ogółu miesz
kańców (ok. 47 milionów). Ilość 
kleryków (25 000) uległa w sto
sunku do roku ubiegłego nie
znacznemu zmniejszeniu. Zmniej
szyła się też ilość zakonnic.

W odpowiedzi na oświadcze
nie arcybiskupa Aten Hieroni
ma — zawiadamiające że pra
wosławny Kościół Grecji nie 
weźmie udziału w zebraniu 
ŚRK w Uppsali pastor Nicklas- 
son, przewodniczący szwedzkiego 
komitetu odpowiedział: „Jesteś
my wprawdzie gospodarzami ze
brania w Uppsali, ale wszystkie 
zaproszenia wysyła sekretariat 
SRK. Kościół grecki powinien u- 
mieć odróżnić między uczestnic
twem w zebraniu SRK a sta
nowiskiem rządu szwedzkiego 
wobec reżimu pułkowników. 
Wielu z nas podziela to stano
wisko, co jednak nie przeszka
dza, że chętnie powitalibyśmy 
delegację greckiego Kościoła 
prawosławnego.

N a stanowisko biskupa w 
Oslo wysunięto kandydatury 
biskupów W Stawanger (bp Bir- 
heli), Agdar (bp Stóylen) i Ha- 
mar (bp Johnson). Wybór nale
ży do ministra do spraw koś
cielnych.

Biskup Oslo ma uprawnienia 
prymasowskie (pierwszy wśród 
równych) w stosunku do innycti 
biskupów Norwegii. Przewodni
czy konferencjom biskupów I 
reprezentuje Kościół na zew
nątrz.

Biskup Hongkongu L. Bianchi
— zgodnie z wymaganiami So
boru Watykańskiego — podzie
lił swe biskupstwo, którego licz
ba wyznawców wzrosła w ciągu 
ostatnich 15 lat z 45 tysięcy do 
240 tysięcy — na mniejsze jed
nostki zwane dekanatami, na 
których czele postawił duchow
nych wybranych przez swych 
współbraci. W dekanatach i w 
parafiach biskup ustanowił ra
dy duszpasterskie, w skład któ
rych weszło wielu wyznawców 
świeckich.

W czterodniowych obradach 
w Dayton, Ohio (USA) poświę
conych problemowi zjednoczenia 
wzięła udział delegacja Rady 
Luterańskiej w Stanach Zjedno
czonych.

W czerwcu br. przybędzie do 
Wielkiej Brytanii patriarcha 
Germanos, głowa prawosławne
go kościoła serbskiego. Germanos 
będzie gościem arcybiskupa z 
Canterbury.

Prymas Grecji arcybiskup Aten 
Hieronim weźmie udział w uro
czystościach 20-lecia intronizacji 
patriarchy rumuńskiego Justy
niana w czerwcu br.

W IAD O M O ŚCI

W niedzielę, dn. 19.05. br. Bi
skup Naczelny ks. Julian Pękala 
zwizytował parafię w Lublinie. 
Parafianie lubelscy oczekują 
dnia, w którym odbędzie się po
święcenie i otwarcie dla potrzeb 
duszpasterstwa nowo wybudowa
nej kaplicy. Prace wykończenio
we przy kaplicy ruszą w ciągu 
najbliższych tygodni naprzód.

*

Dnia 2.III. br. obchodzono w 
całym Kościele Polskokatolickim 
uroczystość Zesłania Ducha Świę
tego oraz narodziny Kościoła. 
Szczególnie uroczysty charakter 
miało święto w tych parafiach, 
które są pod wezwaniem Ducha 
św.: w Warszawie, w Wałbrzy
chu, w Tarłowie i w Skarżysku 
Kamiennej.

*

Do Prezydium Rady Kościoła 
Polskokatolickiego w PRL wpły
nęło pismo Komitetu Wykonaw
czego Kościoła Episkopalnego w 
USA zawiadamiające o porucze- 
niu biskupowi tegoż Kościoła 
J. Brooke Mosley’owi z Delaware 
funkcji przewodniczącego Komi
sji do Spraw Międzynarodowych 
Kościoła Episkopalnego. Bp 
Mosley brał udział w II I  Zgro
madzeniu Ogólnym Światowej 
Rady Kościołów w New Delhi, 
a w roku bieżącym będzie prze
wodniczył delegacji swego koś
cioła na IV Zgromadzenie w Up
psali.

Kościół w świecie • Kościół w świecie • Kościół w świecie



wedtug Sw. Łukasza (15, I —10)

Onego czasu: Zbliżali się do Jezusa celni

cy i grzesznicy, aby go słuchać. A faryzeu

sze i uczeni szemrali, mówiąc: Ze też ten 

przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Po

wiedział im tedy taką przypowieść, mówiąc: 

Czy jest między wami kto, który mając sto 

owiec, gdyby stracił jedną z nich, czyż nie 

zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na pu

styni i nie pójdzie za ową, która zginęła, 

dopóki jej nie znajdzie? A gdy ją znajdzie, 

wkłada na ramiona swoje, radując się. I  

przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół 

i sąsiadów, mówiąc im : Radujcie się ze

mną, bom znalazł owcę moją, która była 

zginęła. Powiadam wam, że taka będzie w 

niebicsiech radość z jednego grzesznika, czy

niącego pokutę, jak z dziewięćdziesięciu 

dziewięciu sprawiedliwych, którzy pokuły 

nie potrzebują. Albo, któraż niewiasta ma

jąca dziesięć drachm, gdyby straciła drachmę 

jedną, czyż nie zapala świecy, nie umiata do

mu i nie szuka starannie, dopóki nie znaj

dzie? A gdy znajdzie zwołuje przyjaciółki 

i sąsiadki, mówiąc: Radujcie się ze mną,

bom znalazła drachmę, którą straciłam. Tak, 

powiadam wam, radość będzie wśród anio

łów Bożych nad jednym grzesznikiem, poku

tę czyniącym.

„Nieznane poświęcenia i ofiarny zgon 

przejdą na dalsze pokolenia na przy

szłości plon.”
(A. Asnyk)

*

..Jedynym bogactwem, które nas może 

naprawdę uszczęśliwić, jest cnota —

— szukaj więc dóbr wiecznotrwałych”

(św. Grzegorz, PL, t. II, s. 72)

P A S T

eztts Chrystus jest dobrym i 
bezinteresownym pasterzem. 
Swe pasterskie postukiwanie 
wypełnia z miłości ku wier
nym. Cieszy się ze znalezienia 
zagubionej owcy, z natoróco- 

nego, pokutującego grzesznika.

A jak jest itr stosunkach ziemskich? Cze
go szukają ci pasterze, których Jezus do
puścił do szafarstwa swą łaską i uczynił 
powiernikami swych tajemnic? — Czego ci 
pasterze szukają: zaginionej owcy, czy też 
zapłaty, zbawienia powierzonych swej pie
czy dusz, czy też materialnych korzyści? 
Służą ludziom, czy chcą żeby im służono? 
Żyją dla Kościoła, czy żyją z Kościoła? Czy 
z łatwością i spokojem nie pozwalają ginąć 
owcom, które schodzą na manowce, czy nie
kiedy nie przyczyniają się nawet do ich 
zguby przez wyroki potępienia, którymi 
chętniej dysponują niż Bożym miłosier
dziem i łaską? Owszem, dobry pasterz, 
naśladowca Chrystusa może pragnąć zapła
ty za sioą pracę w owczarni Jezusa, w Koś
ciele, zapłatę bowiem można brać w pod
wójnym znaczeniu: potocznym i właściwym. 
W potocznym znaczeniu wszystko to nazy
wamy zapłatą, co daje się zasłużonym. A 
ponieważ życie wieczne, jakim jest Bóg, 
daje się zasłużonym według słów św. 
Jana: „On jest prawdziwym Bogiem i ży
wotem wiecznym" (Jan 5,20), dlatego samo 
życie wieczne nazywa się zapłatą. 1 takiej 
zapłaty może i powinien szukać każdy do
bry pasterz. W znaczeniu właściwym zaś 
nazywamy zapłatą to, co nie przynależy do 
dziedzictwa. Zapłaty takiej nie szuka praiw- 
dziwy syn, któremu należy się dziedzictwo; 
biorą ją  pod uwagę tylko słudzy i najemni
cy. A ponieważ życie wieczne jest naszym 
dziedzictwem, dlatego kto pracuje, biorąc je 
pod uwagę, pracuje jak syn, kto zaś pragnie 
czegoś ponadto (pożąda np. ziemskiej wygo
dy, cieszy się zaszczytami przełożeństwa) jest 
najemnikiem.

Jakże trudno być dobrym pasterzem! Gdy

by Chrystus sianął dziś wśród swoich bisku

pów i kapłanów  — nie wiadomo, czy nie 

powtórzyłby natchnionych Ezechielowych 

słów: „Biada, wam, pasterze, którzy pasiecie 

samych siebie".

Więcej więc należy przejcuicńać troski o 

powierzone naszej opiece dusze, szukać 

zbłąkanych, częściej przebaczać, a mniej po

tępiać, dźwigać bliźniego, a nie pogrążać 

go w rozpaczy i bez radości; dbać więcej

o dobro dusz, a mniej o własne dobro ma

terialne. Strofowanie musi być ostatecznoś

cią, na co dzień starczy rozumne kierowa

nie. Słowa proroka Ezechiela nie straciły 

na aktualności:

„I stało się słowo Boże do mnie, i  rzekł:

Synu człowieczy, prorokuj przeciw paste

rzom, prorokuj, a mów do pasterzy:

Tak mówi Pan:

Biada pasterzom, którzy samych siebie 

pasą!

Czyż pasterze nie są do pasienia trzody? 

Spożywacie mleko a wełną się przyodzie- 

wacie;

co tłustsze sztuki zabijacie, lecz trzody 

nie pasiecie:

Słabych nie posilacie, a chorych nie leczy- 

d e ,

Zranionych nie opatrujecie, a spłoszonych 

nie przyprowadzacie, ani nie szukacie za

gubionych.

Przeciwnie: zbyt surowo i twardo łutrti 

rządzicie.

E R Z E
Rozproszone są i  bez pasterza, a bj/ie 

zwierz dziki pożreć je może, ponieważ się 

rozpierzchły.

Błąkają się owce moje po różnych górach 

i wyżynach, ba, po całej ziemi rozproszyły 

się owce moje

i nie ma ich kto szukać, ani się pytać

0 nie.

Dlatego wy pasterze słuchajcie sloiua Bo
żego:

Jako żyję, mówi Pan:

Ponieważ trzoda moja stała się łupem, 

a owce moje pastwą byle dzikiego zwie
rza,

ponieważ są bez pasterza, 

a pasterze moi nie szukają mych owiec, 

lecz samych siebie pasą, a owiec moich 
nie pasą,

dlatego, o pasterze, słuchajcie słowa Bo
żego:

Tak mówi Pan:

Jestem przeciwko pasterzom, a owce moje 
wybawię z rąk ich i sprawię, że przestaną 

paść owce... i

... ja sam będę szukać moich i pytać o nie, 

jak pasterz o trzodę swoją się pyta, kiedy 

stanie wśród trzody rozproszonej, 

tak też ja będę się pytał o owce moje aż 

wyrwę je z niebezpieczeństwa, w które 

wpadły za dni chmurnych i ciemnych. 

Sprowadzę je z rozproszenia i zgroma

dzę je z odległych stron. Przyprowadzę do 

ich ziemi i paść będę na górach, nad stru

mieniami, i  po wszystkich miejscach spo
sobnych.

...Zgubionych będę szukać.
Spłoszoną przyprowadzę.
Zranioną opatrzę,

1 słabą posilę,

A tłustej i silnej będę strzec jako się 
należy.

1 do ciebie trzodo moja, mćnoi Pan: 

Inaczej osądzę owce jedne, inaczej dru

gie, inaczej barany, a inaczej kozły.

Czyż wam nie wystarcza, że wyborną ma

cie paszę — po cóż resztki swych pastwisk 

depczecie nogami? Ze czystą pijecie wodę 

po cóż — pozostałą nogami mącicie?

A owce moje muszą się paść tym co było 
zdeptane przez was, 

i pić męty spod nóg waszych...

Ja owce moje wyzwolić muszę, by na 
przyszłość

nie były łupem; ja  osądzę owce.

I  ustanowię nad nimi pasterza jednego, 

który będzie je paść, a będzie je paść słu

ga mój, on będzie ich pasterzem.

Ja Bogiem ich będę, a shiga mój paste

rzem wśród nich: Uczynię z nimi przymie

rze pokoju i wytracę zwierzęta drapieżne 

na ziemi tak, że będą bezpiecznie mieszkać 

na pustyni i w kniejach sypiać będą.

Dam również im błogosławieństwo:

deszcz regularnie im ześlę, deszcz mego

błogosławieństwa...

Bo ty, ludu mój, owcami pastwiska mo
jego,

a ja Bogiem twoim — mówi Pan Bóg”. 
(Ez. 34)

KS M. P.
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So 29 Piotra, Pawła



U p p s a l a  1 9 6 8 DR EUGENE CARSON BLAKE

iłki, zmierzające do zbliżenia wszystkich 
Kościołów chrześcijańskich, znane pod naz- 

.vą ruchu ekumenicznego, mają juz za so
bą ponad półwiekową historię. Swój organizacyj

ny wyraz znalazł ten ruch przed dwudziestoma 
łaty. kiedy to przedstawiciele niemal wszystkich 

znaczniejszych Kościołów chrześcijańskich, z wy
jątkiem Kościoła rzymskokatolickiego, na kongre
sie zwołanym w Amsterdamie, postanowili powo

łać do życia Światową Radą Kościołów. Sekreta-' 
rzem generalnym Rady od momentu jej powsta 
nia był holenderski teolog — dr Willem A, V*c- 

ser’t Hooft. Stanowisko to piastował on przez I1* 
lat i na własną prośbę zwolniono go w 19GK roku. 

H lutego hr. minęły dwa Jata od w y b o r u  jego 
następcy, którym jest były długoletni zwierzch

nik Zjednoczonego Kościoła Prezbiteriańskiego w 

Stanach Zjednoczonych — dr Eugene Carson Bła- 

ke. Równocześnie z objęciem urzędowania przez 

Blake’a, co oficjalnie nastąpiło I grudnia 1IM 
roku, otwiera się nowa karta, nowy rozdział w 
dziejach ruchu ekumenicznego i Światowej R a d y  

Kościołów, która skupia aktualnie 232 Kościoły 

członkowskie.

Już z rozmowy z czołowymi współpracownikami 

służby informacyjnej przy Światowej Radzie Koś

ciołów, jaka miała miejsce tuż po objęciu urzę
dowania, można było się zorientować, że nowy 
Sekretarz Generalny pragnie w ogólny cn ** ty

pach kontynuować dzieło swego zasłużonego po
przednika. Visser’t Hooft niemal we wszystkich 

oficjalnych wystąpieniach starał się zawsze pod
kreślać, że ruch ekumeniczny jest ruchem odno

wy Kościołów. Podobne tony można zauważyć 

wyraźnie w powyższej rozmowie Blake’a, podczas 
której m. in. powiedział, że Światowa Rada Koś

ciołów nie jest zainteresowana „jednością dła 

jedności” , łecz „jednością, która wiąże się z re
formacją oraz odnową struktur i życia Kościoła *. 
Następnie zwrócił uwagę na to, że w pewnych 

krę;,ach panują błędne wyobrażenia o ruchu eku
menicznym. Ruch ekumeniczny — powiedział Bla- 

ke — wbrew temu co się często słyszy, nie zo- 
stał powołany do życia ani przez papieża Jana 
X X III. ani przez Światową Radę Kościołów. Pow

stał on raczej z dążenia i wiary młodych i sta

rych, którzy zauważyli ,że skuteczna konkretyza

cja wiary chrześcijańskiej jest hamowana i ogra
niczana przez struktury kościelne.

Kończąc swą rozmowę, Blake wymienił trzv 

punkty, mające — jego zdaniem — bezpośrednie 

znaczenie dla Światowej Rady Kościołowi

1. Światowa Rada Kościołów' musi być organi
zacją prawdziwie ekumeniczną. (Od 15*61 roku na- 

leża do niej niemal wszystkie Kościoły prawo

sławne, lecz mimo to dominują tendencje zachod

nie).
Z. Na szczególną uwagę zasługują nowe możli

wości współpracy, jakie zostały stworzone w wy

niku 31 Soboru Watykańskiego. W swiecie ist
nieje wiele spraw, które nie są protestanckimi czy 

katolickimi, lecz wspólnymi sprawami wszystkich 

chrześcijan. Jako przykład wymienił Blake pio- 
blem pokoju, dodając, że wszyscy chrześcijanie

— jak dalece jest to możliwe — powinni wytężyć 
wszystkie siły, w celu zachowania pokoju na 
świecie.

3. Kościół musi wyjść do świata. Światowa 
Rada Kościołów winua współpracować z wszyst
kimi odpowiedzialnymi przywódcami kościelnymi, 

którzy czynią starania zmierzające do rozwiąza

nia ważkich problemów współczesnego świata.

Tak, w ogólnych zarysach przedstawia się pro
gram działalności człowieka, na którego barkach 
spoczywa w dużej mierze odpowiedzialność za 

przyszłe losy mchu ekumenicznego. Dla lepsze
go zapoznania się z jego sylwetką, warto zwró

cić uwagę na pewne szczegóły jego życia.

Dr Eugene Carson Blake urodził się 7 listopada 
1906 roku w Stanach Zjednoczonych, w stanie 
Missouri, Studiował na uniwersytecie w Prince
ton, po skończeniu którego dalsza naukę podjął 
w Princeton Theological Seminary. Następnie wy
jeżdża do Szkocji, gdzie kształci się w New Col
lege W' Edynburgu. Przez dwa lata, od 19^—1929 
roku przebywa w Indiach, gdzie pracuje jako 

nauczyciel w Forma n Christian College w La ho
rę. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych pra
cuje jako duszpasterz, najpierw' w jednym ze 
zborów prezbiteriańskich w Nowym Jorku, a po
tem w' Kalifornii. Od 1951—1966 roku sprawował 
funkcję sekretarza generalnego Zjednoczonego 
Kościoła Prezbiteriańskiego. Przez wiele lat ściśle 

współpracował z Światową Radą Kościołów l 
sprawował szereg odpowiedzialnych funkcji.

Warto podkreślić jeszcze jeden szczegół z jego 
życia. Blake na terenie swego kraju dał się poz
nać jako zdecydowany bojownik o równoupraw

nienie wszystkich obywateli. Za udział w pewnej 
demonstracji, protestującej przeciw dyskryminacji 

rasowej, dostał się do więzienia. Krytykuje tak
że amerykańską politykę zagraniczną, szczególnie

W

Rola Kościoła w rozwoju społecznym i ekonomicznym
n . ostatnim dziesięcioleciu pojęcie rozwoju ty- 
yy skalo szerokie zastosowanie w kołach naro

dowych i międzynarodowych. Narody świata 
dzielą się na dwie kategorie: narody rozwinięte i 
rozwijające rię,

W dzied?inie międzynarodowej Organizacja Na
rodów Zjednoczonych zapoczątkowała Dziesięciole
cie Rozwoju fdotychczasowe rezultaty me napawa
ją zbytnią nadzieją!). Rozpoczął działalność Mię
dzynarodowy Bank dla Odbudowy i Rozwoju.

Szereg krajów rozwiniętych zorganizowało spe
cjalne przedstawicielstwa, Mia 'koordynacji poiitykt 
pomocy dla zagranicy. dla ujednolicenia kanałów 
vomocy. W państwach rozwijających się ustano
wiono Ministerstwa Rozwoju, które ustalają pierw
szeństwo inicjatyw i potrzeb, wytyczają kierunki 
umożlitoiające szybsze podnoszenie stopy iycioice). 
tworzą struktury organizacyjne odpowiednio do 
potrzeb kraju.

Krótko mówiąc, rozwój stał- się pasją ludzi 
współczesnych. Przyczyną tego zjawiska jest fakt, 
ze narody świata są ze sobą sctsle związane l uza
leżnione od siebie. Wspólny interes wymaga iv:ęc. 
aby narody uczestniczyły w ogólnym dobrobycie, 
który stal się możliwy dzięki postępom w dziedzi
nie nauki i technologii.

Jak anachronizmem stało się u? XX  w. zjawisko 
istnienia narodów wolnych i niezależnych, podczas 
gdy Inne są przedmiotem kolonialnego panowania 
i ucisku, tak odpychającym jest zjaurutko. te jed
ne narody bogacą się coraz bardziej, podczas gdy 
inne są coraz biedniejsze. Jak świat me może byc 
w połowie wolny w połowie pogrązorty W m<ntx>ł- 
nictwie tak również nie może w części opływać 
we wszystko a w części być niedożywiony. Jak 
moc łańcucha zależy od najsłabszego ogniwa, po
dobnie dobrobyt, świata oceniamy według braku 
dobrobytu większej części jego mieszkańców. W 
sytuacji, w której trzecia część obfituje we wszy
stko. a dwie trzecie cierpł depresję ekonomicznąt 
zagrażają niebezpieczne i wybuchowe możliwości.

Co więcej, wiedza, zręczność i zasoby, którymi 
dysponują kraje rozwinięte, .są wystarczające do 
rozwinięcia takiego programu pomocy, który tc od

powiednim przeciągu czasu przyczyniłby się w 
sposób istotny do społecznego i ekonomicznego 
rozwoju krajów rozwijających się...

Powstaje pytanie, jaka jest rola Kościoła w roz
woju społecznym i ekonomicznym?
Papież Paweł dał taką odpowiedź na to pyta

nie: ,,Kościół katolicki wierny nauce i przykłado
wi swego boskiego Założyciela\ Jezusa Chrystusa 

który sprawdzianem swego posłannictwa uczynił 
głoszenie ewangelii ubogim, zawsze, starał się pod
nosić poziom człowieczeństwa ludów którym niósł 

wiarę w Chrystusa. Misjonarze katoliccy dokła
dali starań, ażeby wraz z kościołami powstawały 
w tych krajach szpitale i przytułki, szkoły i uni
wersytety. Ucząc tamtejszych mieszkańców spo
sobów maksymalnego wykorzystywania natural
nych zasobów ich ziemi, często zabezpieczali ich 
tym samyni przed zachłannością obcokrajowcow. 

Zdajemy sobie z tego sprawę, te działalność ich, 
jako ludzi, mogła być uważana za niedoskonałą 
i wielu spośród nich treść prawdziwej nauki 
Chrystusowej mogło mieszać niekiedy z kategoria
mi myślenia właściwymi dla ich własnej ojczyzny, 
Równocześnie jednak pielęgnowali i rozwijali in
stytucje tych narodów tak, że wielu spośród nich 
zalicza sie do pionieróio w dziedzinie rozwoju za
równo materialnego, jak i kulturalnego tych kra

jów /*
Każdy kto zna historię misji zaaprobuje twier

dzenie o pionierskich wysiłkach Kościoła podję
tych dla rozwoju materialnego i kulturalnego na
rodów. wśród których prowadzono prace misyjne. 
Warto też pamiętać, że niejednokrotnie Kościół nie 

mógł wykorzystać sw*ych inicjatyw'. Szkoły fundo
wane przez misjonarzy zostały* przejęte przez wła
dze państwowe; służba medyczna zapoczątkowana

przez Kościoły została uznana za służbę państwo
wą; inicjatywy społeczne Kościołów były następ
nie kontynuowane i rozwijane przez innego typu 
organizacje. I  Kościół chętnie odstępował te służ
by, ponieważ traktowTał je jako działalność pomoc
niczą dla osiągnięcia podstawowego celu, jakim 

było głoszenie ewangelii o zbawieniu człowieka...

Ten pogląd okazał się jednak niewłaściwym. Do
bra Nowina, którą Chrystus przyniósł na świat 

nie dotyczyła tylko części życia, ale całego życia, 

nie odnosiła się tylko dc indywidualnego człowie
ka. ale do rodzin, społeczeństw, całych narodow. 

krótko mówiąc do całego świata. Cokolwiek do
tyczy dobrobytu dzieci bożych - a wszyscy lu
dzie są dziećmi bożymi — to znajduje się w gra

nicach zainteresowań Kościoła.

Z tego punktu "Widzenia rozwój społeczny i eko
nomiczny ludzi jest sprawą Kościoła jak i wiele 
innych problemów'. Nie znaczy to, że Kościół musi 
czynić wszystko. Ale musi dać odczuć swoją ot>ec 

ność, musi pokazać, że troszczy się i jest goiow 
współdziałać w rozwiązywaniu praktycznych pro

blemów związanych z rozw?ojem społecznym i e- 
konomicznym.

...Kościół może przejawiać konstruktywny Kry

tycyzm co do programówr rozwojowych... W 
stwierdzeniu tym zawiera się myśl, ze Kościół 
ściśle wiąże się z celami, które stawia sobie na
ród. Naród pragnie, aby jego programy znalazły 

poparcie u wszystkich grup społecznych. Liczy 
więc również na Kościół. Byłoby rzeczą zupełnie 

niewrłaściwrą. gdyby chrześcijanie uważali się za 
ludzi stojących na uboczu, którzy gotowi są zbie
rać owoce postępu ekonomicznego, ale nie cno4



ha tere&ie Azji. ..Każdy myślący człowiek zdaje 
sobie z lego sprawę, że problem pokoju jest w 
ogóJe problemem egzystencji ludzkiej. W dzisiej
szych czasach, gdy dysponuje się bronią totalnej 

zagłady ludzkości, wojna nie jest już do pomy
ślenia. Spodziewam się, że Kościoły członkowskie 

Światowej Rady Kościołów wywrą nacisk na swe 
rządy, by te nie tylko unikały działań mogących 
doprowadzić do nowej wojny światowej, lecz 
także, by pomyślały o światowej społeczności 
wszystkich ludów".

We wszystkich przemówieniach i wystąpieniach 

Blake podkreśla stale, że najważniejszym zada
niem chrześcijaństwa w obecnej dobie, jest za
angażowanie na rzecz pokoju i dążność do tego, 
hy ogromna przepaść dzieląca biednych od bo
gatych uległa całkowitej likwidacji. W  swej mo
wie wygłoszonej w listopadzie 1966 roku, podkreś
lił, że zadaniem Światowej Rady Kościołów jako 
„ruchu z zasady nastawionego biblijnie” jest 

dążność do tego, by Ewangelia zdobyła posłuch 

w całym święcie. Jednakże w dzisiejszych czasach 
wytworzyła się taka sytuacja, że na „skutek nę
dzy 7 jednej strony a dobrobytu — z drugiej, 
powstała przepaść pomiędzy biednymi a bogaty
mi**. Ta przepaść — powiedział dalej Blake — 
powiększa się stale. Nędza jest poniżającym, nie 
godnym człowieka przeżyciem, nadmiar bogac
twa natomiast prowadzi do zniszczenia prawdzi
wego obrazu człowieka. Ludzie bogaci troszczą 
się tylko o swój komfort, nie doceniają właściwej 
wartości życia i tym samym zatracają przekona

nie dla prawdziwych cnót. Jak długo chrześcija
nie i Kościoły nie uświadomią sobie, że właści
wym ich zadaniem jest likwidacja nierówności 
gospodarczych i społecznych, tak długo „Ewan

gelia nie uzyska posłuchu w świecie".

A jak przedstawia się postawa teologiczna Bla- 

ke*a? Podczas gdy jego poprzednika można było 
określić zwolennikiem teologii Karola Barthą. to 

empiryczna postawa Blake‘a niemal nie dopusz
cza tak jednoznacznej klasyfikacji. Jako^swych 

teologicznych nauczycieli wymienił kiedyś angli
kańskiego arcybiskupa Williama Tempie i amery
kańskiego teologa Reihoida Niebuhra. Według 
własnych słów, jego teologiczną postawę można 
nakreślić w następujący sposób: „Wiara w trans
cendentnego Boga, który objawił się w Jezusie 
Chrystusie, poznanie Boga iprzez lekturę Biblii i 

rozumienie jej w kontekście historycznym oraz 
pewność, że Bóg — Stwórca świata jest Zbawi
cielem przez Jezusa Chrystusa i cel swój wypeł-

ponosić żadnych ciężarów. Może to mieć zastoso
wanie szczególnie w byłych koloniach, gdzie Koś

ciół może doznawać pokusy do działania jako ob
ca instytucja mająca podstawy do specjalnego 
traktowania ze strony państwa. Tymczasem wszy_ 

scy oczekują od Kościoła, że ponosić będzie pełną 
odpowiedzialność w realizowaniu celów, które sta

wia sobie naród. I  tylko na tej drodze Kościół 
stanie się integralną częścią narodu.

Jest rzeczą oczywistą, ze rozwój narodowy w 
różnych krajach posiada odmienny charakter 1 
odmienne kierunki. Potrzeby społeczne i ekonomi

czne w krajach afrykańskich, które dopiero co 
odzyskały niepodległość są inne niż w Ameryce 
łacińskiej, w Azji czy w Europie. W nowych 
państwach Afryki najważniejszą sprawą jest roz

winięcie poczucia jedności narodowej. Ludność 
tych państw składa się bowiem najczęściej z róż
nych jednostek plemiennych posługujących się 
różnymi językami i zachowujących różne tradycje. 
Aby taki naród mógł stanąć na własnych nogach 

i mógł współzawodniczyć z innymi musi najpierw 
bezwzględnie osiągnąć jedność.

Można by przypuszczać, że w tym zakresie Koś
ciół nie ma nic do powiedzenia. Tak jednak nie 
jest. Kościół jako instytucja, której posłannictwo 
nie zna granic anj narodowych, ani plemiennych 

może odegrać ważną rolę w utwierdzaniu poczu
cia jedności narodowej.

Wspomnieliśmy już, że Kościół odegrał pionier
ską rolę W wielu dziedzinach życia, któje na

stępnie przejęło państwo... Sądzę, że Kościół nadal 
mógłby rozwijać ducha pionierskiego w tych dzie
dzinach życia i  W zakresie tych potrzeb narodo
wych, których nie może zaspokoić państwo. Koś

ciół ponadto mógłby podejmować eksperymenty i 
wypróbować nowe metody w rozwiązywaniu pro
blemów, które następnie - jeśliby okazały się 
skutecznymi - mogłyby posłużyć państwu. Odno
si się to Szczególnie do dziedziny oświaty...

ula w historii. iuiaj ! łeraz”. Na tej bazie — są
dzi Blake — konieczne jest nowe sformułowanie 

naszego pojmowania służby chrześcijańskiej, przy 
równoczesnym uwzględnieniu dzisiejszych zadań 
w' swiecie 'współczesnym.

Ktoś nazwał kiedyś Blake‘a człowiekiem eku- 

niPniczn*»go czynu. Jest to- sformułowanie, które 
chyba najkrócej i zarazem najtrafniej charakte
ryzuje jego osobowość. O tym, że jest on czio- 
wiekiem konkretnego działania, przekonać się 
można na podstawie inicjatyw, na przestrzeni sto

sunkowo krótkiego okresu czasu. W marcu 196? 
roku przebywał w Związku Radzieckim, gdzie 
przeprowadził rozmowy z prawosławnym patriar
chą moskiewskim — Aleksym, patriarchą Katolic
kiego Kościoła Ormiańskiego i prezesem Kościoła 
baptystów. W maju przyjęty został na audiencji 
przez Pawła VI oraz wygłosił przemówienie na 
konferencji Pacem in t.erris w Genewie, w któ
rym podkreślił, „iż szacunek, godność oraz prze

strzeganie praw ludzkich narodowych winno być 
fundamentem społeczności ś w ia t o w e jW dniach 
8—ii czerwca 1967 roku przebywał w Berlinie 
Wschodnim i Zachodnim. W Berlinie Wschodnim 
spotkał się i przeprowadził rozmowy z przedsta
wicielami władz państwowych i przywódcami Ko
ściołów. Jesień ią tego samego roku wziął ofic

jalny udział w obchodach 450 rocznicy wybuchu 
Reformacji. Na jego zaproszenie przybyli do Ge
newy w ubiegłym roku xu, in.: patriarcha Kon
stantynopola Atenagoras i patriarcha Kościoła Ar
meńskiego Vazken I. Jest to oczywiście niepełny 
wykaz jego wszystkich przedsięwzięć i inicjatyw.

Światowa Rada Kościołów stoi obecnie w prze
dedniu swego XV Zgromadzenia Ogólnego, które 
zbierze się w lipcu br. w szwedzkim mieście 
Uppsala. W związku z przygotowaniami czyniony

m i na to Zgromadzenie Blake przybył w marcu 
ubiegłego Toku do Szwecji, gdzie oznajmił pu
blicznie, że w centrum zainteresowania zjazdu 

znajdzie się zagadnienie odnowy. Jedynie przez 
odnowę Kościoły mogą znaleźć drogę do jednoś

ci. 2 drugiej zaś strony jedność nie może być 
celem samym w sobie, lecz musi przejawiać się 
w misji i służbie”. Odnowa — powiedział dalej 
Blake — oznacza również zaangażowanie się Koś
cioła w' życiu gospodarczym i społecznym. Swoje 
przemówienie zakończył następującymi słowami: 

„Nie możemy bowiem zapominać w prowadzonym 
dialogu na temat odpowiedzialności krajów za
możnych w stosunku do całego świata, że Kró
lestwo Boże właśnie istnieje teraz i tutaj

Jednym z najważniejszych aspektów rozwoju 
narodowego jest rozwijanie poczucia sprawiedli
wości społecznej. Kościół może zwracać uwagę 

na ograniczenia proponowanych programów, wska
zując na ich zasięg i użyteczność w zakresie za
bezpieczenia sprawiedliwości społecznej tak po
trzebnej miedzy grupami i klasami narodu...

ZACHARIASZ K. MATTHEWS 
ambasador Botswany przy ONZ

DR D. T. NILES WYSTĄPI 
JA K O  KA ZN O D ZIEJA

Podczas itaauguracyjnego nabożeństwa w Up- 
psalt -w dniu 4 lipca br kazanie wygłosi flr 

D. T. Niles, przewodniczący Wschodnioazja- 
tyckiej Konferencji Chrześcijańskiej. Według 
początkowych ustaleń kazanie nt „Oto wszy

stko nowym czynię'’ m iał wygłosić dr M. 
King. Kula mordercy uniemożliwiła słynnemu 
przywódcy Murzynów amerykańskich wystą
pienie w Uppsali.

Następca dra Kinga w funkcji kas&iodziei 
w Uppsali — dr Niles, głosił inauguracyjne 
kazań e przed dwudziestu laty na I Plenarnym 

Zgromadzeniu Światowej Rady Kościołów w 

Amsterdamie. Jest ou duchownym Kościoła 
metody stycznego. Do niedawna (od 1957 r) był 
generalnym sekretarzem; obecnie jest specjal

nym doradcą Metodystycznej Komisji Misyjnej

i wykładowcą w Seminarium Teologicznym w 
Princeton, Przez dłuższy czas dr Niles pełnił 

funkcję sekretarza Chrześcijańskiego Związku 
Studentów.

PO M IĘDZY CH A LCED O N EM  
A KO NSTANTYNOPOLEM  (451— 553 R.)

Sobór Chalcedoński z 451 r. zapoczątko
wywał okrrv w ,en religijnych trwający z górą 

dwa wieki. Można go podzielić na dwa eta
ny, z których jeden kończy się Soborem 
FJcwn: i- nicznym w Konstantynopolu w 553 r. 
a drugi — Soborem w  680 r.

Jest rzeczą znamienną, że obydwa zwal
czające się obozy, chalcedończyey 1 monofi- 
zyci, nie uważały się wzajemnie za herety
ków. Zagadnienie, czy Chrystus miał dwie 
ety jedną naturę, nie było najważniejsze. W 
grę wchodziły sprawy z teologią luźno zwią
zane, jak ambicje szkól teologicznych, fana
tyzm ascetów ł budząca się świadomość na
rodowa.

Uchwalę chalcedońską ujęto w takiej for
mie, by ją przyjęli wszyscy chrześcijanie, 
lęe* w rzeczywistości zwyciężyła w niej myśl 
szkoły antiocheńskiej, co do żywego obu
rzyło zwolenników szkoły aleksandryjskiej. 
Gdy cesarz Warcjan polecił wszystkim chrze
ścijanom podporządkować się uchwale chal- 
cedońskiej, napotkał na silny sprzeciw prze
de wszystkim Kościoła Egiptu chlubiącego 
się «wymi patriarchami: Atanazym, Teofilem 
Cyrylem i Dioskurem. Chrześcijanie egipscy 
me chcieli zrozumieć subtelnej różuicy w 
nauce pomiędzy Cyrylem a jego następcą. 
Dioskurem, gdyż Cyryla uznano za świętego 
ojca Kościoła. chociaż uczył o .jedności na- 
turowcg** cz>il praktycznie c jednej naturze 
w Chrystusie.

W  epoce Chalcedonu mijała setna rocznica 
powstania w chrześcijaństwie specjalnej for
my ascezy zwanej monocbizmem. Po pusty
niach, wioskach i miastach Egiptu, Syrii, 
Azji Mniejszej i gdzie indziej mnożyły się ce- 
nobia, laury (ławry) czy monasteria żarli
wych ascetów wierzących, że Chrystus nie 
miał ludzkich, naturalnych potrzeb i poru
szeń. Mnid, bezwzględni i wymagający dla 
samycfi siebie, nie byli wyrozumiali dla sła
bości ludzkich czym stali się poważną groźbą 
dla całego chrześcijaństwa. Chętnie uciekali 
się do przemocy, bili, czy wręcz mordowali 
przeciwników takiej ezy innej formułki teo
logicznej, a nawet występowali z bronią w 
ręku. I  tak do walnej bitwy doszło pod Je
rozolimą, gdy tamtejsi mnisi odrzucili dekret 
cesarza Marcjana o obowiązku przyjęcia 
uchwał Chalcedonu. W  457 r. mnisi zorgani
zowali powszechne powstanie w Egipcie, wy- 
pędsali patriarchę Proteriusza powolnego ce
sarzowi a osadzili w Aleksandrii własnego 
biskupa w osobie Tymoteusza Kota (zna. iT i 
r.h Ten ostatni nie był przeciwnikiem Chal
cedonu, ale był przeciwnikiem ingerencji ce
sarza bizantyjskiego w życie narodowe Egip- 
cjan.

Początek poczuciu odrębności narodowej w 
rfiżnych prowincjach imperium dało chrześ
cijaństwo, gdyż ożywiało właściwości każde
go plemiona, uświadamiało pośrednio i u- 
boczme poczucie odrębności, przypominało 
dawną świetność np. Egiptu czy Syrii W in
teresie cesarza leżało jak najszybsze ujed
nolicenie kultu, zwyczajów i rozmaitych 
form wyrazu uczuć religijnych, więc starał 
się przyspieszyć proces wynaradawiania. To 
jednak wywołało protest przejawiony pod 
postacią szowinizmu religijnego. Z kolei će- 

_ vi r* swoich przeciwników nie uważał za 
nacjonalistów, lecz za: niebezpiecznych here
tyków, zwłaszcza że ich bohaterami nie byli 
polltycjf. czy wodzowie, lecz patriarchowie, 
biskupi czy teolodzy.

Wynikiem tak skomplikowanej sytuacji by
ło nie tylko zacietrzewienie, gwałty i bitwy, 
lecz również powstanie Kościołów narodo
wych Egiptu, Syrii oraz innych prowincji 
imperium romanum.

1 Ks. S, W.



Bohaterowie

pokojowej

służby

NA zaproszenie Ministra Obrony 
Narodowej gościła w Warszawie 
— złożona z 72 osób grupa ofice

rów, chorążych, podoficerów zawodo
wych, podchorążych oraz podoficerów 
i żołnierzy służby zasadniczej. Byli to 
ludzie, którzy swoją codzienną pracą 
dają przykład wzorowego wykonywania 
obowiązków zawodowych, a poza tym 
wyróżnili się czynami wymagającymi 
poświęcenia, ofiarności i odwagi. Gru
pę tę można podzielić na mniejsze 
grupki według kryteriów, które zade
cydowały o ich wyróżnieniu. Szesna
stu z nich ma na swym koncie wybitne 
osiągnięcia szkoleniowe, jedenastu 
wsławiło się, ratując z narażeniem 
własnego życia, innych ludzi, aż osiem
nastu ratowało mienie społeczne w 
bardzo trudnych okolicznościach, czter
nastu ujęło groźnych przestępców, pięt
nastu daje przykład szeroko rozumia
nej pracy społecznej tak w środowisku 
wojskowym jak i cywilnym. Oczywiś
cie w wojsku naszym grupa 72 osób 
które gościły w Warszawie nie wyczer
puje listy żołnierzy, którzy zasłużyli 
na wyróżnienie. Wielu jest im podob- 
ilyęh, ale musiano przecież ograniczyć 
się *d6 wyboru reprezentacji, której 
członkowie wywodzą się z całej Pol
ski, z Pomorza i Lubelszczyzny, z Kra
kowskiego i województw zachodnich. 
Wyszli z różnych warstw społecznych 
i rozmaite funkcje pełnili w wojsku. 
Ale wszyscy oni zostali wyszkoleni 
przez wojsko, przez swoich dowódców 
i działające w wojsku organizacje oraz 
PZPR. Stanowią więc zespól ludzi re
prezentatywny dla osiągnięć wojsko
wych naszej armii.

Pobyt w Warszawie zapoczątkowało 
przyjęcie całej grupy przez kierownic
two MON z Ministrem gen. dyw. W. 
Jaruzelskim. Na spotkanie przybyli 
m.in. wiceministrowie obrony narodo
wej, generałowie —  G. Korczyński, J. 
Urbanowicz, B. Chocha i T. Tuczyński, 
obecni byli także spośród generalicji;
—  T. Kufel, St. Wytyczak, J. Czapla i 
B. Szczerba. Spotkanie miało bardzo 
uroczysty charakter, odbyło się bowiem 
w ramach 25-lecia obchodów Ludowego 
Wojska Polskiego. Generał Wojciech 
Jaruzelski wygłosił kilka przemówień,

mówiąc m.in. „Każda społeczność ma 
swoich indywidualnych bohaterów. 
Ale odwaga, poświęcenie, inicjatywa 
nie rodzą się z przypadku. Sprzyjają
cy temu klimat mógł powstać w pc-lni 
dopiero w ustroju socjalistycznym, któ
ry wyzwolił najwyższe możliwości ro
dzenia się w skali masowej postaw za* 
angażowania, nacechowanych ofiarno
ścią, poczuciem wysokiej odpowiedzial
ności i dyscypliny".

Po tym nastąpiła dekoracja żołnie
rzy wyi cżniającyeh się czynami godny
mi uwagi. Minister Obrony Narodo
wej przypiął do piersi gości srebrne 
medale „Za Zasługi dla Obrony Kra
ju”. Z;, wybitne osiągnięcia szkolenio
we zostali udekorowani: płk. E. Kozioł, 
ppłk. St. Kokodyniak. ppłk. Z. Maziej 
i ppłk. Z. Sobota. Za wzorowe wyko
nywanie obowiązków i pracę społecz
ną: m jr E. Krzeszowski, mjr H. Ra
dży miński, m jr Cz. Wieczorek, kpt. M. 
Dzienisik, kpt. Z. Kowalczyk, kpt, K. 
Tomaszewski, por. R. Solarski, st. sierż. 
T. Kałuszyński, m jr K. Działa, mjr St. 
Szczypek i por. Tomaszewski. Brązo
wymi medalami odznaczono ponad 
50 osób. Po części oficjalnej odbył się 
wspólny obiad żołnierski, podczas któ
rego doszło do bezpośrednich serdecz
nych kontaktów między gośćmi i gos
podarzami. Rozmowy toczyły się wo- 
koł wielu spraw życia wojskowego i 
jak stwierdził gen. dyw. Wojciech Ja
ruzelski były nie tylko miłymi mo
mentami towarzyskimi ale okazały się 
pożyteczne dla obu stron, które wy
mieniły poglądy na wiele interesują
cych ich spraw.

Nazajutrz grupę przyjmował Zarząd 
Główny ZBoWiD. Przybył prezes Za

rządu Głównego gen. dyw. M. Moczar 
óraz wiele innych osób. Po krótkiej 

prezentacji wywiązało się wiele ser

decznych rozmów między kombatanta

mi i gośćmi. Marszałek Rola-Żymier

ski opowiadał o pomocy ZSRR przy 

formowaniu zalążków dzisiejszego woj

ska, płk. „Radosław” i płk. „Kryska” 

nawiązali w swoich wypowiedziach do 

wielu zdarzeń z walki ruchu oporu z 

hitlerowskim zaborcą, goście opowiada

li o swojej służbie, pytali o interesują

ce ich, historyczne już wydarzenia, 

Yiórych bohaterami byli obecni na sali 

kombatanci. Na zakończenie odwiedzin 

w Z3oWiD głos zabrał prezes ZG, M. 

Moczar. Powiedział on m.in. „W swo
jej pracy, w dziele kształtowania po
staw młodego pokolenia, wy jako do
wódcy różnych szczebli, macie w 
ZBoWiD wiernego sojusznika, zawsze 
służącego wam doświadczeniem, radą 
i pomocą”.

Z siedziby ZBoWiD wszyscy udali 

się do klubu oficerskiego w Al. Niepo

dległości, gdzie czekały ich kierownic

twa organizacji młodzieżowych oraz 

Rady Młodzieżowej WP. Gości powitał

przewodniczący Rady Młodzieżowej 

WP, gen. bryg. Z. Szydłowski ocaz 

przewodniczący Ogólnopolskiego Komi

tetu Współpracy Organizacji Młodzie

żowych, naczelnik ZHP W. Kinecki, 

przewodniczący ZG ZMW, Z. Kurow

ski, przewodniczący ZG ZSP —J. Piąt

kowski oraz sekretarz ZG ZMS — H. 

Kanicki i sekretarz ZMW J. Szewczyk. 

Znowu zapanowała ciepła, przyjaciel

ska atmosfera spotkania, wymieniano 

poglądy, mówiono o wielkim wpływie 

organizacji młodzieżowych na kształ

towanie się postaw młodego obywatela, 

odbywającego służbę wojskową, roz

trząsano problem działalności wojsko

wych z aktywem młodzieży w środo

wiskach cywilnych itp. Podczas tego 

spotkania wielu wyróżniających się ofi

cerów. podoficerów i żołnierzy otrzy

mało z rąk H. Kanickiego srebrne i 

brązowe odznaczenia im. Janka Kra
sickiego.

Program pobytu grupy w Warszawie 

uzupełniony został zwiedzaniem muze

ów i zabytków stolicy a goście byli 

wszędzie bardzo serdecznie witani.

Z dużą satysfakcją odnotowujemy 

pobyt w Warszawie reprezentacji naj
lepszych ludzi naszych sił zbrojnych, 

tym bardziej, że kierownictwo MON 

będzie podobne przyjazdy powtarzać 

co roku. Szczupłość miejsca nie pozwa

la na bliższe scharakteryzowanie uczes

tników grupy, zresztą wyręczyła nas 

w tym prasa codzienna, radio i telewi
zja.

Naród polski zawsze darzył wojsko 

szczególną sympatią, w jubileuszowym 

roku, w 25 rocznicę powstania Ludowe

go Wojska Polskiego, sympatie te stają 

się jeszcze gorętsze i żywsze, społeczeń

stwo chce wiedzieć o swoich żołnie

rzach jak najwięcej, a zbliżenie z woj

skiem ma również i duże psychologicz

ne znaczenie dla rozwoju powszechnej 

obronności. Wiemy, że nasze siły zbroj

ne stoją na straży naszego pokojowego 

budownictwa ale jednocześnie same, 

w bardzo poważnym stopniu, uczestni

czą w tym budownictwie. Ukazywanie 

społeczeństwu czołowych przedstawi

cieli sił zbrojnych, bohaterów czasu 

pokoju jest inicjatywą ze wszech miar 

słuszną. A tym, którzy byli w Warsza

wie i o których już dowiedzieliśmy się 

składamy swoje najserdeczniejsze gra
tulacje. Niech w codziennym życiu 

kraju utrwala się hasło rzucone wtedy, 

gdy zwyciężający żołnierz polski ma

szerował na hitlerowski Berlin: „Woj

sko 7, narodem —  naród z wojskiem”.

K.J.



Rozmyślania pod jabłonią

Szkolny dzwonek...
ę izko lny  dzwonek dźwięczy dziś zupełnie 

inaczej. Nie jest to codzienne nawoływa
nie do skupienia i do pracy. W jego wy

sokim, ostrym, dźimęku wyraźnie słychać 
niecierpliwość i radość.

Za oknami zieleń i słońce. Fale gorąca 
choć przecież jeszcze ranek — wlewają się 
przez otwarte okna. W promieniach słońca 
tańczą drobinki kurzu. Poczciwa tablica, nie
my świadek tylu klęsk i wzlotów uczniow
skiego żywota, pyszni się dziś ogromnym na
pisem „Witamy początek wakacji”.

Śnieżna biel bluzek dziewcząt i koszul 
chłopców nadaje temu dniu odświętny cha
rakter, a pęki różnobarwnych kwiatów jesz
cze bardziej go upiększają.

Ten dzień, to jakby, święcone radośnie i 
uroczyście, uczniowskie żniwa. Dzisiaj, na 
sztywnych kartkach papieru otrzymuje się 
do rąk sumę wielu pracowitych dni, godzin 
spędzonych nad książką i niejednego wy
rzeczenia. W przeliczeniu na suchy język 
skali ocen ujawniają się klasówki i wypra
cowania, słówka i równania matematyczne.

Nie każde świadectwo ma jednakże równą 
wagę. Jedni biorą je niedbale, jak  coś sobie 
należnego, inni z radosną niewiary w 
uśmiech losu, a jeszcze inni jako rzecz za
pracowaną nieraz w trudzie ponad siły. Wy
daje się, że ten i ów zaraz uniesie rękę i 
zetrze z czoła symboliczny pot i że niejedna 
pierś uniesie się w westchnieniu ulgi.

W klasach starszych przeważa nastrój rze
telnie zakończonego wysiłku, w młodszych 
świergotliwa radość początku wakacji. Są 
i tragedie na uczniowską miarę, tym poważ
niejsze im wyższa klasa. Są maskowane, 
umyślnie drwiącym uśmieszkiem, głębokie 
rozcza r owa ni a.

Ilu  uczniów i ile uczennic — tyle indy
widualnych spojrzeń na trzymane w ręku 
świadectwo. Każde z nich odzwierciedla coś 
innego i każde z nich, mimo powtarzających 
się kilku określeń — coś innego oznacza.

Ale już narasta gwar, krzyżują się okrzy
ki, stolik nauczycielski ginie pod kwietnym 
wzgórkiem i słowa napisane na tablicy staja 
się rzeczywistością. Nastał początek wakacji, 
rozpoczęło się pasmo zielonych i  słonecznych, 
swobodnych dni, koniec roku szkolnego.

Oddychają z ulgą również i nauczyciele. 
Ostatni gorączkowy miesiąc poważnie nad
szarpnął ich nerwy t siły. Mimo wszelkich 
wysiłków by nauka przebiegała systema
tycznie i rytmicznie, nie da się uniknąć te
go. by przed końcem roku nie zwiększył się 
zakres obowiązków i nie wzrosło tempo.

Słabsi uczniowie za wszelką cenę żądają 
dodatkowego „przepytania", zgłaszają sie za- 
późnieni w materiale, duża liczba dzieci chce 
poprawić stopień. Nauczyciel dwoi się i troi. 
Musi zakończyć i przerobić materiał, musi 
przepytać wszystkich t sprawdzić wypadki 
wątpliwe. Raz jeszcze trzeba dać szansę 
słabszym, przekonać się czy ci mniej zdolni 
nadrabiają ten brak pilnością, a ci bardziej 
zdolni nie zaniedbują systematycznej nauki.

W szkołach średnich, pewną dezorganiza
cję. mimo najlepszych chęci, wprowadza 
matura. Ten majowy okres, gdy królowały 
zastępstwa, a gros uwagi trzeba było poś
więcić przyszłym abiturientom — trzeba by
ło odrobić w czerwcu.

Nauczyciele są ludźmi. Mają lepsze i gor
sze okresy, przeżywają wzloty i spadki for
my. Czasem gnębią ich kłopoty rodzinne, a 
czasem nie wszystko -w miejscu pracy ukła
da się tak jak potrzeba.

Mimo to, żąda się od nich, by zawsze i 
niezależnie od wszystkiego odpowiadali pew

nemu stereotypowi, by reprezentowali pe
wien wypracowany już wzorzec — i rze
czywiście źle jest gdy dzieje się inaczej.

Uczeń i w masie i pojedyńczo ustosunko
wuje się do nauczyciela w pewien określo
ny spo:iób i podświadomie żąda tego samego. 
Nie analizuje on bowiem czy nauczycielka 
sama niedawno przestała być uczennica, czy 
też ma za sobą trzydziestoletnie doświadcze
nie. Dla niego różnice zacierają się w słowie 
„nauczyciel" i nawet prowokując żąda zaję
cia jednoznacznej postawy.

Dedykujemy te słowa młodym dziewczę- 
tr>m, którym przyjdzie w dniu 1 września 
stanąć po raz pierwszy wobec grupy niewie
le nieraz od nich młodszych, a często złośli
wie uśmiechniętych młodzieńców czy wyro
stków i rozpocząć trudną walkę o zdobycie 
autorytetu.

Te. które w tej chuńli właśnie rozdaje 
świadectwa, a przybyły tutaj dziesięć mie
sięcy temu. mogą już coś na ten temat po
wiedzieć. To nie zary i nie błahostki, ale po
ważne sprawy, uświadomienie sobie i innym 
własnej pozycji oraz kwestia taktu.

Jest sprawą ogólnie znaną, że młodzież tak 
przecież liberalna wobec siebie, stosuje nie
zwykle surowe kryteria, o ile idzie o wykła
dowców. Nieraz najbardziej niewinne odpro
wadzenie do pracy lub z pracy przez kolegę 
ze st.ućków może mieć nieobliczalne następ
stwa Niech się zdarzy, że nowoprzybyła do 
szkoły nauczycielka, młodziutka przecież i 
mająca spore grono swych własnych znajo
mych, zostanie zauważona na ulicy czy w 
kawiarni kilkakrotnie z kimś innym  — a już 
trudno położyć kres lawinie plotek i komen
tarzy w środowisku uczniowskim.

Oor.ei — a jest to zjawisko b. nagminńe
— gay do te) fali włączą się wszędobylskie 
mamume, nie kryjące swych opinii przed 
pociechami. Naówczas młoda nauczycielka, 
nagle nie wiadomo skąd zaczyna odczuwać, 
ze wokół mej narastać zaczyna w klasie ja
kaś dziwna atmosfera. Uczniowie odpowia
dają na pytania z wieloznacznymi minami, 
przywołani do porządku potrafią wzruszyć 
ramionami lub też odpowiedzieć z pozorna 
grzecznością, a z utajonym lekceważeniem. 
Dziewczęta chichoczą z byle czego i szepcą 
podniecone i podekscytowane.

W takiej sytuacji, zdarza się, że nauczy
cielka traci zimną krew, wybucha, popełnia 
jedną niezręczność po drugiej, przerzucając 
się od skrajnej surowości aż do zbyt poufa
łej koleżeńskośc i. Czujne, a mnogie „oko 
klasy" śledzi to miotanie się i zaraz znaj
dzie się jeden czy drugi prowodyr, by spro- 
wokowac jakąś wybitnie nieprzyjemną sy
tuację. Biada nauczycielce, jeżeli nie wyj- 
azie z tej próby zwycięsko.

Tak się składa, iż znam niejeden (prze
ważnie bardzo drastyczny) przykład tego ro
dzaju postępowania. Posłużę się tutaj dość 
skrajnym.

W pewnej szkole, skupiającej samych' 
chłopców pochodzących ze środowiska zim 
nego potocznie „trudnym” z początkiem ro
ku szkolnego, rozpoczęła pracę pewna młoda 
(i ładna) nauczycielka. Chłopcy, a raczej 
młodzieńcy, przyjęli ją lekceważąco, stara
jąc się od początku zmieszać i wyprowadzić 
z równowagi. Dziewczyna przyjęła taktykę, 
traktowania ich dość ironicznie, lecz pobłaż
liwie, stawiając przy tym dość wysokie wy
magania, o ile idzie o przedmiot. Poziom 
był jednak dość niski a ona jeszcze niedoś
wiadczona. Posypały się „dwóje”. Pewne nie
dowierzanie, z jakim ten fakt przyjęła po
czątkowo klasa, zaczął przeradzać się w uta
joną złość. Nauczycielka zorientowała się

szybko, iz przeholowała, zmieniła sposób wy
kładu oraz sposób egzekwowania wiadomoś
ci, lecz czuła, że między nią a klasą coś w 
dalszym ciągu psuje się. Chciała porozma
wiać szczerze, lecz jej wysiłki podejmowane 
podczas godzin wychowawczych przyjęto 
milczeniem i krzywymi uśmieszkami.

Pewnego wieczoru wracała z kina z daw
nym znajomym. Szli swobodnie, żartowali. 
Nagle minęli ich dwaj chłopcy. Stanęli pod 
najbliższą latarnią, poczekali, a potem bar
dzo głośno i ceremonialnie pozdrowili swą 
wychowawczynię. Dziewczyna zmieszała się, 
sama nie wiedząc dlaczego.

Na drugi dzień podczas lekcji, -wstał jeden 
s „wodzów” i z niewinną miną poprosił o 
wytłumaczenie pewnego słowa, które — jak 
powiedział ..chociaż używane potocznie w 
polskim języku, nie jest chyba słowem czy
sto polskim". Było to popularne słówko roz
poczynające się na literę „k”, które też do
słownie wygłosił.

Nauczycielkę zatkało. Pierwszą jej myś
lą było wybiec z klasy i sprowadzić dyrek
tora. by wyciągnął odpowiednie wnioski wo
bec bezczelnego młokosa. Ale w lot pojęła, 
że im tylko o to chodzi. Opanowała się więc 
i spokojnie wytłumaczyła łaciński źródło- 
stów „słówka" dodając, iż doskonale zdaje 
sobie sprawę na co Uczyli, zadając jej ta
kie pytanie i o co im w rzeczywistości cho
dziło.

Po lekcji, klasa gremialnie zastąpiła jej 
drogę. Patrzyli w ziemię i było im bardzo 
gtupio. To był pierwszy krok w ich wzajem
nej przyjaźni. Teraz kończą rok szkolny ja
ko jeden organizm — klasa i jej wychowaw
czyni. Nie tylko współpracowali, lecz uczy
li się wzajemnie, zrozumieli się i polubili Z 
przedmiotu młodej nauczycielki nie ma na 
świadectwach żadnej „dwói” i to nie jest 
wyraz ,.protekcji”,

Ostro zadźwięczał po raz ostatni w tym 
roku dzwonek obwieszczając koniec roku 
szkolnego i początek wakacji. Oby przebie
gały zdrowo i wesoło.

HABER



-•■ •w iunjł^r/scH EN pierania brudnej wojny w Wietnamie, prze
strzegano, że ustawy wyjątkowe są grobem 
demokracji i wskazywano wyraźne analogie 
z niedawnej hitlerowskiej przeszłości. Ale 
"koalicja rządząca, a więc partie CDU/CSU 
i SPD zdecydowanie parły ku uchwaleniu 
ustaw wyjątkowych. Sytuację ułatwiał fakt. 
że w NRF od czasu zakazu działalności pai- 
tii komunistycznej nie ma właściwie ani 
partii, ani organizacji politycznej, która mo
głaby spontaniczny opór studentów i grup 
robotniczych przekształcić \vr zorganizowaną 
siłę zdolną do przeciwstawienia się naciskom 
policyjno-administracyjnym.

Nie brakło również ostrzeżeń z zewnątrz 
ze strony rządów i państw poważnie zatros
kanych o bezpieczeństwo w Europie. Szcze
gólnie znamiennym wystąpieniem było 
oświadczenie Agencji TASS. w którym 
stwierdzono m. in. — Polityczny rozwój 
Niemieckiej Republiki Federalnej nabiera 
coraz niebezpieczniejszego charakteru. Nara
stająca fala neonazizmu i szowinizmu, ofen
sywa przeciwko siłom demokratycznym i po
stępowym. podsycanie nastrojów odweto
wych i militarystycznych — taka jest dzisiaj 
rzeczywistość w NRF. Polityka rządu NRF 
prowadzi do tego, że dzień jutrzejszy Nie
miec zach. może przynieść narodom europej-

ULTIMA RATIO
/ atnieje stare porzekadło, móuńące, że ostat

nim, decydującym argumentem króla (ultima 
ratio regis) jest siła, przemoc -fizyczna. Czasy 

się zmieniły, królów zastąpili prezydenci, ale sta
re porzekadło nie stractfo swej aktualności .

Rewolta narodu francuskiego (chyba bez prze

sady tym słowem określić można wypadki, które 
miały miejsce we Francji) zaskoczyła polityków 

francuskich, w tym róumieź prezydenta de Gaul- 
le’a. Ale I reakcja prezydenta była dość zaskaku

jąca Po zapowiedzi referendum i ewentualnym 
ustąpieniu, gdyby Francuzi pouńedzieli -.nie” 
w stosunku do programowych propozycji prezy
denta. generał de Gaulle zapewnił sobie poparcie 
generałów, tych samych, którzy pomogli mu 
w tworzeniu y  Republiki i zapowiedział, ic 
użyje ,,innych środków niż bezpośrednie odwoła
nie się do kraju". Prawie Jednocześnie mieszkań
cy Paryża stali się świadkami manifestacji siły 
zbrojnej. Prezydent Francji rzucił na szalę ostat
ni argument: oddziały pancerne. Na razie „wra
cające do miejsc postoju...". Rząd ogiosił równiet 

dekret o mobilizacji rezerwistów.

Argument de Gatulle'a został dość Jednoznacz
nie zrozumiany. Przewodniczący Federacji Lewicy 
Demokratycznej i Socjalistycznej F. Mitterand 
otofadczyt, że prezydent we&ral w Istocie m esy  
do zoojny domowej i że opozycja i lewica odpo
wiedzą na to z zimna krwią i z całym zdecydo
waniem.

Biuro Polityczne Francuskiej Partii Komuni
stycznej oceniło wypowiedź de Gauilefa jako 
..wypowiedzenie v:ojny” światu pracy. Prze• 
wodniczący grupy parlamentarnej Partit Komunl* 
stycznej oświadczył, że gen. de Gaulle dopuścił 
się prawdziwej agresji przeciwko klasie robotni
czej, jej partii i jej organizacjom związkowym,

Na razie uwaga sfer politycznych Francji 
skupia sie na wyborach do parlamentu. Akcja 
wyborcza miała przebieg bardzo ostry: chodziła 
przecież dosłownie o to, kto kogo. W niedziele 
Francuzi oddają swe glosy, Odbyuya się pierwszo 

turo wyborów.
Niezależnie od wyników glosowania wszystko 

wskazuje, że V Republika nie przezyje gen. de 
Gaidle*a Nie samą dumą narodową człowiek iy- 
i&, ale i chlebem. Wzniosłe hasła działają jak 
narkotyki na ograniczony okres czasu, $<0xunki*- 
ti*? krótki. Nie można też Zbyt długo rżądzic 
przy pomocy „ostatecznego argumentu$% ~  po
licji i  wojska. Ultima ratio ma również czasowo 
ograniczony (zasięg działania.

I ATYLGs

mogły niestety pomóc, ponieważ projektanci 
tych ustaw — wywodzą się przede wszyst
kim z Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej 
(CDU) — nie wolni od powiązań ideowych 
z hitleryzmem, pragnęli dyktatury, pragnęli 
skrępowania mas pracujących w taki sposob, 
aby się stały posłusznym narzędziem przy 
realizowaniu ich planów. W końcu opozycja 
parlamentarna prawie przestała istnieć. Par
tia socjalistyczna (SPD), nie pierwszy już 
raz w swoich dziejach, poniechała obrony 
interesów mas i poparła projektantów ustaw 
wyjątkowych. Za tę cenę uratowała na pe
wien czas swoje fotele ministerialne.

W ostatnich latach nasiliła się jednak 
opozycja pozaparlamentarna przeciwko usta
wom wyjątkowym. Studenci zachodnionie- 
mieccy (fakt ten napawa pewnym optymiz
mem') zwłaszcza w Berlinie zachodnim, we 
Frankfurcie nad Menem, w Monachium 
przeprowadzili szereg bardzo energicznych 
kampanii, demonstracji, wieców. Poparły ich 
pewne grupy robotników i byłych więźniów 
obozów hitlerowskich. W czasie tych wystą
pień domagano się zmiany polityki, zanie
chania zbrojeń, wycofania się z pozycji po-
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skim nowe niepokoje i nowe ciężkie do
świadczenia. W związku z tym szczególną 
uwagę zwraca decyzja zachodnioniemieckich 
partii rządzących zakończenia w trybie pil
nym debaty w Bundestagu nad tzw. ustawo
dawstwem wyjątkowym.

Chodzi mianowicie — stwierdza dalej Agen
cja TASS — o rewizję obowiązującej obec
nie konstytucji, wprowadzenie do niej sze
regu artykułów pozwalających na ogłaszanie 
w kraju stanu wyjątkowego wraz ze wszyst
kimi posunięciami o charakterze wojenno- 
mobilizacyjnym. Chodzi o wielką akcję 
antydemokratyczną 1 militarystyczną, wy
mierzoną przeciwko pokojowi w Europie... 
I to oświadczenie, w którym nie brakło 
i ostrzeżenia, że — Związek Radziecki nie 
będzie godził się ze wzrostem sił militaryz- 
mu. odwetu i neonazizmu w NRF i gotów 
jest wraz z innymi miłującymi pokój pań
stwami podjąć wszelkie nieodzowrne kroki, 
aby siły te nigdy nie mogły naruszyć poko
ju i spokojnego bytu narodów' e.uropejskich
— nie poskutkowało.

30 maja br. parlament zachodnioniemiecki 
uchwalił „siedemnastą ustawę o zmianie

P olitycy zachodnioniemieccy mieli dość 
czasu, aby zastanowić się, jakie niebez
pieczeństwo niesie uchwalenie ustaw 

wyjątkowych Od dziesięciu lat zagadnienie 
to nie przestało być jednym z głównych punk
tów,' politycznych dyskusji. Opozycja parla
mentarna i pozaparlamentarna przeciwsta
wiała się dość energicznie projektom ustaw 
wyjątkowych przekonując, że są one sprzecz
ne z pojęciem demokracji, że otwierają drogę 
do dyktatury. Tego rodzaju argumenty nie

Na południe od wysp Azorskich zaginął ar 

atomowym — Scorpion z 99-osobo»vą załogą.,S< 

1962 r. ustalił rekord zanurzenia 70 dni.

Liczba śmiertelnych ofiar na okrętach p( 

si (łącznie z załoęą Scorpinna) 222 osohy.



T A K A  J E S T  P R A W D Austawy zasadniczej" będącą właśnie usank
cjonowaniem ustaw wyjątkowych.

Na czym polegają zmiany w konstytucji 
NRF i kiedy mają one obowiązywać?

Zacznijmy od odpowiedzi na drugą część 
pytania. Ustawy określane mianem wyjąt
kowych obowiązują oczywiście tylko w wy
jątkowych czasach — a więc w wypadku 
wojny, w wypadku zagrożenia, napięcia.
0  ich wprowadzeniu decyduje parlament... 
ale w okresie wyjątkowym przewidziany 
jest parlament kadłubowy złożony z 33 osób 
(w tym 11 spośród członków wyższej izby). 
Tak więc o zaistnieniu stanu wyjątkowego
1 obowiązywalności w danym okresie ustaw 
wyjątkowych decyduje niewielka ilość osób, 
a w praktyce niewielka grupa rządząca. 
W tym właśnie tkwi jedno z pierwszych 
niebezpieczeństw ustaw wyjątkowych.

Ustawy przewidują, że zagwarantowane 
konstytucją wolności obywatelskie zostają 
zawieszone lub ograniczone z chwilą ogło
szenia stanu wyjątkowego. Chodzi tu o takie 
wolności jak: wolność słowa i wypowiadania 
swych poglądów, tajemnica korespondencji, 
wolność poruszania się, wyboru miejsca pra
cy... Ustawy przyznają rządowi prawo do 
powołania obywatela do pracy w określo
nym miejscu, na dowolny okres, zabraniają 
zgromadzeń, ' manifestacji, strajków. Gdy 
„siły policyjne okażą się za słabe’- może 
wkroczyć do akcji wojsko (Bundeswehra). 
Ustawy zawierają szczegółowe przepisy
o podsłuchu telefonicznym, o zabezpieczeniu 
komunikacji, miejsc pracy itp.

Grupa prawników uniwersytetu w Tybin
dze stwierdziła, że z chwilą wprowadzenia 
stanu wyjątkowego — „ton nadawać będzie 
policja i Bundeswehra”, a prof. Max Brun- 
ner uznał ustawy za — „krok wstępny do 
nowej katastrofy niemieckiej”.

Komentatorzy polityczni zwracają uwagę, 
że „ustawa zasadnicza NRF jest najbardziej 
konserwatywną spośród wszystkich konsty
tucji, uchwalanych w okresie powojennym 
w krajach zachodnioeuropejskich” jak rów
nież, że zaistniała w NRF sytuacja bardzo 
żywo przypominająca sytuację z okresu kie
dy. Hitler sankcjonował swą władzę i swą 
dyktaturę również przy pomocy ustaw wy
jątkowych.

Należy jeszcze zwrócić uwagę, że szereg 
przepisów ustaw wyjątkowych przewiduje 
stan okupacji ziem NRD, Polski, Związku 
Radzieckiego i odnosi się do mieszkańców 
zamieszkujących tereny, które przed 1937 r. 
należały do Niemiec. Jest więc sprzeczny 
z prawem międzynarodowym.

Ustawy wyjątkowe uchwalone w NRF — 
jak wynika z analizy dokonanej przez praw
ników NRD — mają ułatwić przygotowanie 
do wojny agresywnej. Ich uchwalenie sta
nowi zatem przestępstwo przeciwko poko
jowi podobnie jak za przestępstwo tej sa
mej natury została uznana ustawa o pełno
mocnictwach dla Hitlera z dnia 24 marca 
1933 r.

rykański okręt podwodny o napędzie 

pion zacząi pełnić służbę w 1960 r. W

vodnych od poez. bieżącego roku wyno-

W Londynie ukazała się książka A. D, Morse‘a, 
który na podstawie dokumentów znajdujących 
się w archiwum amerykańskiego Departameniu 
Stanu "wykazuje, że rządy USA i Wielkiej Bryta
nii miały możność uratowania od zagłady znacz
nej części Żydów i nie uczyniły tego. Taka jest 
prawda wynikająca z dokumentów! Warto, by i 
w Polsce wiedziano o tym, tym bardziej, że na 
politykę USA i Wielkiej Brytanii w owym cza
sie duży wpływ wywierali Żydzi.

NIKT ICH  NIE C H C E

W latach 1933—39, nawet bez uprzedniej lektury 
„Mein Kampf“ Adolfa Hitlera, wiadomo było, że 
700 tys. Żydów niemieckich i austriackich skaza
nych jest na zagładę. Wprowadzenie w życie 

ustaw norymberskich pozbawiło Żydów praw o- 
bywatelskich, zabroniono im wykonywania więk
szości zawodów, nakazano nosić żółte gwiazdy, a 
obozy koncentracyjne w Dachau i Buchenwaldzie 
dawały przedsmak tego. co ich czeka w przy

szłości. Jedynym więc ratunkiem dla Żydów nie
mieckich, a później po Anschlussie — także au
striackich, była emigracja. W tym okresie hitle
rowcy nie sprzeciwiali się emigracji Żydów, rzecz 
jednak w tym, że żadne państwo nie chciało ich 
przyjąć. W ciągu pierwszych lat funkcjonowania 

Teżiniu hitlerowskiego rząd USA, mimo niewy
czerpanej kwoty imigracyjnej, zgodził się na 
wpuszczenie do USA jedynie 11 tysięcy uciekinie
rów żydowskich. Aż trudno w to dzisiaj uwierzyć 

ale amerykańskie urzędy konsularne wymagały 
od ukrywających się Żydów przedstawienia, W 
charakterze załącznika do podania o wizę, świa
dectwa moralności wystawionego przez... policję 
niemiecką.

W marcu 1938 roku, po zajęciu przez wojska hi
tlerowskie Austrii, na wieść o masowych aresz
towaniach i pogromach Żydów, część amerykań
skiej opinii publicznej zaczęła się domagać od 
prezydenta Roosevelta podjęcia akcji ratunkowej. 
Prezydent USA, zresztą bardzo niechętnie, gdyż 
sprawę żydowską traktował jako „wewnętrzny

problem niemiecki", zaprosił wówczas przedsta

wicieli 33 państw na konferencję do Evian-Les 
Bains we Francji; narada miała się zająć losem 

uciekinierów z Niemiec i Austrii. Jednak już na 
samym wstępie Roosevelt oświadczył, że niezależ
nie od jej postanowień Siany Zjednoczone ani nie 
zwiększą, ani nie zrewidują kwoty imigracyjnej. 
Wobec takiego stanowiska USA, najbogatszego 
państwa świata, przedstawiciele innych krajów 
również nie mieli ochoty otworzyć swych granic 
dla żydowskich imigrantów. Na obrady konferen
cji nie dopuszczono dziennikarzy, stąd też po
szczególni dyplomaci mogli sobie pozwolić na 
szczerość. 1 tak przedstawiciel Australii, kraju o 
wielkich przestrzeniach zupełnie niezamieszka- 
nych, oświadczył, że jego rząd nie ma zamiaru 
stwarzania sobie kłopotów z „problemem raso- 
wym“, a delegat angielski lord Winterton, po
wiedział, że w całym brytyjskim imperium kolo
nialnym nie widzi terytorium, które mogłoby 
przyjąć żydowskich emigrantów.

W 1939 roku prezydent USA przedstawił jednak 
senatowi projekt ustawy, na mocy której Stany

Zjednoczone miały wpuścić 20 tys. dzieci żydow

skich z Niemfec. Natychmiast pojawiły się z róż
nych stron sprzeciwy. Sekretarz stanu Cordell 
Hu 11 wyraził obiekcję, że dla realizacji tej usta
wy trzeba by... powiększyć personel urzędniczy 
biura imigracyjnego. Znana reakcyjna organiza
cja Legion Amerykański ustami swojego rzecz
nika złożyła następujące oświadczenie: „Tradycją 

amerykańskiej polityki jest ochrona integralności 
życia rodzinnego i dlatego Legion Amerykański 

przeciwstawia się rozbijaniu rodzin, które by na
stąpiło w wyniku przyjęcia proponowanej usta- 

wy“.
A przedstawicielki nie mniej reakcyjnej orga

nizacji „Wdowy po weteranach I wojny świato- 
wej‘f określiły tych przyszłych dziecięcych im i
grantów jako: „tysiące rozgoryczonych sierot,
prześladowanych dzieci niepożądanych cudzoziem

ców i potencjalnych komunistów1*. Co tam zresz
tą mówić o reakcyjnych organizacjach amerykań
skich — miesięcznik „Fortune11* opublikował wów
czas wyniki badania opinii publicznej w sprawie 
proponowanej ustawy: 83 proc. Amerykanów wy
powiedziało się przeciwko rozszerzeniu kwoty 
imigracyjnej o 20 tys. miejsc dla dzieci żydow
skich z Niemiec i Austrii. W konsekwencji usta
wa nigdy nie weszła w życie, a dzieci prawdo

podobnie zginęły w obozach zagłady.

Hitler triumfował. „Jesteśmy gotowi — mówił
— oddać tych zbrodniarzy do dyspozycji innych 
państw. Nic mnie to nie obchodzi, niech nawet 
jadą luksusowymi statkami pasażerskimi. Ale nikt 

ich nie chce...“

W latach 1941—42 faszystowski Tząd marszałka 
Antonescu deportował 185 tys. Żydów rumuńskich 

do obozu koncentracyjnego w Transnistrii.

W początkach 1943 roku z tej liczby deportowa
nych pozostało przy życiu już jedynie 70 tys. Ale 
po zwycięstwie stalingradzkim faszystowski mar
szałek chciał sobie przygotować alibi na wypa
dek zwycięstwa aliantów. Zaoferował więc zgodę 
na transport pozostałych przy życiu 70 tys. Ży

dów do dowolnego miejsca wskazanego przez 
aliantów. Delegacja Międzynarodowego Czerwone
go Krzyża, która w tym czasie odwiedziła Ru
munię, złożyła raport, w którym stwierdziła, że 
ewakuacja Żydów może się zacząć, gdy tylko 
znajdą się odpowiednie fundusze. T znowu amery
kański Departament Stanu i brytyjskie MSZ 
przez rok zwlekały z odpowiedzią. Gdy wreszcie 

jej udzieliły — większość Żydów rumuńskich już 

nie żyła.

W 1944 roku, po wkroczeniu Niśmców na Wę
gry, Eichmann w imieniu swych mocodawców w 
Berlinie zgłasza aliantom ofertę makabrycznej 
transakcji, która przeszła do historii pod nazwą 
„krew za towar“. Ludobójcy hitlerowscy zgodzili 
się oszczędzić milion Żydów węgierskich w za
mian za 10 tys. ciężarówek z przyczepami. An
glicy odrzucili jednak ofertę Eichinanna, przy 
czym nie szło o ciężarówki, wiadomo już było, 
•że niewiele pomogą Niemcom pozbawione źródeł 

benzyny, ale nie chcieli wyrazić zgody na wjazd 
miliona Żydów w granice Imperium.

Spotykają się we Francji i radzą. Od lewej: delegacja Sianów Zjednoczonych (trzeci 
lewej — przewodniczący delegacji A. Harriman, obok: delegacja północnego Wietnamu 
czwarty od leuej szef delegacji Xnan Thuy. A wojna trwa...

Dowódca

Miurpiona

Francis A.

Slattery,

pochodził

ze stanu

Vlre»nia,



T r y buna
chrześc i jańska

JESZCZE O HOLANDII
Duch odnowy, jaki zapanował po Sobo

rze Watykańskim w Kościele Rzymskoka
tolickim w Holandii, budzi ustawiczne za
interesowanie opinii publicznej zarówno 
katolickiej, chrześcijańskiej jak i poza 
chrześcijańskiej. Publicystyka na temat 
katolicyzmu holenderskiego jest bardzo 
zróżnicowana. Trzeba przyznać, że jest 
w niej wiele sensacji —i wskutek tego
— dużo dezinformacji. Tym chętniej pu
blikujemy poniżej fragment artykułu A. 
Borowskiej (zamieszczony w „Kierun
kach”) dlatego przede wszystkim, że przy
nosi on spokojną i rzetelną informację.

Red.

...Liturgia, duszpasterstwo, katecheza, ośrodki 
teologiczne, prasa wyznaniowa — to główne nur
ty, które wydają się najistotniejsze dla dokonu
jących się w Kościele holenderskim przemian.

Moje wrażenia chciałabym przekazać pjzez opis 
tych właśnie płaszczj'zn życia katolickiego, opis, 
w którym poza własnymi odczuciami pragnę być 
maksymalnie wierna relacjom moich rozmów
ców. Poszczególne fragmenty, niejako osobne 
obrazki, posłużą do późniejszej próby odpowia
dania na parę pytań zasadniczych: jak i dlacze
go doszło do tego, że Kościół holenderski stal się 
nagle (a może właśnie nie nagle) najbardziej do 
przodu wysuniętą wspólnotą, że budzi ogromne 
zainteresowanie wszędzie tam, gdzie z uzasad
nioną troską myśli się o potrzebie wyciągnięcia 
wszystkich konsekwencji ze zmienionych i stale 
zmieniających się warunków obecności Kościoła 

w świecie.

Na tych płaszczyznach skupia się zresztą uwa
ga większości obcokrajowców, którzy ekspery
ment holenderski chcą zobaczyć na własne oczy, 
trochę nieufni wobec dziennikowych rewelacji. 
W lutym odbywało się w Holandii, w Huisenn 
koło Amsterdamu seminarium dla młodych ka
tolików, Włochów, Francuzów, Niemców, intelek
tualistów, redaktorów pism i działaczy katolic
kich ugrupowań.

Holandia jest taka mała, słynne ośrodki życia 
katolickiego, te kuźnie nowej myśli, nie są znów 
tak liczne (raczej potężne przez nierozprosze- 
nie), więc moje drogi krzyżowały się nieraę z 
drogami tych młodych ludzi. W liturgicznym 
ośrodku akademickim przy jezuickim Semina
rium św. Ignacego w Amsterdamie po Mszy 
świętej, dołączywszy się do grupki młodych 
francuskich księży, słuchałam jak ks. Kilsdonk, 
kierownik ośrodka, objaśniał piękno i sens no
wego tłumaczenia tekstów Mszy św.

Nazwisko ks. Kiłsdonka dosyć stało się znane 
w ostatnich latach w środowiskach katolickich 
również poza Holandią. Ale również raczej od 
strony sensacji: ks. Kilsdonk miał kłopoty z
władzami z kongregacji rzymskich i dwakroć 
wysuwano wobec niego zarzuty; raz obronił go
— było to jeszcze dawniej, kiedy działało Święte 
Oficjum — biskup Beckers, co rozsławiło oba 
nazwiska. Pamiętam ówczesne tytuły informacji: 
„biskup broni swego księdza przed Świętym 
Oficjum” . Później drugi raz, ks. Kilsdonk obro
nił się już sam, zgodnie z wprowadzonym nowym 
prawem do obrony, Kst Kilsdonk wyjaśniał swo
je stanowisko w Watykanie, po czym oświadczył 
nacierającym dziennikarzom, że jest zadowolony 
z przebiegu rozmów. Znałam więc ks. Kiłsdonka 
właśnie jako gwałtownika Bożego, który „miał 
kłopoty z Watykanem". W rozmowie ze mną 
mówił o tych trudnościach bardzo spokojnie, jak 
o czymś byłym i w jego świadomości już nie

tak żywym. Natomiast zapalały mu się oczj% kie
dy mówił o tym, co jest na dziś i na jutro,
o prowadzonej w środowisku studenckim ka
techezie; kiedy bardzo prosto wyjaśniał mi, dla
czego nie powinnam być bynajmniej zaszoko
wana tym moim pierwszym uczestnictwem we 
Mszy św. w jego kościele.

To właśnie nie tyle kościół, ile kaplica, żeby 
operować funkcjonującymi u nas terminami i 
pojęciami.

W niedzielę, w kaplicy przy Seminarium od
bywają się 4 Msze św., w każdej uczestniczy 
około 500 osób, przeważnie studentów z obu 
uniwersytetów' (jeden tzn. municypalny i drugi 
„wolny”, protestancki). Miejsca tylko siedzące. 
Ilość Mszy św. mniej więcej odpowiada potrze
bom, co niedzielę ok. 2 tys. osób, ale istnieje 
wyraźna tendencja wzrastająca i organizatorzy 
liczą się z możliwością zwiększenia ilości Mszy 
św.

Wnętrze kaplicy bardzo puste, skromne, na 
bocznych białych fragmentach ścian obrazy no
woczesnego malarstwa. Autorem ich — jak się 
dowiaduję — jest jeden z księży jezuitów naj
bardziej zaangażowany w tutejsze akademickie 
duszpasterstwo. Równe rzędy ciasno ustawionych 
krzeseł. Ołtarz, prosty stół, bardzo blisko pierw
szych rzędów, w części wydzielonej wyłącznie 
poprzez architektoniczny kształt sali, zwężonej 
w tym fragmencie. Na górze, po przeciwnej stro
nie chór. Przy drzwiach ks. Kilsdonk roz
daje wchodzącym swoją „bibułę” — drukowane 
na powielaczu omówienie wielkiej ankiety na 
temat duszpasterstwa akademickiego, która zo
stała przeprowadzona na szeroką skalę wśród 
studentów. Towarzyszący mi ksiądz włada ję
zykiem francuskim — tłumaczy mi nie tylko te 
teksty, ale wszystko na żywo, co się dzieje. Py
tania ankiety sformułowane bardzo śmiało, do
tyczą nie tylko zmian liturgii, które mają pójść 
dalej, ale całej skomplikowanej dziedziny życia 
codziennego, pojęcia grzechu, stanu łaski, inter- 
komunii.

Na początku Mszy św. nie mogę się zupełnie 
skupić. Oglądam z największym zainteresowa
niem zebraną młodzież. Wielu bardzo brodatych, 
ubranych dziwacznie, o fizjonomiach, które ra
czej nie kojarzą się z przeciętnym tłumem wier
nych w naszych kościołach, choćby i akade
mickich. Dziewczyny zupełnie niezażenowane, 
naturalne i swobodne, w mini-spódniczkacb, ja 
koś nie rozpraszają niczyjej uwagi. Właśnie 
wszyscy są tacy naturalni, tacy jak w każdej 
innej sytuacji, prosto z tych swoich rowerów, 
motorowców, skuterów i innych dwukółek, któ
re nadają charakterystyczny wygląd ich mia
stom.

Mszę św. odprawia rektor Seminarium, ks. 
Anton Kropman. Na wstępie we wspaniałej 
francusczyźnie zwraca się do obecnej w kaplicy 
grupy księży francuskich, witając ich i życząc 
„poczucia wspólnoty w jednej wierze w praw
dziwą obecność Chrystusa”. Ten termin, aczkol
wiek skierowany do katolickich księży, ma głę
boki podtekst, przywodzi na myśl tak żywą i 
kontrowersyjną obecnie ekumeniczną kwestię 
interkomunii. Rektor ubrany jest w szarą szatę, 
jest to raczej toga niż sutanna. Przy ołtarzu nie 
ma ministrantów: siedzą w pierwszym rzędzie, 
zbliżając się we właściwym momencie do ołta
rza. Student czyta lekcję, po czym wraca na 
swoje miejsce wśród przyjaciół. Młody ksiądz w 
cywilnym ubraniu, w krawacie, o smuklej syl
wetce — okazuje się, że to też malarz, tak, 
właśnie na to wyglądał — mówi kazanie, jeśli, 
oczywiście, tę swobodną wypowiedź nazwać mo
żna kazaniem. Nawet posoborowe określenie 
homilia czy konferencja religijna jakoś nie pa
suje.

Dzięki tłumaczeniu na żywo, którym służy mi 
mój przyjaciel, widzę, na co reagują słuchacze. 
A reagują kapitalnie, żywo. Śmieją się szczerze, 
ten śmiech w kościele brzmi tak naturalnie, a 
tak dla mnie dziwnie. Nawet jak się nie zgadza
ją, to dają temu wyraz miną, zdziwionymi ocza

mi. W „kazaniu” jest Wietnam, jest Kuba. jest 
Che Guevara, są zamieszki na uniwersytetach, 
jest krzywda jakiegoś młodego człowieka kon
kretnego, zostawionego za bardzo sobie w zbyt 
trudnej sytuacji, coś o dziewczynie, której nie 
pozwolono mieszkać w- internacie z dzieckiem 
nieślubnym. Ale jest i nazwisko Camusa, odwo
łania do współczesnych filozofów'.

Wrażenie niezapomnianego piękna — to śpie
wane przez cały czas teksty Mszy św. i nowe 
teksty Psalmów. Na przemian chór — I wierni 
na dole. Wszyscy mają w ręku teksty, ale w i
dać, że większość zna je doskonale na pamięć. 
Teksty Mszy i Psalmów przełożone zostały na 
język współczesny przez jezuitów. Jeden z tłu
maczy, O. Huub Osterhuis jest znanym poetą. 
Wraz z O. Michel van der Plas podjął się tłu
maczenia wszystkich psalmów, część została już 
przetłumaczona. Ta praca odbywa się pod patro
natem znanych egzegetów, takich jak O. Drijve- 
res i O. Renckens. Te teksty to prawdziwa po
ezja, co tym bardziej stało się wyraźne potem, 
po Mszy św., kiedy werset po wersecie objaśniał 
je we wspomnianym już gronie ks. Kilsdonk.

Jeden z psalmów przełożony został przez zna
nego pastora protestanckiego Barnarda, który 
też jest poetą. Osobna sprawa to muzyka do tych 
tekstów, którą skomponował współczesny muzy
kolog, wykorzystując melodie dawnych pieśni 
ludowych: pieśni miłosnych na przykład do tych 
tekstów, które mówią o przykazaniu miłości. 
Tutaj wpływ protestancki jest bardzo wyraźny.

Prefacja i konsekracja — bardzo skrócone. 
Kanon również po holendersku. Pytam, czy był 
oficjalny tekst zatwierdzony przez episkopat, tak 
jak to miało niedawno miejsce we Francji. 
Chwila wahania. Tłumaczą mi, że po prostu nie 
było zakazu ze strony biskupów, aby ten nowy 
tekst został wprowadzony do Mszy św. Tc wyda
je mi się podkreślać cechy eksperymentu.

„Módlmy się za tych, którzy muszą brać 
udział w nowoczesnej wojnie” — ten tekst od
czytany w ramach „intencji**. Problem wojny 
jest niezwykle żywy w całym Kościele holender
skim, jest głównym probierzem w ocenie posta
wy etycznej katolików. Znana jest postawa kard. 
Alfrinka, który podjął rozmowy z ministrem 
obrony, aby można było obowiązkową służbę 
wojskową zamienić na służbę cywilną w krajach 
słabo rozwiniętych.

Komunia święta wiernych... Rozdają ją jedno
cześnie trzy osoby. Każdy z przystępujących bie
rze sobie sam komunikant z tacy. Robi się szpa
ler jeden, drugi, trzeci. Najpierw odnoszę wra
żenie, iż stosunkowo dużo osób przyjmuje Ko
munię. Potem jest tych ludzi coraz więcej. Ko
lejne szeregi krzeseł pustoszeją. Przede mną 
wszystkie rzędy puste. Mój przyjaciel wstaje 
również, lekko dotyka mego ramienia: dlaczego 
nie idziesz? Robi mi się gorąco i bardzo dziw
nie. Oglądam się do tyłu, wszystkie krzesła 
puste, siedzę zupełnie sama: jedna osoba, spo
śród pięciuset, nie przyjęła Komunii św. Prze
cież nie byłam dziś u spowiedzi.

Czy oni wszyscy byli? Dzisiaj? Przecież nie 
zauważyłam tu nawet konfesjonału, a cóż do
piero mówić — konfesjonału oblężonego. Więc. 
wszyscy byli wczoraj? Nie, nie byli, wyjaśniają 
mi potem. Całe od lat utwierdzone we mnie po
jęcie grzechu śmiertelnego staje w poprzek tego 
co słyszę. Budzi się we mnie nawet pewna na
pastliwość, kiedy potem, po Mszy św., gdy 
wszyscy schodzą do ogromnej sali (w rodzaju 
hallu czy sali rekreacyjnej) „na kawę”, gdzie się 
dyskutuje z księżmi i między sobą.

Czyżby wedle waszego pojęcia grzechu śmier
telnego grzechem śmiertelnym były tylko grze
chy w rodzaju zabójstwa, potężnej krzywdy wy
rządzonej bliźniemu, zaprzeczenia istnienia Boga, 
zapiekłej złości? Odpowiadają, że przede wszyst
kim każdy ma swoje sumienie, które jedynie
powołane jest do oceny, czy człowiek zgrzeszył, 
czy zerwał kontakt tak dalece z Bogiem, że 
Ciała jego przyjąć nie może. Tłumaczą, że nie 
należy nie doceniać oczyszczającej roli wspólne
go rachunku sumienia i żalu za gTzechy w cza

sie Mszy św.
Zarówno ksiądz rektor, jak ksiądz Kilsdonk 

starają się zrozumieć moje potężne zastrzeżenia. 
Wyraźnie chcą mi wytłumaczyć coś, na co
jestem jeszcze zupełnie nieprzygotowana. W 
pewnym czasie, z pewnej perspektywy, po in
nych jeszcze doświadczeniach, patrzę na tamten 
dzień spokojnie. Przeczytałam wiele tekstów ks. 
Kiłsdonka i innych holenderskich katechetów, 
duszpasterzy. Chciałabym w części końcowej, 
mniej już opisowej, wrrócić do tej sprawy.
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K O N F E R E N C J A  
K O Ś C I O Ł Ó W

Dnia 30 maja br. odbyła się w Warszawie 
z inicjatywy Polskiego Oddziału Chrześci
jańskiej Konferencji Pokojowej przy Pol
skiej Radzie Ekumenicznej konferencja 
przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich 
z całego kraju w celu przedyskutowania 
wyników I I I  Ogólnochrześcijańskiego Zgro
madzenia Pokojowego, które się odbyło 
w kwietniu 1968 r. w Pradze. W konferencji, 
której przewodniczył ks. senior Trenkler 
przewodniczący POChKP, wzięli m. in. 
udział reprezentatywni przedstawiciele Koś
ciołów, w tym ks. bp Wantuła z Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego, ks. bp Pękala 
z Kościoła Polskokatolickiego, ks. bp Go
łębiowski z Kościoła starokatolickiego ma
riawitów, ks. prezes Kircun z Kościoła 
chrześcijan baptystów, ks. prezes Krakiewicz 
ze Zjednoczonego Kościoła ewangelicznego, 
ks. Dąbrowski z Kościoła Adwentystów. 
Chrześcijańską Akademię Teologiczną repre
zentował ks. Rektor Gastpary, zaś Chrze
ścijańskie Stowarzyszenie Społeczne: poseł 
Makowski i red. Romaniuk.

Obszerne sprawozdanie z przebiegu pras
kich obrad złożył przewodniczący delegacji 
polskiej na II I  OZP, ks. docent Witold Be- 
nedyktowicz. Zebrani zaznajomili się z treś
cią sprawozdań z poszczególnych kjjmisji 
ChKP oraz z oficjalnymi dokumentami pras
kimi, którymi są: orędzie do chrześcijan na 
całym świecie, rezolucja w sprawie Wiet
namu, rezolucja w sprawie sytuacji państw 
afrykańskich oraz rezolucja w sprawie bez
pieczeństwa europejskiego.

W drugiej części konferencji odbyła się 
obszerna i wnikliwa dyskusja nad proble
matyką III OZP. Uczestnicy konferencji wy
razili głębokie zaniepokojenie i podnieśli 
głos protestu z powodu nadal trwającej woj
ny w Wietnamie, i z powodu stosowanej 
przez stronę amerykańską przewlekłej takty
ki podqgąs wstępnych rozmów pokojowych 
w Paryżu, które były witane z dużą na
dzieją jako szansa pokojowego rozwiązania 
problemu. Mówcy apelowali do zgromadzo
nych na konferencji duchownych, by pro
blem Wietnamu uczynić sprawą sumienia 
wszystkich wiernych oraz o ■ nieustanne

ŁĘKI DUKIELSKIE. Dnia 20 kwietnia 
1968 r. po krótkich cierpieniach, opatrzona 
sakrament .mi św. zmarła Katarzyna Na
wrocka, przeżywszy lat 96. Zmarła była naj
starszą parafianką Kościoła Polskokatolickie
go w Łękach Dukielskich.

Pogrzeb odbył się dnia 22 kwietnia br. na 
miejscowym cmentarzu. O godz. 16 za spo
kój duszy zmarłej odprawiona została Mszą 
św., w czasie której miejscowy chór para
fialny pod dyrekcją księdza proboszcza Jó
zefa Sobali w-konał pieśni żałobne. Ks. pro
boszcz wygłosił przemówienie.

W pogrzebie udział wziął ks. Ryszard Ra- 
wicki — prob. z Sanoka oraz liczni wierni
i sympatycy.

wskazywanie na jej amoralny aspekt przy
noszący ujmę całej chrześcijańskiej społecz
ności. Gdy przedstawiciele walczących stron 
zasiedli do stołu rozmów pokojowych, chrze
ścijanie niezależnie od tego, gdzie się znaj
dują, winni wołaniem i modlitwą o pokój, 
przyczynić się do szybkiego położenia kresu 
rozlewowi krwi.

W toku dyskusji poruszano m. in. również 
bolesną sprawę kłamliwej propagandy pew
nych określonych kół na Zachodzie, które 
oskarżają nasz naród i rząd o antysemityzm, 
rozszerzając, to pomówienie na czasy okupa
cyjne.

Wielu przedstawicieli Kościołów zrzeszo
nych w Polskiej Radzie Ekumenicznej przy
pomniało zebranym o faktach indywidual
nej i zbiorowej pomocy, udzielanej przez 
Kościoły Żydom w latach okupacji, dzięki 
której to pomocy bardzo wielu uratowało 
swe życie. Poczynając od przechowywania 
Żydów z narażeniem życia całych rodzin, 
poprzez wystawianie „lewych” metryk uro
dzenia, dzięki którym mogli się legitymować 
jako chrześcijanie, a skończywszy na odpra- 
wianju dla Żydów' wyznań chrześcijańskich 
nabożeństw w getcie m. in. przez nieżyją
cego proboszcza ewangelicko-augsburskiej 
parafii Sw. Trójcy w Warszawie, ks. Lotha
— oto nieliczne tylko przykłady stosunku 
chrześcijan polskich do tragedii żydowskiej. 
Zebrani stwierdzili ponadto, że obecna pro
paganda pewnych żydowskich i nieżydow- 
skich kół międzynarodowych na Zachodzie 
ma na celu szkodzenie naszemu narodowi na 
arenie międzynarodowej, co stanowi akt złej 
woli wobec Polski i Polaków, którzy uczy
nili więcej niż jakikolwiek inny naród dla 
ratowania skazanej na śmierć społeczności 
żydowskiej. Zebrani potępili tę akcję, wyra
żając jednocześnie nadzieję, że chrześcijanie 
w świecie, w imię prawdy, będą korygować 
i odrzucać kłamstwa zwrócone przeciwko 
dobremu imieniu polskiego narodu, który 
poniósł ogromne straty w ostatniej wojnie. 
Uczestnicy konferencji uznali, że byłoby 
znacznie pożyteczniej, gdyby te same koła 
postawiły sobie pytanie, co one zrobiły dla 
ratowania nieszczęśliwych Żydów?

Pod koniec konferencji przedstawiciele od
działów terenowych Polskiej Rady Ekume
nicznej wyrazili życzenie, aby podobne kon
ferencje odbyły się również w innych rejo
nach naszego kraju, zarówno w odniesieniu 
do minionego I I I  OZP w Pradze, jak i ze 
względu na zbliżający się kongres Światowej 
Rady Kościołów w Uppsali.

WEJHEROWO.- W szpitalu powiatowym w Wej
herowie zmarła śp. Jadwiga Mościpan, żona za
służonego bojownika w walce z okupantem h i
tlerowskim, późniejszego więźnia politycznego, 
działacza i społecznika, długoletniego członka Ra
dy Kościoła Polskokatolickiego. Zmarła była mu 
nie tylko towarzyszką życia ale współpracowała 
z nim, służyła mu radą i pomocą w okresie kosz
marnych mocy okupacji hitlerowskiej. W czasie 
pobytu męża w niewoli wojennej, a później w 
więzieniach i obozach — nie wyrzeka się naro
dowości polskiej tj. nie przyjmuje niemieckiej 
listy narodowościowej. Jest więc prześladowana. 
Z trojgiem nieletnich dzieci nie tylko że nie 
otrzymuje żadnej zapomogi, ale zmuszana jest 
do ciężkich prac fizycznych. Represje nie zała
mują Jej polskiego ducha. Wstępuje do Tajnej 
Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski". Obok 
prac zleceniowych organizuje na własną rękę 
żywność wysyłaną do obozów jenieckich, do wię
zień, lochów gestapo itp. Przez dłuższy czas pod 
pozorem zbierania jagód czy grzybó-w dostarcza 
w umówione miejsce w lesie żywność i świeżą 
bieliznę dla ukrywającego się Polaka. Po wojnie 
została odznaczona Medalem Zwycięstwa i Wol
ności.

Kondukt żałobny wyruszył sprzed szpitala po
wiatowego w Wejherowie. Za symbolami religij
nymi postępuje młodzież szkolna z czarnymi o- 
paskami na tarczach szkolnych i kwiatami w 
rękach, liczne delegacje polityczne, społeczne i 
zawodowe. Za delegacjami postępuje duchowień
stwo polskokatolickie. Trumna spoczywa na ka
tafalku w powodzi kwiatów i wieńców. Za trum
ną idą mąż Zmarłej w otoczeniu córek, wnuków, 
zięciów. Dalej bliższa i dalsza rodzina, towarzy
sze broni, przyjaciele, znajomi i ludzie dobrej 
woli, którzy dobrze znali śp. Jadwigę Mościpan.

TARNÓW. W katedrze tarnowskiej odbyła 
się uroczystość konsekracji ks. Piotra Bed
narczyka, na sufragana rzymskokatolickiej 
diecezji w Tarnowie. Konsekracji dokonał ks. 
kard. K. Wojtyła. Współkonsekratorami byli
— ks. b. J. Ablewicz i ks. bp K. Pękala.

Na cmentarzu po skończonych ceremoniach po
grzebowych zakończonych wezwaniem: „Z ziemi 
mnie, Boże stworzyłeś, do ziemi wracam; Lecz 
Ty, o Zbawicielu, wskrześ mnie w dzień osiatecz- 
ny“ ks. mgr Mędrek wygłosił mowę pożegnalną 
podkreślając wielkie walory Zmarłej. Z kolei 
przemawiał prezes Zarządu Oddziału Powiatowe
go ZBoWiD p. Władysław Szutta oraz prezes Za
rządu Oddziału Powiatowego ZIW PRL p. Ma
rian Pohl odczytując jednocześnie list nadesłany 
z wyrazami żalu i współczucia przez Zarząd 
Okręgu ZIW PRL w Gdańsku.

Wieczorem o godzinie 17,00 w parafii polskoka- 
tolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P. 
w Gdyni została odprawiona uroczysta Msza Sw. 
żałobna, celebrowana przez ks. mgr Mędrka w 
asyście ks. mgr Oftona i ks. Bugajskiego. Mo
dlitwy przy katafalku zakończyły ten smutny 
obrzęd.

Niech dobry Bóg przyjmie Ją do grona miesz
kańców nieba, a Matka Najświętsza, którą Zmar
ła otaczała szczególnym kultem będzie Jej po
średniczką.

PN

ELBLĄG. W niedzielę 26 maja br. parafia pol- 
skokatolicka wr Elblągu obchodziła uroczystość 

swego XX-lecia. Na uroczystość tę przybyli: Or
dynariusz diecezji warszawskiej <ks. biskup Ta
deusz R. MAJEWSKI, kanclerz Kurii Biskupiej 
ks. dr Szczepan WŁODARSKI, ,proboszcz z Tolk
micka, ks. Marian BUGAJSKI, proboszcz z Gdań
ska, ks. Marian LEWANDOWSKI, proboszcz z 
Grudziądza, ks. mgr Henryk NOWACZYK oraz 
delegacje okolicznych parafii i miejscowi wierni.

Sumę pontyfikalną celebrował w asyście ducho
wieństwa ks. biskup Tadeusz R. MAJEWSKI, po 
której udzielił Sakramentu Bierzmowania.

Zapobiegliwemu i  pracowitemu proboszczowi ks. 
mgr Józefowi OFTONOWI i wszystkim wiernym 
parafii w Elblągu życzymy błogosławieństwa 
Bożego w dalszym rozwoju ich plac&wki.
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ODPOWIEDZI 
PRAWNIKA

Poczta Polska wprov* ;iła do obie

gu 15 maja nową seri\ „przyrodni
czą**, Emisja składa się z ośmiu 

zuaczków, w tym dwa z dopłatą na 
PZF. Na znaczkach pokazano „rzad
kie kwiaty o pięknych, plastycznych 
formach i przedziwnych kolorach** 

występujące w różnych strefach k li
matycznych Europy. Afryki i Ame

ryki. Kwiaty te są tak „rzadkie’% 
że na znaczkach umieszczono tylko 
nazwy łacińskie (brak polskich?). 

Projektował T. Michaluk. Drukowa
no w arkuszach po 20 znaczków w 
nakładzie od 6 mi!ionó%v najniższych 

wartości do 1,1 miliona dwóch 
najwyższych. Emisja ta pozostaje w

związku z projektowanymi w Polsce 

w tym roku dwoma międzynarodo
wym i wystawami kwiatów: róż w 

Chorzowie i kaktusów w Warszawie. 
PZF przygotowuje dwie wystawy 
filatelistyczne „Flora” w Katowicach
i Szczecinie. PPF „Ruch” przygoto

wało piękne koperty FDC.

Poczta jugosłowiańska emitowała 
sześcioznaczkówą serię przedstawia

jącą ikony ze wczesnego średniowie

cza, znajdujące się w kościołach i 
klasztorach na terytorium Jugosła
wii. Kilka z nich eksponowanych 
jest w Muzeach Narodowych. Nak

ład 200.000 pełnych serii. Drukowafio 
w Wiedniu. Zbieraczom motywów 
religijnych przybyła nowa, interesu

jąca seria.

Cztery znaczki pod nazwą „stare 
mosty” wydała Wielka Brytania. Na 
znaczkach: przejście kamienne kolo 
Dulveiton, most murowany z 1733. 

most wiszący z okolic Pin. Walii i 
wiadukt z rozjazdami autostrady M4, 

\y,£budowany w 1965. Ten ostatni 

znaczek chyba nie jest jeszcze fo
tografią... starego mostu 1 Na każ
dym znaczku profil głowy królowej 
w kolorze złotym.

W nakładzie 3o milionów sztuk 

wydała poczta NRF znaczek okolicz

nościowy dla uczczenia 150 rocznicy 

urodzin Karola Marksa (1818-1883).

Z okazji 5 Międzynarodowej Kon

ferencji Miast Bliźniaczych poczta 

francuska emitowała znaczek oko

licznościowy na którym — rta tle 

budynków — pokazano emblemat 

organizacji.

W nakładzie dwóch milionów 

sztuk wydała India znaczek okolicz

nościowy dla uczczenia setnej rocz

nicy urodzin wielkiego pisarza Mak

syma Gorkiego. Na znaczku port

ret.

Poczta rumuńska emitowała blok 

okolicznościowy z okazji stulecia 

urodzin rumuńskiego malarza Stefa

na Luchiana. Na hloku kwiaty w l 

kolorze niebieskim z Galerii Sztuki 

w Bukareszcie. Nominał 10 lei. Nak

ład: 150.000 numerowanych bloków.

Z okazji 7 Międzynarodowych Tar

gów w Tripolisie poczta Libii emi

towała dwa znaczki przedstawiające 

mapę kraju, samolot, jeźdźca na wiel

błądzie i wieżę naftową. Drukowa

no w Szwajcarii.

Informujemy: jeszcze do 30 czerw

ca można zgłosić zapis na abona

ment znaczków', całostek i kopert 

FDC na cały rok 1968. Zgłoszenia 

p jzy jm ują sklepy filatelistyczne 

„Ruch” lub PPF „Ruch’4 (Warszawa, 

Barbary 4).

W, G.

Pan K. A. — Grzegorzewice — nie 
ma Pan innej drogi niż sądowa. 
Sprawa jednak wymaga pomocy 
adwokackiej na miejscu i bezpośred
nio przed sądem. Niestety nie mo
żemy zastąpić adwokata .,na od
ległość” .

Pani K. D. — Płock — O ile uwa
ża Pani, że wypowiedzenie pracy 

nastąpiło przez Panią pod przymu
sem i naciskiem i pod wpływem 
błędu może Pani wystąpić w tej 
sprawie do sądu, ale -winna Pani 
skorzystać z pomocy adwokata, bo 

sama nie da Pani rady. Może Pani 
prosić sąd o Drzydzielenie Pani ad
wokata z urzędu (bezpłatnego).

Pan S. R. ■— Jaworzno — Okres 

zatrudnienia ma o tyle wpiyw na 
w'ysokość renty, że emerytura sto
sownie do Ustawy z dnia 23 stycznia 
1968 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

wzrasta o 1 proc. podstawy jej 
wymiaru za każdy pełny rok ponad 
20 lat okresów zatrudnienia ale tyl

ko w Polsce Ludowej, Sądzimy, że 
w związku z tym nastąpiło u Pa
na podwyższenie reinty na podstawie 

powyższego przepisu.

Wytnij ten kupon. O pisz  
dokładnie sprawę w li
ście do redakcji, a otrzy
masz bezpłatną poradę 

prawnq.

K Ł A
Pawła

E B E lS jU  zatrudnią od zaraz z możliwością 
zakwaterowania w Domu Chemika

PRZYJĘCIA

Ukończone 18 lat •  Dobry stan zdrowia •  Świadectwo ukoń
czenia 7 klasy szkoły podstawowej.

W ARUNKI PRACY I PŁACY

Praca w ruchu ciągłym na trzy zmiany. Płaca od 1500—2000 zl, a po 

przeszkoleniu 2200 i wyżej. Dla posiadających na utrzymaniu rodzinę 

przewiduje się deputat węglowy w wysokości 4 ton rocznie. Zakwatero

wanie w pokojach 2—4 osobowych w Domu Chemika. Wyżywienie 

W stołówce przyzakładowej. Miesięczny koszt obiadów 240 zł. Istnieje 

możliwość podnoszenia kwalifikacji na kursach zawodowych, w Zasad

niczej Szkole Zawodowej oraz w Technikum.

Zgłoszenia prosimy kierować osobiście lub listownie pod adresem j.w.

Z O T O W E
w Chorzowie

CIEŚLI

MURARZY

BETONIARZY

ŚLUSARZY

APARATOWYCH

SPAWACZY

PRACOWNIKÓW 
NIEWYKWALIFIKOWANYCH

oraz

INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW



NASZA RODZINKA

Pożegnanie szkoły
GŁOS Ir

Jeszcze gwarno jest w szkole, 
jeszcze pełna jest klasa, 
a już globus na stole 
do podróży zaprasza.

GŁOS 2:

Jeszcze trzeba obliczyć 
to i tamto zadanie, 
jeszcze trzeba przećwiczyć 
wiersz zadany na pamięć...

GŁOS 3:

Ale oczy już czasem 
wybiegają na chwiię 
tam, gdzie chmury nad lasem 
gdzie nad łąką motyle.

GŁOS 4:

Ejże, nie patrz na niebo, 
ale w zeszyt, kolego.
Zostaw chmury nad lasem 
i wróć znowu do klasy.

GŁOS 3:

Trudno uśmiech zagasić, 
uśmiech w oczach zostanie 
i na przekór, choć właśnie 
rozwiązuję zadanie.

GŁOS 1:

Bo wiesz dobrze, kolego, 
że wysiłku nie szkoda.

GŁOS 3:

Trudna lekcja? Cóż z tego. 
Piękna czeka nagroda:

GŁOS 2:

Dwa słoneczne miesiące, 
jasne, barwne, szczęśliwe.
I  nie chmury milczące, 
ale Tatry prawdziwe.

GŁOS i :

I  nie nieba nad lasem 
wąski skrawek u okien, 
ale plaża i piasek, 
ale morze szerokie,

GŁOS 3:

Mkną pociągi przez stacje,

GŁOS 2:

grzeje słońce, lśni woda...

WSZYSCfc:

Więc niech żyją wakacje 
i niech żyje przygoda,

CZESŁAW JANCZARSKI

KATASTROFA LO T N IC ZA
nano wtedy jedynie balony. A
i to balony. \którymi nikt kiero
wać nie potrafił. Siadał pasażer do 

takiego koszyka i jazda w górę. Wiatr 
gna go w lewo, wiatr gna go w prawo 
a on na to ani be, ani me. Tylko tyle 
mógł zrobić, że .gdy chciał się podnieść 
wyżej, to wyrzucał balast — to znaczy 
worki z piaskiem. Wtedy balon robił się 
jeszcze lżejszy, .niż był, i  sypał >w górę. 
A kiedy lotnik miał już dość podróży, 
pociągał za sznurek, co uchylał klapę w 
balonie. Gaz się ulatniał, na jego miejsce 
wpadało trochę powietrza. Balon robił się 
cięższy i opadał na ziemię. Czasem zlaty
wał Aa jakie drzewo, czasem do wody... 
Rozmaicie, jak Bóg dał. Ale choć. to były 
jeszcze mocno niedoskonałe środki komu
nikacji powietrznej, bardzośmy się nimi 
zachwycali, i

Razu jednego ogłosił lotnik, że zabie
rze pasażera. W klasie naszej zawrzało. 
Znaczna część chłopów postanowiła wy
prosić u rodziców pieniądze i pofruwać 
trochę.

Przyszedłem i ja  do domu; nieśmiało 
zwróciłem się do matki:

— Czy mama wie, że jutro •w niedzielę, 
będą puszczali balon w Pronnenadzie?

— Co, chciałbyś pójść, zobaczyć?

— Ja bym chciał polatać balonem ra
zem Z tym panem — wywaliłem jednym  
tchem, swoje tajemne życzenie.

Niestety, matka moja nie miała żadne
go zrozumienia, dla moich niebosiężnych 
zamiarów. Powiedziała krótko: „Ani się 
ważl” — i dalsza dyskusję na ten iemat 
urwała.

Byłem w rozpaczy. Nazajutrz wykra
dłem się z domu i  pobiegłem do Prome
nady. W samym środku parku, na nie
wielkim placyku, olbrzymi balon kołysał 
się, przywiązany do żelaznego słupa.

Wkrótce zjawił się lotnik. Wszyscy za
częli klaskać, ja też, a on kłaniał tsię na 
prawo i na lewo. Potem coś powiedział 
po włosku. Inny pan wytłumaczył nam  
po polsku, że bohater zaprasza odważne
go człowieka, który zechce pojechać z nim  
pod obłoki.

Z tłumu wysunął się chłopak. Wszyscy 
go w Warszawie Znali z dowcipu. Był to 
sprzedawca gazet, Antek.

Od tego dnia mania lotnicza nie da
wała mi spokoju. Koniecznie chciałem 
odbyć jakąś podróż wzwyż.

Z marzeniem tym zwierzyłem się kole
dze.

— Chcesz — powiada. — to ja ci taką
urządzę podróż powietrzną, że lepszej nie 
trzeba. ,

— A to jakim sposobem?... Masz balon 
czy co? \

— Co mam, to mam, ale jeżeli napraw
dę chcesz jechać w górę, przyjdź do mnie.

Chłopak mieszkał dość daleko, na Sol
cu. Tramwajów- wtedy ■nie było. Musia
łem z ulicy Szkolnej piechotą taki kawał 
wędrować. ;

Przychodzę... Mieszkanko małe, skrom
ne.. Chodźmy ina podwórze. Zeszliśmy.

Teren do zabawy świetny. Akurat dobu
dowy wano łam  poprzeczną oficynę Więc 
kupy piachu, rusztowania. Jest gdzie bie
gać. jest po czym skakać... Ale żadnego 
balonu ani czegoś podobnego nie widzę.

— Słuchaj — powiadam — czym ty 
mnie chcesz wyprawić do nieba, kiedy 
tu nic nie ma potrzebnego do takiej po
dróży.

Zaprowadził mnie na sam koniec ru
sztowania. Zanurzony w piachu, stal duży 
szaflik do wapna. A na górze widać było 
linę z hakiem przeciągniętą przez blok■

— Patrz, widzisz?...

— Co? Nic nie widzę.

— E, fujara jesteś — powiada. — Wle
ziesz do szaflika, ja cię wciągnę na samą 
górą.

Po deskach pochyłych z nabitymi szcze
blami kolega zręcznie wdrapał się na 
najwyższe piętro rusztowania. Odwiązał 
linę z hakiem i zaczął ją spuszczać ku 
ziemi.

Schwyciłem bujający mi się nad głową 
ciężki żelazny hak i przyciągnąłem, do 
siebie.

— Trzymaj i czekaj! — krzyknął znów 
mój pomysłowy przyjaciel.

Po chwili był już na dole. Zawiesił sza
flik na haku i powiada:

— No, siadaj.

Teraz jednak ogarnęła mnie wątpli
wość, czy to będzie to samo, co jazda ba
lonem.

— Co? Boisz się? — mruknął.
Choćbym się bał, nigdy bym nie chciał

tego pokazać. Więc wzruszyłem ramiona
mi i usiadłem w szafliku.

Kolega chwycił za wiszącą obok linę
i dawaj ciągnąć, Nie szło. • Przywołał 
kilku chłopaków na pomoc.

Wkrótce poczułem, że odrywam się od 
ziemi i unoszę w przestworza. Szczęśliwie 
minąłem parę pięter. Nagle stop.

— Co tam się stało? — pytam,

— Nic. nic — słyszę odpowiedź z dołu
— tylko się trzymaj mocno, bo deska wy
staje, to twój balon może zawadzić. Hop! 
razem, hop! — Znów trochę podjechałem 
w górę.

A wtem rozległ się groźny głos stróża:
— Wy tam, chłopaki, co robita? '

Szaflik obsunął się trochę. Wyjrzałem. 
Chłopcy zmykali w popłochu. Kolega sam. 
jeden trzymał oburącz linę. Oczy wyłaziły 
mu na wierzch iz wysiłku! Nielitościwy 
zaś stróż wrzeszczał dalej:

— Dam ja ci urwisie sznury niszczyć'. —
I  zamachnął się miotłą..,■

W tejże chwili chłopak, dał za wygraną,
wziął nogi za pas, a ja razem z szafli
kiem rymnąlem z pierwszego piętra na 
ziemię.

Całe szczęście, że trafiłem (w kupę pia
sku, którego potem miałem pełne uszy.

Taka oto była moja pierwsza wyciecz
ka lotnicza. Nie chvxiliłem się nią w do
mu, bo za owych czasów moi rodzice 
jeszcze nie wiedzieli, że katastrofy lotni
cze nikomu ujmy nie przynoszą.

\ BENEDYKT HERTZ



Ballada o l a t a r n i  m o r s k i e j

Dymią statki od Gdańska, 

pachnie rybą Jastarnia — 

na piaszczystym wybrzeżu 

stoi morska latarnia.

Każdej nocy pochmurnej 

mrok burzliwy przecina, 

błyska łuną ku Gdyni 

i ku stoczniom Szczecina.

Bije światło od lądu, 

blaskiem morze obiega, 

aby nocą okręty 

dopłynęły do brzegu.

Bo przy brzegu tym kiedyś 

polski żołnierz wzruszony 

zatknął sztandar pułkowy 

w dno Bałtyku zielone.

I słyszała latarnia, 

jak przysięgał tej fali, 

że strzec będzie jej zawsze, 

że ją zawsze ocali.

Więc i dzisiaj, podobna 

do wiernego żołnierza, 

czuwa morska latarnia 

u polskiego wybrzeża.

Wszystkiemu winien psotny kot, który wykorzy
stując nieuwagę gospodyni pogmatwał kłębki. Wy 
musicie odszukać i odpowiedzieć, który z kłębków 
związany jest z literą A, który z łi, a któn z ( i I).

GŁUPCY Z SAN MARINO

W  małym włoskim księstewku San -ftla- 
rino mieszkali dwaj głupcy. Jak 
wszyscy niespełna rozumu, głupcy ci 

mieli się za ludzi nieskończenie mądrych. 
Kiedyś jednakże, gdy dokuczyły im już nie
ustanne kpinki i drwiny, postanowili udać 
się do kogoś, kto by rozstrzygnął: są głup
cami czy nie.

— Myślę — rzecze pierwszy głupiec, —
że sędzia zupełnie bezstronnie tę rzecz rozsą
dzi. _

— O, co to, to nie! — zaprotestował drugi. 
Za nic w świecie nie pójdę do sędziego! Nie
dawno złożyłem u niego skargę na sąsiada, 
który mnie dotkliwie obił kijem. A sędzia, 
zamiast rozpatrzyć skargę jak należy, za 
drzwi mnie wyrzucił i jeszcze od głupców 
nawymyślał.

— A za co cię sąsiad obil?
— Nie wiem... Mnie się to śniło. Zbudzi

łem się, zanim ten łobuz zdążył powiedzieć, 
za co bije. Idźmy raczej do kupca. Podobno 
jest tak mądry, że nawet samego diabla 
oszuka.

—Eee, do kupca to znowu ja nie pójdę — 
skrzywił się pierwszy głupiec. — Tydzień 
temu kupowałem u niego buty. Przymie
rzam. leżą jak ulał, ale jak przyszło do pła
cenia, oczajdusza ten chciał wsadzić dwie 
różne sztuki! Jeden kamasz mial skrzywiony 
nosek w lewo, a drugi w prawo!

— W prawo! A to łotr! — oburzył się 
drugi. — I  co, kupiłeś?

— Ależ skąd! „Mnie nie oszukasz — po
wiadam kupcowi. — Daj mi dwa jednako
we”. A ten ci: „Dwa lewe! Dobrze, jeśli ku
pisz przy tym dwa prawe, inaczej wynoś mi 
się. ty głupcze!”

Zmartwili się. Do kogo więc się udać? 
Długo myśleli, wreszcie postanowili zapytać 
księcia.

Poszli więc głupcy z San Marino do księ
cia.

Stanęli przed jego obliczem, pokornie uca
łowali książęcą rękę i przedstawili swoją 
sprawę.

— Postaram się rzecz rozstrzygnąć — rze
cze książę — tylko musicie mi powiedzieć, 
za co was głupcami przezwano.

— Mnie — wyjaśnia pierwszy — wysłała 
kiedyś matka po wodę. Wziąłem wiadro, po
szedłem nad strumyk i zacząłem czerpać

wodę kijem. Czerpałem tak do wieczora, aż \ 
przyszła zaniepokojona matka. „Ty głup
cze — krzyknęła widząc, że zaledwie pół 
wiadra naczerpałem — kto to widział, żeby 
wodę czerpać kijem”. Stąd też i poszło to 
brzydkie przezwisko— A czym ja to, wasza 
książęca mość, miałem robić, palcem? Sko
stniałby mi na sopel, bo mróz wówczas trzy
mał tęgi...

— Hm — powiada książę — zaiste błahy 
był powód, dla którego nazwano cię głup
cem. A do ciebie jak ta nazwa przylgnęła? — 
zwrócił się do drugiego.

— Nawet nie warto, wasza książęca mość, 
wspominać o tym. Babka kazała mi kiedyś 
pójść do obory, a tam wrota były za niskie 
dla mnie. Wróciłem więc do chałupy i po
wiadam: „Babko, wrota trza czym prędzej 
postawić większe, bo wejść nie mogę”. Bab
ka język miała ostry. „Ty durniu!” — krzyk
nęła i tak zostało.

Wysłuchał go książę cierpliwie i zamyślił 
się. „Głupcom tłumaczyć, że są głupi — nie 
uwierzą... Z drugiej strony — nie można zo
stawić ich bez odpowiedzi”.

Kazał więc służącemu' zamknąć w szka
tułce mysz, po czym wręczył szkatułkę głup
com, mówiąc:

— Oto moja odpowiedź. Jeśli ucieknie 
wam ze szkatułki, to niestety oznaczać bę
dzie, że jesteście głupcami.

Chwycili głupcy szkatułkę i co tchu w 
piersiach wrócili do San Marino.

W domu zamknęli się w najciemniejszym 
pokoju, zasłonili ponadto szczelnie okna, po 
czym otworzyli wieczko, Na to tylko czekała 
uwięziona mysz. Smyrgnęla do dziury i tyle 
ją widzieli.

— Ej — powiada na to jeden z głupców — 
coś mi się wydaje, że to nie była żadna od
powiedź, tylko zwykła mysz.

— Mysz? — zastanawiał się drugi. — Po 
prawdzie nie wiem, bom nigdy myszy nie 
widział.

— Mysz jest mała, szara, ma cieniutki 
ogonek i za nią zawsze biegnie kot.

— To coś tu, bracie, jest nie tak, jak po
wiadasz. Małe było, szare też. Ogonek rów
nież miało, ale kota, kota nie było!

— Istotnie, nie było kota...
— Więc to nie mysz.
— Ano, chyba nie mysz...
Popatrzyli głupcy po sobie. Westchnęli.
— Uciekła nam odpowiedź księcia.
— Uciekła.
— I  ludzie mieli rację?
— Mieli...

W I Ś N I E

Dojrzały wiśnie czerwone.

Szeroko poszła wieść.

Zleciały się wróble i wrony,

wesołe szpaki,

żeby te wiśnie czerwone,

ptasie przysmaki,

co prędzej zjeść.

Pogoda śliczna, niebieska.

Szup, szup, po gałązeczkach, 

dziób, dziób — 

zostaje tylko pestka, 

tylko ogonek 

po wiśniach, 

wiśniach czerwonych.

Dziad Marcin bardzo srogi 

z chaty wybiega.

— .A tuś mi! Drzewo obsiadłaś, 

ptasia czeredo'.

Uciekaj jeden z drugim, 

piórkami błyśnij — 

nam także dziś na pierogi 

potrzeba wiśni, 

wiśni czerwonych.

MARIA CZERKAWSKA
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P. Stanisław Sowula z parafii 

Bolesław nadesłał nam list ze 

Świerardowa, gdzie przebywa na 

kuracji. fW wierszu, który stwo

rzył w Świerardowie, opisuje 

piękno ziemi śląskiej i miłą. 

usłużną obsługę świerardowskie- 

go sanatorium. Serdecznie dzię

kujemy i przesyłamy pozdrowie

nia. Pański projekt dotyczący 

stworzenia parafii przekazaliśmy 

Radzie Kościoła.

Serdeczne podziękowanie dla

księdza Proboszcza parafii św. 

Franciszka w Zabrzu i dla całej 

parafii składa za naszym po

średnictwem Jerzy Ziak z Za

brza.

Ks. A. Michałek. Zauważył 

Ksiądz zapewne (pisaliśmy to 

zresztą już do niektórych Czy

telników), że poza okazjami 

świątecznymi nie publikujemy 

wierszy i że na okazje świątecz

ne posługujemy się poezją kla

syczną. Przyczyna jest zupełnie 

prosta: nie mamy w Redakcji 

krytyka literackiego, który po

trafiłby odpowiednio ocenić* 

wartość nadesłanej twórczości. 

Np. Ksiądz pisze ujmująco o zie

mi wrocławskiej:

Siwizna prastarych pomników 

polskości

Sędziwym swym głosem świadczy 

wszej ludzkości,

Że polską wciąż była i polską 

zostanie,

Jak braćmi Ślązaków od wieków

— Polanie —

my jednak — nie będąc pismem 

literackim, nie uważamy się za 

kompetentnych, aby określić czy 

to poezja czy tylko „rymowa

nie". Radzimy zwrócić się do 

redakcji pisma literackiego. Ser

decznie pozdrawiamy.

Pan Jeżewski Mieczysław —

w liście nadesłanym do naszej 

Redakcji poświęca wiele uwagi 

Złu szerzącemu się W świecie 

współczesnym, konfliktom zbroj

nym, które trapią narody. Nasz 

Korespondent jest zdania, że 

chrześcijanie mają do spełnienia 

wielkie zadanie uzdrowienia

świata z tym jednak, że nie po

winni zaczynać od innych, do

patrywać się winy iw bliźnich, 

ale powinni zacząć proces uzdro

wienia od siebie, od swego serca.

W liście P. Jeżewskiego zna

leźliśmy — naszym zdaniem — 

bardzo cenne stwierdzenie. 

„Moim celem — pisze p J. M.

— nie jest nawracanie ludzi do 

jakiegoś wyznania, pragnę tylko, 

aby wszyscy rozumieli i kiero

wali się ideą chrześcijańską-*. To 

jest chyba najważniejsze: Nie

chodzi tylko o przynależność do 

tej czy innej grupy. Serdecznie 

pozdrawiamy.

P. A. Kubańska — dziękuje

my za słuszne uwagi. Skorzysta

my a nich.

Do Czytelników, zaintereso

wanych „Gasnącym słońcem".

Teodor Jeske-Choiński, powieś- 

ciQgisarz i krytyk literacki żył 

w latach 1854—1920. Spośród 

wielu jego utworów największą 

wartość posiadają powieści hi

storyczne: Gasnące słońce, Ostat

ni Rzymianie, Tiara i Korona.

Akcja powieści ..Gasnące słoń

ce" rozgrywa się w  czasach Mar

ka Aureliusza, jej treść stanowi 

konflikt między światem pogań

skim a chrześcijańskim. Powieść 

była przetłumaczona na języki: 

czeski, niemiecki. r osy j sir1

szwedzki, węgierski, wlosk*

Pani Krystyna Miastkowska 

z Łodzi.

Słusznie Pani pisze: „Trudno 

jest przekonywać kogoś, kto ma 

wpojone nauki ludzkie, a nie 

Boże". Ludzką a nie Bożą nau

ką jest twierdzenie, że chrzest 

niemowląt sprzeciwia się Pismu 

św., że cześć dla Maryi z Naza

retu jako Matki Syna Bożego 

nie jest godziwa, że cześć dla 

religijnych obrazów jest bałwo

chwalstwem i że naukę o Trój

cy Sw. wymyślił „Kościół” (któ

ry?). Kto twierdzi, że Syn Boży 

nie jest Bogiem ale tylko „stwo
rzeniem” a Du:h Święty nie jest 
Osoba Boską, lecz „siłą Bożą”, ten 

nie jest chrześcijaninem i naukę 

swą czerpie z ludzkiego rozu

mu, a nie z Objawienia Boże

go.

Nie popełniła Pani błędu, ku
pując i czytając Pismo Sw., ale 

nie można pochwalić zarzucania 

modlitw w kościele. Kto porzu

ca nabożeństwa wspólne dla 

czytania Biblii, daje dowód, że 

żle ją  czyta. Dziękujemy za po
zdrowienia i wzajemnie zasyłamy 

swoje z życzeniami wyciągnięcia 

z Pisma Sw. tylko nauk Bożych.

f
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POZIOMO: 1) do naśladowania, 4) należy do członków ekipy f i l

mowej, 8) zarys, 9) piętnaście, 12) chrześcijański potomek starożyt
nych Egipcjan, 13) prośba zbiorowa, 14) kierownictwo. 171 zobojęt
nienie, splin, 18) porządek, 19) kobieca ozdoba, 22) antonim tyłu, 
23) ziomek, 29) osoba przesadnie dokładna, 30) kościół katedralny, 
31) podpora chromego, 34) sąsiad Iraku, 35) pod oknem, 36) ostrze 
strzały, 39) zapach, 40) ma na oczach opaskę, 41) nauka o Bogu, 
42) kandydat na jakieś stanowisko.

PIONOWO: 1) wersja, tłumaczenie, 2) podobna do łasicy, 3) ponoć 
przynosi szczęście, 5) nacisk, przymus, 6) przedporcie, 7) sprawoz
dawca, 8) osoba duchowna, 10) pojemność silnika samochodowego, 
11) konkurent, 15) oszklona gablotka lub okno wystawowe, 16) pie
cuch. 20) chmara, 21) ZOO, 24) praktykant sądowy, 25) sprzeniewie
rzenie, 26) pasza dla koni wojskowych, 27) zwał, stos, 28) pozór, 32) 
jedno z młodszych państw afrykańskich, 33) jedna ze stron monety, 
37) gra na koniach, 38) ptak zwany również nielotem.

Rozwiązania należy nadsyłać w terminie 10-dniowyni od daty 
ukazania się numeru pod adresem redakcji z dopiskiem: „Krzyżów
ka nr 25". Do rozlosowania:

BONY KSIĄŻKOWE

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 20

POZIOMO: stępka, polepa. Nullo, szczyt, kozera, plastyka, przepona, karo
seria, Wola, Olza, Libia, Eldom, pakt, Ohio, szacherka, procesja, telewidz, 
Pireus, rzymki, łóżko,, brutto, patera. PIONOWO: trznadel, przytyk, Antek, 
Flis, poker, lizjera, personel, spław, laska, arogancja, prelegent, arbuz, in 
dyk, alt, Omo. pompa, kanonier, Hamilkar, Orsza, szelest, ametyst, Jasio, 
europ, róża.

NagTOdę w postaci AKTÓWKI wylosował p. Eugeniusz Cieśla Wrocław, ul. 
Żeromskiego 41 «.

Wydawca: Instytut Wydawniczy „Odrodzenie”. Radacuje Kolegium. Adres Redakcji 1 Administracji: Warszawa, ul. WQexa Jt. Tti. »-S7-»4: 2f-S$-łJ. 
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konywać wpłat na konto PKO Nr l-s-lWK — Centrala Keliiuttóiu Prany i wydawnictw „Ruch-, Waressra, u!7 Wron!# » .  Prenumeraty przyjmo
wane są do 10 dnia miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty. Cena prenumeraty: kwartalnie — 26 zł, półrocznie — 52 z), rocznie — iOł zł. 
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Granitowy pomnik stoi w pobliża X I I I  wiecznego kościoła św. Marcina — najstar 
szej kaplicy Wrocławia, która znajdowała się na terenie grodziszcza książąt piastow

skich.

Tym ideom służył papież Jan XXXII.

Dla nas, Polaków, papież ten zasługuje na 
wdzięczność i szacunek jeszcze z innego po
wodu. Bardzo często chwalono nas na wy
żynach Watykanu jako „przedmurze Euro
py” — rzucając „szlachetnych” Polaków do 
walki o cudze interesy, o cudze sprawy. Ale 
jednocześnie bardzo rzadko na wyżynach 
Watykanu pamiętano o naszych żywotnych 
sprawach, o tym, co nam się należy. I dla
tego z prawdziwa, wdzięcznością wspomina
my i wspominać będziemy papieża, który — 
pomijając tzw. dyplomatyczne względy 
wyznał głośno i otwarcie, że — Wrocław, że 
ziemie zachodnie — to ziemie polskie po 
wiekach odzyskane,

★

Nie od rzeczy będzie wspomnieć również, 

że Jan X X II I  mógł uchodzić za wzór Do

brego Pasterza. Ten rys charakteru, te szla

chetność cenić należy, gdziekolwiek się ro

dzi, w jakimkolwiek środowisku, w jakiej

kolwiek grupie wyznaniowej. Świat potrze

buje ludzi sprawiedliwych, a sprawiedliwość 

jest wspólnym dobrem całej ludzkości — 

chroni i oręduje przed Bogiem. ..Nie jestem 

godzien tego tytułu — mówił Jan X X II I  

gdy nazywano go Wikariuszem Chrystuso

wym. Ja ubogi syn Jana Baptysty i Marian

ny Roncalli dwojga dobrych chrześcijan za

pewne, lecz tak ubogich i skromnych lu 
dzi”. Albo inna wypowiedź: ..Skromny papież.

D l *
4)10 l  c Dolskim ziemiom zachód

Dzień 5.VI. br. pozo
stanie na zawsze w pa
mięci mieszkańców
Wrocławia, ludności
Ziem Zachodnich i ca
łej Polski.

Tłumy wiernych wy
pełniły kościół garnizo
nowy św. Elżbiety we 
Wrocławiu. Muzyka or
ganów uderzyła o stro
py świątyni. Ciche mod
litewne szepty i głośne 
pienia szturmowały
niebiosa o wyniesienie 
na ołtarze papieża Ja 
na X X III , którego pa
mięć „jest wciąż jeszcze 
świeża, jak świeże są 
kwiaty, które nieznane 
jakieś ręce składają co
dziennie przy jego gro
bie, w podziemiach ba
zyliki św. Piotra” (z ka
zania ks. Kubsza).

Po mszy św. wieloty
sięczny tłum popłynął 
na plac św. Marcina na 
Ostrowiu Tumskim i 
zastygł w oczekiwaniu 
jakiegoś wielkiego wy
darzenia. Z trybuny 
zdobnej w bialo-czer- 
wone flagi przemówił 

poseł Janusz Makowski.

— Tutaj, we Wrocławiu, na Ostrowiu
Tumskim — mówił m. in. poseł Makowski
— w r. 1000 powstało polskie biskupstwo... 
Tutaj też w czasie uroczystości milenijnych 
został położony 10 lipca 1966 r. kamień erek
cyjny pomnika papieża Jana X X III , papie
ża pokoju.

Kierujemy nasz głos do naszych braci w 
Chrystusie, katolików i chrześcijan na całym 
świecie. z którymi łączy nas wiara w jed
nego Boga i nauka Chrystusowa, by służyli
wszędzie idei pokoju i sprawiedliwości spo
łecznej, bez której nie może być prawdziwe
go pokoju.

Po przemówieniu ks. dziekana Stanisława 
Niedźwińskiego i ks. Stanisława Owczarka,

ks. prałat Piotr Kotarski i Jan Wawrzynek, 
powstaniec śląski, dokonują odsłonięcia pom
nika Jana X X III .

— Mimo, że jestem synem twardego śląs- 
skiego ludu — mówi Jan Wawrzynek — że 
hartowała mnie przez lata całe uporczywa 
walka, a koszmar przebytych obozów kon
centracyjnych w Buchenwaldzie. Ravens- 
bruck i Sachsenhausen przyćmiła pełnię 
zdolności przeżywania uniesień, nie mogę 
oprzeć się wzruszeniu, radości i dumie jaka 
rozpiera moje serce...

Opada zasłona. Przed oczyma falującego 
tłumu jawi się postać Dobrego Pasterza, wy
kuta w kamieniu według projektu profesor 
Ludwiki Nitschowej. Radość ludu nie ma 
granic. Papież jest wśród nas. Stanął na ka
miennym cokole i błogosławi polskim zie
miom zachodnim, świadcząc swą obecnością, 
że ziemie te są polskie po długich wiekach 
niewoli odzyskane.

Razem z wiernymi Kościoła rzymskoka
tolickiego przeżywali uroczystości wrocław
skie wierni innych Kościołów, a nawet lu 
dzie niewierzący. Radość ta nie miała 
wprawdzie nic wspólnego z wyznaniem wiary 
w pr3'mat jurysdykcyjny biskupa rzymskie
go, ale była przyznaniem się i wyznaniem 
wiary w te idee, które reprezentował papież 
Jan X X III , a które są i być powinny — 
wspólnym dobrem całej ludzkości, wspól
nym dążeniem i eelem. Jest to przede wszy
stkim idea pokoju, którą tak silnie akcento
wali wszyscy mówcy we Wrocławiu. Idea 
zgodnego współżycia wszystkich ludzi nie
zależnie od przynależności rasowej, narodo
wej czy religijnej. Potępienie i odrzucanie 
wojny jako środka regulowania sporów mię
dzy narodami. Jest to następnie idea spra
wiedliwości społecznej czyli mówiąc co
dziennym językiem idea sprawiedliwego 
dzielenia bochna chleba, który wypracowuje 
ludzkość w codziennym trudzie. Jest to re
alizowanie sprawiedliwego podziału dóbr te
go świata, aby nie było bogaczy i nędzarzy, 
sytych i głodnych, posiadaczy i wydziedzi
czonych. Aby wszyscy mieli to konieczne 
minimum, bez którego nie może być mowy 
o życiu godnym człowieka.

który do was przemawia, ma pełną świado

mość tego, że osobiście znaczy on bardzo 

niewiele w obliczu Boga”.

Może właśnie w tym tkwi przyczyna, że 

skromny papież nie zyskał sobie poklasku 

wśród pewnej części hierarchii katolickiej. 

Mówiono, że zbyt ulega prądom nowinkar- 

skim, że deformuje (a nie reformuje) Koś

ciół rzymskokatolicki. W Niemieckiej Repu

blice Federalnej mówiono, że uległ propa

gandzie komunistycznej, uznając ziemie nad 

Odrą i Nysą za polskie ziemie. Polscy hie

rarchowie nie przybyli do Wrocławia, bo 

dopatrzyli się w fakcie budowy pomnika 

jakiejś ukrytej intencji politycznej. W uch

walonym dnia 4 maja br. na Jasnej Górze 

komunikacie rzymskokatolickiego episkopa

tu do wiernych ostrzegano:

„Biskupi Polscy pragną dać wiernym 

Dzieciom Kościoła ostrzeżenie przed nie

zwykle dla nas bolesną inicjatywą.

Niektóre koła polityczne, chcąc doprowa

dzić do rozdżwięku w społeczeństwie kato

lickim, postanowiły wykorzystać do tego 

celu tak drogą nam wszystkim pamięć Do

brego Papieża — zmarłego Jana X X II I  i wy

budować Mu pomnik we Wrocławiu.

Gdyby nie zdrożna intencja, można by 

przyjąć ten zamiar z uznaniem.”

Bolesna inicjatywa!... Za taka uznały j’-V 

również rewizjonistyczne koła w NRFI

Nie przybyli hierarchowie do Wrocławia. 

Przybyli zwykli duszpasterze i lud wierny. 

Jak pastuszkowie do szopy, w której rodził 

się Chrystus. Ubodzy duchem... Ziemska 

wielkość nie znosi przy sobie prawdziwej 

wielkości duchowej, która objawia sic w 

prostocie, szlachetności, w duchu i w praw

dzie.


