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WSPÓLNA RADA 

CHRZEŚCIJAN

W Holandii powstała wspólna 
Rada chrześcijan, do której na
leży również przestawicie! Koś
cioła rzymskokatolickiego (do
tychczas istniała Rada Kościo
łów ,bez udziału Kaścioła rzym
skokatolickiego). Przewodniczą
cym Rady został pastor Gerrit 
de Ru, przewodniczący Synodu 
Kościoła reformowanego.

POŻAR W KATEDRZE

W starej katedrze kopenhas
kiej zbudowanej iw X I iw. wy
buchł pożar, który strawił zna
czną część zabytkowej budowli. 
Dzięki energicznej postawie 
straży pożarnej udało się ura
tować groby królów duńskich 
znajdujące się w katedrze.

PAPIESKIE DARY

Paweł VI ofiarował katedrze 
w Bogocie (Kolumbia) srebrny 
krzyż, a świątyni położonej na 
terenie tzw. obozu eucharystycz
nego puszkę, w której podczas 
Kongresu Eucharystycznego był 
przechowywany Najśw. Sakra
ment.

KATHOLIKENTAG 
I ENCYKLIKA

Wbrew intencjom organizato
rów Kongresu katolików nie
mieckich w jednej z grup robo
czych uchwalono, a następnie 
odczytano na zebraniu plenar
nym następującą uchwałę doty
czącą ostatniej encykliki papies
kiej:

„Uczestnicy 82 Kongresu Ka
tolików zachodnianiemieekich w 
Essen w roku 1968, którzy przez 
dwa dni obradowali nad katolic
kim rozumieniem małżeństwa 
doszli w  znacznej większości do 
przekonania, że nie mogą uwz
ględnić według swego rozumu i 
sumienia żądania posłuszeń
stwa wobec decyzji Papieża w 
kwestiach metody zapobiegania 
ciąży. Uważają oni za rzecz nie
zbędną i konieczną, aby nauka 
papieska została w tym punkcie

Ha naszej okładce:
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poddana zasadniczej rewizji. Je
żeli papieski Urząd Nauczyciel
ski !to uczyni nie potrzebuje 
obawiać się o szacunek dla swe
go autorytetu. W  ten sposób 
Urząd Nauczycielski i cały Koś
ciół we współczesnym świecie 
może jedynie stać się bardziej 
wiarygodnym”.

W tej sytuacji biskupi rów
nież musieli zabrać głos. Ich sta
nowisko tak streścił wysłannik 
„Słowa Powszechnego” red. W. 
Jankowski: „Biskupi zachodnio- 
niemieccy wezwali w niej (w 
deklaracji, ogłoszonej 30 sierp
nia) do dalszych studiów nauko
wych nad tym problemem i ze 
swej strony zapewnili, że będą 
w duchu kolegialności kontynu
ować dialog z Ojcem świętym i 
z episkopatami innych krajów. 
Stwierdzili oni dalej, że komu 
decyzje encykliki o metodach re
gulowania urodzin wydają się 
problematyczne, ten musi sam 
zbadać w swym sumieniu, czy 
jest wolny od subiektywnej za
rozumiałości i nadmiernego 
przekonania, że sam wie lepiej, 
czy może odpowiadać za swój 
punkt widzenia przed sądem bo
żym. Duszpasterze będą w swej 
pracy, a przede wszystkim w 
administrowaniu sakramentami 
świętymi, szanować świadomą i 
odpowiedzialną decyzję w su
mieniach ludzi wierzących”.

BOMBARDOWANIE 
KOŚCIOŁÓW  

I MIEJSC KULTU

Polska Agencja Prasowa do
niosła w początkach września 
br. o bestialskim zbombardowa
niu przez lotnictwo amerykań
skie biskupstwa Xa Doai, które 
stanowiło ogromny ośrodek ka
tolicki, złożony z 31 budynków, 
między innymi pięknej katedry 
i pomieszczeń seminaryjnych.

Piloci USA zrzucili na biskup
stwo 130 bomb burzących i pod
muchowych oraz 6 zasobników 
z bombami kulkowymi. W czasie 
kilkakrotnie powtarzanych ata
ków został ranny 78-letni bis
kup Jan Baptysta Tran Huu Du- 
ci, jego zastępca, ks. Paweł 
Nguyen Dinh Nbien, ks. P. 
Tran Van Ninh, oraz ks. Nguyen 
Van Tuong.

W ciągu czterech lat .nalotów 
na Demokratyczną Republikę 
Wietnamu zostało zburzonych 
437 kościołów, katedr, semina
riów i 4 biskupstwa. Wielu du
chownych zostało zabitych i od
niosło rany.

PROBLEM REWOLUCJI

Kościół jest zobowiązany do 
2ajęcia stanowiska wobec pro
blemów społecznych i politycz
nych i do uwidocznienia „swej 
solidarności ze społeczeństwem”
— stwierdziła teologiczna komi
sja Światowego Związku Late
rańskiego na zakończenie swych 
obrad w Genewie. Komisja Teo
logiczna stwierdziła, że etyka 
chrześcijańska mało zajmowała 
się zagadnieniem możliwości 
użycia przemocy przez chrześci
jan w wypadkach wyjątkowych 
w obronie#«bliżnich, których pra
wa zostały, naruszone. Komisja 
sformułowała swoje stanowisko

w następujący sposób: „Użycie 
przemocy jako działanie rewolu
cyjne, które zmierza do przy
wrócenia legalnego porządku 
stanowi taki wyjątkowy wypa
dek. Takie wyjątkowe wypadki, 
w których chrześcijanie mogą 
aprobować użycie przemocy i za
stosować przemoc rzeczywiście 
istnieją”. Chrześcijanie uczestni
czący w rewolucji powinni sta
rać się wnieść w  nią ducha 
prawdziwego humanizmu i za
chować właściwe granice zasto
sowania przemocy — stwierdza 
dalej dokument

BIURO LUTERAŃSKIE

W Genewie podjęło pracę cen
tralne biuro łuterańskie, które 
zajmuje się przygotowaniami do 
V Plenarnego Zgromadzenia 
Światowego Związku Luterań- 
skiego w Porto Alegre w Bra
zylii (1970 r.).

KOŚCIÓŁ W DANII

Uczestnicy ekumenicznej kon
ferencji młodzieżowej w Kopen
hadze wystąpili z postulatem zre
formowania luterańskiego Koś
cioła Danii i zwiększenia wpły
wów ludzi świeckich. Kościół lu- 
terański w Danii nie posiada ani 
jednolitego kierownictwa, ani sy
nodu. Biskupi poszczególnych 
diecezji zbierają się raz w roku 
na narady pod przewodnictwem 
biskupa Kopenhagi, który wystę
puje jako „pierwszy między rów
nymi”, ale uchwały tych zebrań 
nie mają mocy wiążącej.

KONGRES KATOLIKÓW 
NIEMIECKICH

W dniach 4 do 8 września br. 
obradował w Essen Kongres Ka
tolików niemieckich, a ściślej 
mówiąc: katolików z NRF (Ka- 
tholikentag 1968). W Kongresie 
Wziął udział prezydent NRF H. 
Lubke, episkopat rzymskokato
licki, liczne rzesze duchowień
stwa i wiernych. Obrady ognis
kowały się wokół problemu: 
„Kościół w  świecie współczes
nym” i toczyły się w 27 gru
pach roboczych oraz zgromadze
niach plenarnych.

Wśród zebranych ujawniły się
— mówiąc najogólniej — dwie 
tendencje: jedna tradycjonali-
styczna, zmierzająca do zacho
wania starych struktur kościel
nych i politycznych, starych po
wiązań między tymi stri&turami, 
próbująca oględnie — bez nara
żania się możnym — załatwić 
(a mówiąc dokładniej — zbyć, 
odfajkować) palące problemy 
nurtujące świat współczesny 
oraz druga, krytyczna wobec 
przeszłości, namiętnie poszuku
jąca nowych rozwiązań. Pierw
szą tendencję reprezentowali 
dosfojrdcy duchowni i świeccy, 
starsza kadra „zawodowych” 
działaczy katolickich i różnego 
typu politykierzy pod pałszczy- 
kiem ireligii skrywający swe 
właściwe cele (członkowie ziom- 
kostw, rewizjoniści itp.). Drugą 
tendencję reprezentowała przede 
wszystkim młodzież — bardzo 
czynna, żywo dyskutująca, roz
rzucająca ulotki oraz wydająca

pismo pt.: Krytyczny Katoli
cyzm (Kritischer Katholizismus).

Tradycjonalistyczni organiza-. 
torzy Kongresu.-usiłowali wyeli
minować z dyskusji tzw. kwestie 
drażliwe oraz nie dopuścić mło
dych do dyskusji, która zawie
rałaby sformułowania niezgodne 
z ich założeniami. Próby te nie 
zawsze się udawały, a często
kroć prowadziły do dość ostrych 
spięć. W jednej z ulotek „kryty
cznego katolicyzmu” można było 
np. przeczytać: „Postawiono
wam (zebranym) 1770 pytań. W 
tym lesie pytań macie się zagu
bić... Poprzez pytania chce się 
odwrócić waszą uwagę. Chce 
się uniemożliwić, aby Katholi- 
kentag podjął decyzje, które na
stępnie będzie zobowiązany rea
lizować Centralny Komitet 
Katolików niemieckich i konfe
rencja biskupów”.

KAPELANI MŁODZIEŻY 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

W Paryżu odbyła się trzydnio
wa (3-6 września) sesja kapela
nów Chrześcijańskiej Młodzieży 
Robotniczej (francuski skrót or
ganizacji: JOC), poświęcona
udziałowi młodzieży w życiu re
ligijnym i społecznym.

CELEM POGŁĘBIENIA 
WIEDZY

Instytut Katolicki w Paryżu 
organizuje studium dla księży 
zatrudnionych w duszpasterstwie 
celem pogłębienia ich wiedzy 
zarówno teologicznej jak i filo
zoficznej i' społecznej. Warun
kiem przyjęcia na studium jest 
uzyskanie zezwolenia swego or
dynariusza.

SEMINARIUM TEOLOGÓW

Przy udziale czterdziestu teo
logów anglikańskich, katolic
kich, luterańskich, prawosław
nych i reformowanych odbyło 
się w Strasburgu seminarium 
ekumeniczne poświęcone zagad
nieniu sakramentów św.

TYDZIEŃ STUDIÓW

Towarzystwo przyjaciół Teilhar- 
da de Chardin zorganizowało we 
Francji (31 sierpnia do 8 wrześ
nia) tydzień studiów nad dziełami 
tego słynnego i chyba modnego
— autora, W zjeździe wzięli u- 
dział ludzie z różnych krajów.

KOŚCIOŁY 
NA MADAGASKARZE

W sierpniu obchodzono na 
Madagaskarze 150-letnią roczni
cę przybycia na wyspę misjona
rzy chrześcijańskich. W chwili 
obecnej chrześcijanie liczą tu 2.5 
min wiernych, zgrupowanych w 
Kościele rzymskokatolickim, an
glikańskim i Kościołach protes
tanckich, szczególnie zaś w Ko
ściele luterańskim. W sierpniu 
doszło do połączenia trzech Ko
ściołów protestanckich, które 
przyjęły nazwę: Kościoła Jezu
sa Chrystusa na Madagaskarze. 
Wspólnota liczy 800.000 wiernych.
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W I E R Z Y Ć - A L E  J A K ?

E W A N G  E Ł I A

święta według św. Jana (4, 46— 53)

Onego czasu: Był dworzanin pewien, 
którego syn chorował w Kafarnaum. Ten, 
gdy usłyszał, że Jezus przybył z Judei do 
Galilei, poszedł do Niego i poprosił Go, 
aby przyszedł i uleczył syna jego, bo już 
dogorywał. I rzekł do niego Jezus: Jeśli 
nie widzicie znaków i cudów, nie wierzy
cie. Rzecze do niego dworzanin: Panie, 
przyjdź pierwej, zanim umrze syn mój. 
Rzecze do niego Jezus: Idź, syn twój ży
je. I uwierzył ów człowiek słowu, które 
mu powiedział Jezus i poszedł. A gdy był 
w drodze, wyszli na jego spotkanie słu
dzy i oznajmili, mówiqc: Syn twój żyje. 
Zapytał ich tedy o godzinę, w której mu 
się polepszyło. I rzekli mu: Wczoraj o 
godzinie siódmej opuściła go gorgczka. 
Poznał tedy ojciec, że była to godzina, 
w której powiedział do niego Jezus: Syn 
twój żyje. I uwierzył sam, i cały dom jer 
go.

„Nie sądź ludzi po zachceniach, ‘

ale prawdy szukaj w czynie".

★

„Dla serc szlachetnych najwyższą roz

koszą, gdy drugim radość w niedoli 

przynoszą". 

(A. ASNYK)

P
wangelista Jan opisuje jak pewien 
dworzanin, czyli urzędnik królewski, a 

l a ^  może, jak chce Józef Flawiusz adiu

tant znaczniejszego dostojnika (Bel. 
Jud. VII, 5,2) przybył z Kafarnaum do Kany 
i błagał Jezusa, aby się pofatygował do je

go domu i uzdrowił syna prawic że kona
jącego (J. 4, 44-53).

Urzędnik ów, Żyd z pochodzenia, przybył 

do Jezusa, aby ratować swe dziecko, był 

bowiem przekonany, że Jezus będzie mógł 

mu pomóc. Nie miał jednak silnej wiary w 

Jezusa, jako Mesjasza, stąd Jezus na proś

bę jego odpowiada: „ J e ś l i  z n a k ó w  i

c u d ó w  n i e  u j r z y c i e ,  n i e  w i e r  z y- 

c i e”. Przez z n a k i  i c u d a  należy tu ro

zumieć zjawiska, które budziły podziw swą 

natychmiastową skutecznością. Tak np. uz

drowienie po dłuższej kuracji jest możliwe, 

ale uleczenie natychmiastowe z pominię

ciem jakichkolwiek etapów powrotu do 

zdrowia — uważa się za cud. Do cudów 

należą także zjawiska przeciwne prawom 

natury, np. wskrzeszenie umarłego, albo 

przemiana wody na wino.

Urzędnik królewski nie ustaje w prośbie, 
ale powtarza: „ P a n i  e, p r z y b ą d ź ,  z a 

n i m  s y n  m ó j  u mr z e " .  Wiara jego nie 
jest jeszcze wiarą w Bóstwo Chrystusa, bo 

gdyby w nie wierzył, wówczas mógłby być 

pewnym, że Jezus i na odległość uzdrowi 

jego syna. Tymczasem on nalega, aby Je
zus udał się do jego domu.

Jak niegdyś rozniecił Jezus wiarę Sama

rytanki, tak również i teraz buduje na 
wierze, choć jeszcze słabej, lituje się nad 

nieszczęśliwym człowiekiem i mówi mu: 
„ Id ź , sy n  t w ó j  ż y j  e”. I dopiero teraz 

„ u w i e r z y ł  c z ł o w i e k  s ł o w  om,  k t ó 

re  w y r z e k ł  d o ń  J e z u s  i ods ze d ł”.

Gdy zaś nazajutrz zbliżał się do domu 

swego, zmęczony 30 km podróżą, słudzy wy

biegli na jego spotkanie i oznajmili, że od 
wczoraj od godziny siódmej, czyli pierwszej 

w południe, polepszyło się jego synowi 

Przekonał się ojciec, że to była ta sama 

godzina, o której Jezus mu oświadczył, że 
syn jego żyje. Uwierzył więc w Jezusa ów 

urzędnik i wszyscy jego domownicy.

To piękne opowiadanie ap. Jana jest pla

styczne, ale i religijnie pouczające. Jego 

nauka płynie ze słów samego Jezusa Chry

stusa, słów określających rolę ,znaków i 

cudów”, Wiadomo, że Jezus Chrystus nie 

działał cudów dla samochwały, albo dla po

klasku i podziwu. Naturalną pobudką była 

przeważnie prośba nieszczęśliwego człowie

ka z jednej, a litość i tkliwość Zbawiciela 

z drugiej strony. Jednakże poza pobudką 

naturalną istniała również daleko wyższa i 

ważniejsza pobudka nadprzyrodzona. Cuda 

miały służyć jako dowody, jako przekony

wujące swą oczywistością argumenty o bos- 

kości posłannictwa ich sprawcy. A ten 

chciał jednego od swych słuchaczy: aby

wierzyli w Niego jako w Syna Bożego. Dla

tego, ile razy podaje naukę, zwłaszcza no

wą, wzniosłą, tyle razy potwierdza ją cu

dami. W tym sensie należy rozumieć słowa

ewangelii. „Jeśli znaków i cudów nie ujrzy

cie, nie wierzycie”.

Nie tylko dzisiaj ludzie są realistami. 
Słuchacze Jezusa należeli również do ludzi 
konkretnych. Spekulacji filozoficznych, ani 
systemów religijnych nie zgłębiali. Przyj

mowali to, co było łatwe do przyjęcia, 
sprzeciwiali się tem.u, co wydawało się zbyt 

abstrakcyjne. Stąd potrzeba poparcia nauki 
konkretnym argumentem., a tym argumen

tem towarzyszącym nauczaniu Jezusa z Na
zaretu były cuda.

Oprócz powyższego stwierdzenia, w opar

ciu o tekst dzisiejszej ewangelii nasuwa się 

jeszcze inne, religijno-praktyczne: POTRZE

BA WIARY 1 MOŻLIWOŚĆ JEJ WZROS

TU. Na przykładzie urzędnika królewskiego 

widać, że wiara może, a nawet powinna 

wzrastać. Początkowe naleganie dworzani

na, aby Jezus przybył do jego domu, zro

dzone z wiary, że przecież Jezus może uz

drowić chorego chłopca, ustępuje wierze je

szcze silniejszej: skoro może to uczynić bę

dąc przy chłopcu, dlaczegóżby nie miał uz

drowić go na odległość? I  jedno jest cudow

ne i drugie, chociaż drugie przewyższa ka

tegorie pierwszego. Ożywiony tą wiarą oj

ciec wraca do domu. Nie targuje się o do

wody, o rękojmie — także nie, idzie prze

konany o prawdziwości zapewnienia Jezusa: 

„syn twój żyje". Po prostu UWIER.ZYŁ.

Takiej wiary trzeba i nam, chrześcijanom, 
drugiej połowy XX  wieku. Ileż to razy, 
gnani życiowymi niepowodzeniami i kłopo

tami udajemy się do Boga o pomoc. Czy 

pamiętamy jednak, że Bóg, religia, Kościół
— to nie pogotowie ratunkowe. Wiary nie 

można mieć od czasu do czasu — wtedy gdy 
nam jest wygodna, korzystna. Wiara, jako 

cnota podstawowa musi być w nas nie 
chwilą przemijającą, lecz stałym, wciąż 

umacniającym się i wzrastającym w swym 
bezmiarze stanem. Innymi słowy: wierzę nie 

tylko wtedy, gdy od Boga chcę odebrać 
laskę zdrowia, czy pomocy w egzaminie, 

lecz także wtedy, gdy Bóg żąda ode mnie: 

nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywe
go świadectwa, czcij ojca i matkę. Gdyby 

wiara współczesnego chrześcijanina taką 
była — łatwiej byłoby żyć, pracować, mod

lić się, a w wypadku potrzeby — skutecz
niejszą byłaby prośba jego do Boga, który 

z wiary w siebie nigdy nie zrezygnował.

I  jeszcze jedno: głoszono w ciągu stule

ci przeróżne nauki religijne; wszystkie — 

jak twierdzili ich wynalazcy — prawdziwe. 

Któraż jednak z nich była potwierdzona 

cudami'! Prawdziwymi, nadprzyrodzonymi 

znakami z nieba? Tylko Jezus uczył prawdy 

i tylko On tę prawdę udowadniał współczes

nym. On ją udowadnia i nam poprzez cu

da łaski doknywujące się w naszych, du

szach za sprawa Ducha Świętego.

Ks. dr. A. NAUMCZYK

XX
PAŹDZIERNIK 

Niedziela po Zesłaniu Ducha św.

N 20 Jana, Ireny
Pn 21 Urszuli, Hilarego
W 22 Filipa, Korduli
Sr 23 Teodora, Seweryna
Cz 24 Rafała, Marcina
P 25 Kryspina, Bonifacego

S 26 Łucjana, Ewarysta
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Mówi biskup Haariemu
W czasie Plenarnego Zgromadzenia SRK 

w Uppsali redaktor A. Wójtowicz przepro
wadził rozmowę z biskupem starokatolickim 

Haariemu w Holandii G. F. van Kleefem. 

Oto co powiedział biskup van Kleef:

— Czy Ksiądz Biskup mógłby podać pewne in
formacje o tyciu i działalności Starokatolickiego 

Kościoła Holandii?

Schizma pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim 

a Starokatolickim Kościołem Holandii dokonała się 

znacznie wcześniej, aniżeli w innych krajach. U nas 

doszło do niej już w wieku XVII. Przez długi okres 
czasu prowadziliśmy samotne życie między kato
likami rzymskimi a protestantami. Dopiero w r. 

1870, w wyniku uchwał I  Soboru Watykańskiego, 
na którym uchwalono dogmat o nieomylności pa
pieża, powstały inne Kościoły starokatolickie, z 

którymi od razu nawiązaliśmy kontakt. W r. 1889, 

wraz z szwajcarskimi i niemieckimi starokatoli
kami utworzyliśmy unię w Utrechcie, do której 

przystąpiło później wiele innych katolickich Ko
ściołów narodowych, po zerwaniu swej łączności 

z Rzymem. Stosunkowo późno powstały Kościoły 
starokatolickie w Polsce. Od r. 1931' coraz bar
dziej zacieśniają się nasze kontakty z Wspólnotą 
Anglikańską, organizacją kościelną, zrzeszającą pod 

honorowym przewodnictwem arcybiskupa Canter- 

bury wszystkie Kościoły anglikańskie na święcie.
. W Holandii jesteśmy wprawdzie nieznaczną mniej
szością, lecz uważamy, że naszym zadaniem jest 

pośredniczyć między katolikami rzymskimi a pro
testantami. Kościół nasz dzieli się oficjalnie na 
dwie diecezje: w Utrechcie, którą zarządza arcy
biskup Andreas Rinkel i w Haarlamie, na której 

czele stoję ja. Arcybiskup Rinkel jest równocze
śnie przewodniczącym starokatolickiej konferencji 

biskupów, która jest właściwie najważniejszym or
ganem Kościoła starokatolickiego w świecie.

— Jaki jest stosunek starokatolicyzmu do ruchu 

ekumenicznego?

Można by powiedzieć, że w zasadzie od samego 

początku cechowało nas nastawienie ekumeniczne. 

Już w deklaracji biskupów z roku 1889 powiedzie
liśmy, że jest rzeczą konieczną, aby Kościoły szu

kały wzajemnych kontaktów. Od samego też po

czątku współpracowaliśmy z ruchem ekumenicz

nym .M. in. wzięliśmy udział w Konferencji Sztok

holmskiej w r. 1925, która zajęła się sprawami 
praktycznego chrześcijaństwa. Przede wszystkim 

interesował nas zawsze ruch „Wiara i Ustrój 
Kościoła”, w prace którego angażował się szczegól

nie arcybiskup Rinkel. Bardzo wcześnie, bo na 

przełomie tego stulecia, nawiązaliśmy kontakty z
w magm

prawosławiem. Poza tym szukaliśmy ich też za

wsze z innymi Kościołami.

Co sądzi Ksiądz Biskup o kontaktach, jakie na

wiązały się w ostatnich latach w Holandii między 
Kościołem starokatolickim a rzymskokatolickim?

Kontakty z Kościołem rzymskokatolickim są spra
wą ostatnich lat. Zaczęły się one od pontyfikatu 
Jana XX III. Powstała wówczas nieoficjalna ko

misja złożona z przedstawicieli obydwu Kościołów, 
w łonie której przeprowadzono szereg rozmów. 
7 listopada 1966 roku odprawiliśmy wspólne nabo

żeństwo w starokatolickiej katedrze św. Gertrudy 
w Utrechcie, w którym uczestniczyło ponad 800 
wiernych. Jest to ważna data i dla starokatoli

ków i dla katolików rzymskich, jest to bowiem 
wigilia św. Willibrorda - apostoła Fryzji, który 
przybył z zwiastowaniem Ewangelii do naszego 

kraju. W wspólnym nabożeństwie, poza wieloma 
dostojnikami kościelnymi różnych wyznań, ucze

stniczyli: kardynał Alfrink - arcybiskup rzymsko

katolicki Utrechtu i dr Andreas Rinkel — staro

katolicki arcybiskup Utrechtu. Obydwaj arcybi
skupi wygłosili przemówienia, w których wyrazili 

swą radość z powodu ponownego spotkania się 

obu Kościołów. Podkreślili, że po wielowiekowym 
rozdziale zaczęła się nowa era wspólnych przy
jacielskich rozmów, co znalazło odbicie w utwo

rzeniu wspólnej komisji, której żądaniem jest pro
wadzenie dialogu pomiędzy obydwoma Kościołami. 

Od tego ważnego wydarzenia poszliśmy w swych 

kontaktach o wiele dalej, poza rozmowami ofi
cjalnymi prowadzi się też rozmowy na płaszczyźnie 

lokalnej.

Czego oczekują starokatolicy od IV Zgromadze

nia w Uppsali?

Pytanie takie zadawano m i już wiele razy. Wła
ściwie trudno powiedzieć, czego akurat my, staro

katolicy oczekujemy od obecnego Zgromadzenia. 

Wydaje mi się, że od Zgromadzenia Ogólnego nie 

można spodziewać się cudów. Musimy wszak uświa

domić sobie, że ma ono do dyspozycji tylko 17 

dni, a na dodatek przy tym samym stole obrad 
zasiadają przedstwiciele wyznań chrześcijańskich, 

różniących się od siebie w wielu podstawowych 
kwestiach. Potrzeba dużo dobrej woli i wysiłku, 

ażeby doprowadzić do porozumienia np. między 

takimi skrajnymi ugrupowaniami chrześcijańskimi 
jak prawosławie, szczycące się wielowiekową tra

dycją i zielonoświątkowcy, których niektóre od

łamy mogą się wykazać tradycją co najwyżej kil

kunastoletnią. Najważniejszym jest chyba jednak 
to, że wszystkie te wyznania mają tu okazję do 

skonfrontowania poglądów, czy to w ramach ofi
cjalnych posiedzeń, czy też w osobistych rozmo
wach lub kontaktach. U nas, w Holandii już od 

dawna praktykuje się kontakty międzywyznaniowe. 
Ale w krajach, które w większości zamieszkują

katolicy lub prawosławni niemal nic się nie wie

o istnieniu innych wyznań chrześcijańskich. Dla

tego rozmowy i kontakty podjęte na Zgromadze

niu mogą mieć duże znaczenie dla zacieśnienia 
przyszłych więzów międzywyznaniowych w po

szczególnych krajach.

Jakie zadania stawia sobie Unia Utrechcka? Ja 

ką zamierza rolę odgrywać w ruchu ekumenicz

nym?

Powiadano o nas ciągle, że jesteśmy Kościołem 

odgrywającym rolę mostu. Muszę wyznać, że okre

ślenie to nie odpowiada mi. Most służy do tego, 

by przezeń przejść i osiągnąć drugą stronę, w 

naszym przypadku — drugiego partnera. Nam — 

starokatolikom chodzi raczej o to, byśmy byli po

średnikami między katolikami rzymskimi a pro

testantami, miejscem, w którym dochodziłoby do 

spotkania obydwu Kościołów. Bardzo ucieszył mnie 

fakt, że w obecnym Zgromadzeniu wzięli udział 

przedstawiciele Kościoła rzymskiego oraz to. że 

jeden z nich podkreślił w swym przemówieniu, 

iż najwyższym organem Kościoła nie jest papież, 

lecz sobór. Odnoszę wrażenie, że w obecnych cza

sach, zarówno po stronie katolickiej jak i pro- 

t^tanckiej odradzają się tendencje koncyliarne. co 

mnie niezmiernie cieszy/ gdyż uważam, że wła

śnie wspólny sobór może stać się płaszczyzną 

porozumienia międzywyznaniowego.

Czy wspólna Komisja, złożona z przedstawicieli 

Kościoła starokatolickiego i rzymskokatolickiego, 

ma charakter oficjalny czy prywatny? Jaką zaj

muje się ona tematyką?

Wspólna Komisja miała początkowo charakter 

nieoficjalny, lecz od pamiętnego wydarzenia 7 li

stopada 1966 roku jest ona już ofganem oficjalnym. 

Posiedzenia są poświęcane na ogół zagadnieniom 

teologicznym, szczególnie wnikliwie badamy dwie 

sprawy — nieomylność i mariologię. Badań tych 

nie prowadzimy oczywiście w oderwaniu, lecz w 

powiązaniu z całą pozostałą problematyką teolo

giczną. Istnieje też osobna komisja pastoralna, 

zajmująca się m. in. problemem małżeństw mie

szanych. Nieoficjalnym jeszcze zamiarem tej ko

misji jest ustalenie zasad zawierania związków 

małżeńskich w jednym i drugim Kościele oraz 

sprawa, w jakiej mierze rodzice mogą sami de

cydować o wychowaniu swych dzieci.

Rozmawiał: A. J. WO.TTOWTCZ

NA MARGINESIE OSTATNIEJ ENCYKLIKI

Chyba żadna jeszcze encyklika papieska 
nie wywołała w świecie tyle niepokoju, co 
encyklika „Humanae vitae" (czytaj: humane 
wite) o zakazie 'używania pigułki i wszel
kich innych sztucznych środków zapobiega
jących poczęciu. Prasa mówi o „niebezpie
czeństwie rozłamu” w Kościele, o poważnym 
kryzysie autorytetu, o wielkim nieposłuszeń
stwie, zapoczątkowanym przez encyklikę,
o większym zaburzeniu niż pamiętne ogło
szenie dogmatu o nieomylności papieża 
w 1870 r.

Niektórzy zwracają uwagę na beznadziej
ny wysiłek Papieża, narzucenia starych 
sformułowań (Papież powtarza sformułowa
nia encykliki Piusa X I „Casti connubii” 
(czyt. kasti kannubii) z 1931 r. i płynięcia 
pod prąd, niektórzy mówią przy tej okazji
o nawrocie do ciemnego średniowiecza, po
nieważ Papież nie uznaje faktu nadmier
nej eksplozji demograficznej za usprawiedli
wiający motyw regulacji narodzin, ale chy
ba najbardziej dramatycznym momentem 
jest fakt, że encyklika piętnuje jako grzesz
ników tych wszystkich, którzy nie zastosują 
się do papieskich pouczeń... Wskazanie sa
kramentu pokuty jako źródła miłosierdzia 
Bożego wygląda tu raczej na kpinę. Sakra
ment pokuty wymaga przecież nawrócenia, 
uznania swego czynu za zły i grzeszny i po

stanowienia niegrzeszenia więcej. Czy wielu 
wiernych Kościoła rzymskokatolickiego jest 
przekonanych, że świadome macierzyństwo 
względnie ojcostwo jest grzechem? Żonglo
wanie pojęciem grzechu jest jedną z naj
bardziej niebezpiecznych konsekwencji en
cykliki. Grzech nie jest przecież w pierw
szym rzędzie naruszeniem prawa, lecz jest 
naruszeniem miłości, jest odmową miłości 
względem Boga i człowieka ze względów 
egoistycznych. Grzech jest niewiarą, odrzu
ceniem miłości Bożej, a tym samym wyłącze
niem siebie samego od zbawienia i praw
dziwego życia. Konsekwencje tego rodzaju 
narzuca encyklika wszystkim, którzy nie ze
chcą zachować wskazań papieskich. Czy nie 
byłoby bardziej zgodne z duchem Kościoła 
powiedzieć tym wszystkim małżonkom, któ
rzy z bardzo ważkich motywów realizują 
planowanie rodziny, że oni nie odrywają się 
od miłości Bożej (grzech =  oddzielenie się 
i odłączenie od Boga) jeśli ich postępowa
nie jest dyktowane poczuciem odpowiedzial
nego macierzyństwa względnie ojcostwa. Za
miast tego encyklika piętnuje winę i nie
pokoi sumienie, a niepokój ten nie przyczy
nia się do lepszego wypełnienia zadań mał
żeństwa w czasach dzisiejszych...

Dostrzegamy w encyklice wyraźne rozdwo
jenie. Nie można żywić pragnienia, ąby za-



w zatrute] atmosterze nienawiści
W dniach 4-8 września odbył się w Essen 

Kongres Katolików zanhodnioniemieckich.

(RED)

Popełniłby poważny błąd kto by sądził, 
że Kongres Katolików zachodnioniemieckich 

zgromadził istotnie samych przekonanych 
katolików, którym na sercu leżało dobro 

Kościoła i jego „obecność w świecie”. Poza 
ludźmi reprezentującymi katolicyzm z u- 
rzędu, poza oficjalnymi przedstawicielami 

państwa, poza sporą grupą młodych żarliw
ców szczerze szukających nowych dróg, po
za masą ludzi dość obojętną wobec wielu 

najbardziej istotnych kwestii o charakterze 
moralnym, których religijność zasadza się 

na „klepaniu pacierzy” i których można po
pchnąć do najbardziej niepoczytalnej dzia
łalności {porównaj — zachowanie się znacz

nej części katolików w Niemczech za czasów 
Hitlera!), przybyli na Kongres reprezentanci 

wysiedleńców i działacze tzw. ziomkostw. 

Ich obecność nie miała nic wspólnego z ce
lami, które postawili organizatorzy Kongre

su, z poszukiwaniem środków i metod dla 

właściwego umiejscowienia Kościoła w 
świecie współczesnym tak, aby mógł należy
cie wypełniać swe posłannictwo. Im cho

dziło tylko o stłumienie głosu tych, którzy 
ośmieliliby się powiedzieć, że poczucie 

sprawiedliwości i względy moralne przema

wiają za uznaniem granicy na Odrze i Ny
sie. Chodziło im o zamanifestowanie, że oni 

się nie godzą, że żadne prawa ani boskie 
ani ludzkie do takiej zgody ich nie nakło
nią. Chodziło im o manifestację swej rzeko

mej krzywdy, o wmawianie naiwnym, że 
to nie Hitler, nie oni jako hitlerowscy 
współpracownicy, ale Polacy, Czesi, Rosjanie 

popełnili zbrodnie i są odpowiedzialni za 

śmierć milionów i za cierpienia milionów.
Według doniesień prasy, organizatorzy 

Kongresu próbowali niektóre problemy, draż

liwe — ich zdaniem, wyeliminować z dys
kusji. Do takich problemów zaliczano: sto
sunek NRF do Polski i NRD i działalność 
organizacji „Pax Christi”, w wyniku któ

rej „całe kompanie odmawiają służby woj-

chować stare poglądy, nie dostrzegając no
wej rzeczywistości i osiągnięć psychologicz
nej antropologii, nie można stłumić dyna
miki życia na rzecz fałszywie pojmowanej 
statyki. Istoty miłości małżeńskiej nie sta
nowi — jak uczył niegdyś Kościół — jedy
nie powoływanie nowych istot do życia. Mi
łość małżeńska jest wyrazem osobowej m i
łości, która w oddaniu się drugiej osobie 
znajduje pełnię osobowej egzystencji. Skaza
nie na „miłość według kalendarza", zwaną 
przez złośliwych „rzymską ruletką” z całą 
niepewnością związaną z tą metodą, racjo
nalistyczną kalkulacją, jest jak najbardziej 
sprzeczne z ową spontanicznością i wolno
ścią oddania się...

Odpowiedzialne ojcostwo względnie macie

rzyństwo praktykowane zgodnie z sumie

niem, przy ścisłym przestrzeganiu piątego 
przykazania: nie zabijaj! przy poszanowaniu 

życia, przestrzeganie przykazania miłości... oto 

zasady, które umożliwiają chrześcijanom 

uczciwe życie w małżeństwie w radości 

i wolności.

(Opr. wg Alt-Katholische Kirchenzeitung)

skowej”. Zamierzenia organizatorów udały 

się tylko częściowo.
Problem uznania granicy na Odrze i Ny

sie został zepchnięty na margines, ponie

waż ulokowano go w jednej z grup, dysku
tującej o „Drogach do Europy na Wscho

dzie i Zachodzie”. W dodatku w grupie tej 

zabrakło ludzi szczerze poszukujących dróg 
wyjścia z ciasnych uliczek, w których błą
ka się zarówno oficjalna polityka wschod
nia NRF jak i „polityka” rewizjonistów spod 

znaku ziomkostw i przesiedleńców. Pamię

tamy, że tylko ewangelickie koła w NRF 
zdobyły się na jak iś . gest w stosunku do 
Polski, świadczący o definitywnej próbie 

zerwania z imperialistyczną przeszłością i 
rewizjonistyczną teraźniejszością. Ze strony 
katolickiej przejawu rewizji postaw nie 

zaobserwowaliśmy. Oczywiście, że nale

ży odnotować i prasa polska skrupu- 

pulatnie to odnotowała, iż pewna grupa 

katolików z tak zwanego kręgu bensberger- 

skiego (Bensberger Kreis) ogłosiła memoran

dum, mówiące o konieczności uznania gra
nicy na Odrze i Nysie. Ale Bensberger 
Kreis to tylko mała grupka ludzi, a memo

randum ich zostało surowo napiętnowane 
przez koła rewizjonistyczne. Również episko

pat zachodnioniemiecki odciął się zdecydo
wanie od ich stanowiska.

Na Kongresie Katolików zachodnionie

mieckich znalazło się tylko dwóch przedsta
wicieli Bensberger Kreis, przy czym jeden 

z nich wyznaczony do relacjonowania pytań 

nadsyłanych z s9.ll, był wyłączony z dysku
sji. Pożal się, Boże, jaka to była dyskusja.

W atmosferze nienawiści do wszystkiego, 
co postępowe, co socjalistyczne działacze ka
toliccy — i to nie tylko ci z ziomkostw — 
rzucali obelgi na Polskę, NRD i Związek 

Radziecki. Z tej tak zwanej dyskusji wyni

kało, że za wszystkie zbrodnie i za wszystko 
zło, dokonane w czasie I I  wojny światowej 

i od czasu jej zakończenia, my właśnie je
steśmy odpowiedzialni. Kiedy prof. Boe- 

ckenfoerde z Bensberger Kreis oświadczył, 

że „Większość narodu polskiego uważa gra
nicę na Odrze i Nysie jako słuszną granicę 

swego kraju i trzeba się powoli pogodzić z 

tą myślą, że powrót tych terenów do pań
stwa niemieckiego nie jest osiągalny i nie 
można tego w sposób poważny żądać” — 
na sali wybuchł głośny protest. Dały się 

słyszeć słowa: Czy podobnym zdrajcom moż

na pozwalać przemawiać na Kongresie Ka
tolików?

Nasuwa się pytanie, jakie stanowisko wo
bec problemów granicznych zajęła młodzież, 
ci którzy wykazywali przy innych okazjach 
tak dużo krytycyzmu wobec sformułowań 

kongresowych i oficjalnego stanowiska zaj
mowanego przez organizatorów Kongresu. 

W grupie, w której dyskutowano zagadnie

nia graniczne prawie nie było młodzieży 
Podobno sprawa ta nie budzi wśród mło
dych większego zainteresowania. Wyjaśnie

nie to nie jest chyba dostateczne i wystar
czające. Nie jest też do przyjęcia. Trudno 
uwierzyć, że młodzi — wykazujący tak 

wiele znawstwa w innych sprawach, tak 

wiele pasji w poszukiwaniu prawdy, nie 

dostrzegają problemu, który jest probie
rzem rzetelności, moralności i etyki katoli

ków zachodnieniemieckich.

W każdym bądź razie w Essen górowały 
głosy działaczy przesiedleńczych oraz zimno- 
wojennych podżegaczy.

(W)

STAROKATOLICKIE 
CREDO (i)

S tarokatolików na świecie jest około 
pięć milionów. Chociaż w poszcze

gólnych krajach tworzą Kościoły naro
dowe o różnych nazwach, stanowią 
jedną rodzinę wyznaniową związaną 
przede wszystkim wspólną wiarą ok
reśloną łacińskim słowem „Credo" czy
li „Wierzę", rozpoczynającym dwa zna
ne Symbole Wiary, mianowicie za
chodni tzw. „Skład Apostolski" oraz 
ogólnochrześcijański Symbol Nicejsko- 
Konstantynopolski.

Wszystkie (niemal) wyznania i Koś
cioły chrześcijańskie przyjmują Sym
bol Nicejsko-Konstantynopolsłri, lecz 
nie wszystkie wyjaśniają go i uzupeł
niają jednakowo. I tak np. wyrażenie 
„Wierzę... w święty Kościół powszech
ny" inne ma objaśnienia u prawosław
nych, inne u rzymskokatolików, inne 
u protestantów a jeszcze inne u staro
katolików.

Starokatolicyzm najbardziej zbliżo
ny jest do rzymskokatolicyzmu a to z 
powodu przynależności do tego samego 
Kościoła Zachodu, który się wyraźnie 
wyodrębnił od reszty chrześcijaństwa 
już w V wieku. Podobieństwo widocz
ne jest w największym stopniu, w 
szczegółach liturgicznych (wspólny ob
rządek rzymski); także zasady wiary 
są w znacznym stopniu identyczne, je
żeli jednak występują w nich różnice, 
to nie natury dogmatycznej, lecz funk
cjonalnej. Gdy np. starokatoficy mówią
o stworzeniu świata i życia chętnie ko
rzystają z teorii ewolucji (teorii Dar
wina), podczas gdy teolodzy rzymsko
katoliccy teorię tę uwzględniać poczy
nają z wielkimi oporami. Wskazywało
by to równocześnie i na ogólny charak
ter teologii obydwu wyznań; staroka
tolicyzm — wbrew swej nazwie — jest 
bardziej postępowy i uwzględniający 
„aggiomamento“ niż rzymskokatoli- 
cyzm, który —mimo pozorów — jest 
konserwatywny, niechętny wpływom i 
wymogom nowych czasów.

Dla przedstawienia specyfiki wyzna
niowej starokatolicyzmu i zaznajomie
nia z nią naszych Czytelników przed
stawimy w nowym cyklu*) artykułów 
podstawowe zasady wiary tego wyz
nania ze szczególnym uwzględnieniem 
odrębności, różnic i odchyleń od zasad 
innych głównych wyznań chrześcijań
skich, jak rzymskokatolicyzmu, prawo
sławia i protestantyzmu tradycyjnego. 
Będzie to tym bardziej pożyteczne, że 
na starokatolicyzmie opiera się Kościół 
Połskokatolicki, należący do Unii Ut- 
rechckiej Kościołów Starokatolickich.

Ks. §. W.
*) Informujemy, że cykl pt. „Wszystko o 

soborach” zakończyliśmy publikować w nu
merze 40 naszego Tygodnika. Jednocześnie

zawiadamiamy, że nakładem Instytutu Wy
dawniczego „Odrodzenie”, ukaże się książka, 
której tematem będzie siedem ekumenicz
nych soborów.



PIĘKNI 
I NIECZULI

Nie uwierzyłam w to, mimo całego moje
go szacunku dla męża. Przecież znałam wie
le rodzin-monolitów, gdzie dzieci nawet 
w wieku dorosłym nie oddalały się od ro
dziców, a nawet z wiekiem odczuwały jak
by większą potrzebę bliskich kontaktów. 
Widziałam serdeczne i bliskie stosunki ma
tek i córek, zupełnie coś innego niż <w na
szym domu, gdzie każdy żył swoim życiem, 
zasklepiony w swojej skorupie, niby bliski 
ale jakże niedostępny.

Zaczęłam szukać błędu w swoim postępo
waniu jako matki. Nie znalazłam go, bo 
przecież chciałam zawsze jak najlepiej. Dzie
ci poszły na studia. W naszym domu zmie
niło się tyle, że jeszcze rzadziej i krócej 
je widziałam. Wychodziły rano, wracały wie
czorem, a na moje zapytania — „Jak wam 
idzie?” — odpowiadały ze zniecierpliwie
niem — „dobrze, dobrze”. Nikt do nich nie 
przychodził. Jak grom z jasnego nieba spa
dła na mnie wiadomość, że córka wyszła za 
mąż. Zawiadomiła mnie o tym któregoś wie
czora przy kolacji. Rozpłakałam się. Dla
czego to zrobiła poza moimi plecami? Dla
czego nam nie ufała, mnie i mężowi? Czy 
naprawdę byliśmy kimś tak nieważnym 
w ich życiu? Spytałam o to córki wprost. 
Odpowiedziała krótko: — „To nie vxisz ślub, 
tylko mój, i to są całkowicie moje prywatne 
sprawy. W niedzielę przyprowadzę Bohdana, 
przedstawię go wam. Jeszcze trzy miesią
ce muszę mieszkać tutaj, potem wprowa
dzimy się do własnego, spółdzielczego mie
szkania”.

Koniec, kropka. Nie spałam całą noc prze

rażona zimnym i nieczułym stosunkiem cór

ki do nas, rodziców. Przecież kochałam. ją, 

pieściłam, dawałam tysiączne dowody miło
ści. Czy żądałam wzajemności? Nie. Nigdy. 

To prawda.

Przyszła niedziela, przyszedł zięć, star
szy od cofki o 15 lat, naukowiec, równie 
małomówny jak ona, dosyć przystojny i ro
biący dobre wrażenie. Nie mieliśmy — 
wstyd powiedzieć — o czym rozmawiać. Po 
godzinie oboje wyszli zapowiadając, że obiad 
zjedzą na mieście. Zrozumiałam, że córka 
chce zerwać z domem, że już jest jej nie
potrzebny. Pomyślałam za to o synu, on mi 
jeszcze został, może jego, choć tak późno ~— 
pozyskam, trochę poznam i zaprzyjaźnię się 
z nim. Syn skończył właśnie studia inży
nierskie. Zaproponowałam mu, żeby zaprosił 
znajomych i uczcił w domu tę uroczystość. 
Spojrzał na mnie zdziwiony i powiedział:
— „Ależ ty nie znasz moich przyjaciół, nu
dziłabyś się”. I  na tym się skończyło. Wkrót
ce potem syn pojechał na 5 lat za granicę 
budować jakiś duży obiekt. Stamtąd przy
słał mi zawiadomienie o ślubie, a potem 
zdjęcie z jakąś ładną i  miłą blondynką — 
moją synoivą.

Zostaliśmy z mężem sami. Mąż już wów
czas poważnie chorował, już był, jak sam 

mi żartobliwie mówił „po tamtej stronie”, 

niczym się nie interesował wsłuchany we 

własne serce, które wkrótce miało się staZ 
przyczyną jego śmierci. Na pogrzeb moje 
dzieci podjechały swoimi samochodami. Po 

pogrzebie ani jedno ani drugie nie zapropo

nowało podwiezienia mnie do miasta, tylko 
syn powiedział: — „Co do pieniędzy, to jak 

będzie mama potrzebować, proszę natych

miast zadzwonić”. Zadzwoniłam, rzeczywi
ście, ale nie po pieniądze; chciałam usły

szeć głos kogoś bliskiego, wiedziałam, że 

synowa spodziewa się dziecka, w skrytości 

ducha myślałam, że mnie zaproszą, ale nic 

takiego nie nastąpiło.

I tak to trwa latami. Dzieci zjawiają się 
u mnie dwa razy do roku, na Boże Naro
dzenie, dosłownie na pół godziny, bo się, za
wsze spieszą i na moje imieniny, zawsze 
zaraz po pracy, a więc tłumacząc się, że 
tylko na 10 minut, złożyć życzenia. Ja sama 
nie odwiedzam ich nawet w dni imienin, 
wiem, że sobie tego nie życzą, dzwonię tylko 
z automatu.

JkĄ  am 58 lat i dwoje dorosłych dzieci,
§ y f  \ córkę (28) i syna (33), oboje na wy

sokich stanouńskach, z własnymi ro
dzinami, dziećmi, mieszkaniami, samochoda
mi i gosposiami i psami. Oboje z mężem 
(zmarł 5 lat temu) pracowaliśmy całe ży
cie, aby zapewnić naszym dzieciom maksi
mum opieki, starań i  wygód. Uczyliśmy je 
języków, płacąc za prywatne lekcje horren
dalne sumy, nie zaniedbaliśmy niczego, aby 
wyrośli z nich ludzie wartościowi, mądrzy, 
abyśmy z nich byli dumni.

Wyrośli na takich. Początkowo były to 
dzieci: miłe, dobre, grzeczne, zdyscyplinowa
ne, przynoszące w zeszytach „piątki”, wszy
scy nam zazdrościli. Kiedy mieli lat „na
ście” przyszedł dzień, gdy nagle osłupiałam: 
pamiętam, podawałam wówczas obiad i sto
jąc w progu spojrzałam na te dvńe posta
cie siedzące nad pustymi talerzami, jak na 
kogoś obcego. Bo to były obce twarze: cze
kali, aż im ktoś poda jedzenie, aby za chwilę 
chwycić teczkę, worek gimnastyczny, książ
kę i wybiec gdzieś z domu. Dokąd? Zdałam 
sobie nagle sprawę, że nie mam pojęcia do
kąd moje dzieci biegną, jakich mają przy
jaciół, a nawet z kim rozmawiają przez te
lefon. Uświadomiłam sobie nagle, że nic
o nich nie wiem, prócz tego, że nic nie
stosownego nie zrobią i że wrócą na dwie 
minuty przed wyznaczoną przeze mnie wie
czorną godziną do domu.

Zwierzyłam się z tego przerażającego od
krycia mężowi, rozpłakałam się. To był do
bry i mądry człowiek. Pouńedział mi: — 
„Wiesz, Marto, każda matka musi w końcu 
dojść do takiego wniosku. Przecież to są już 
niemal dorośli ludzie, nie możemy żądać od 
nich, żeby dzielili się z nami swoimi my
ślami, jeśli nie czują potrzeby. Nie spowia
dają się z 'kłopotów, bo pewno ich nie ma
ją. My zrobiliśmy dla nich wszystko. Nie 
martw się, we wszystkich rodzinach tak 
się dzieje".

Co ja złego im zrobiłam, czym sobie za
służyłam na samotną i gorzką starość? Prze
cież nawet matkom wyrodnym przebacza się 
ich winy, a ja całe życie poświęcałam wła
snym dzieciom, domowi, zrezygnowałam ze 
wszystkiego. Żyję z renty po mężu, syn przy
syła mi pocztą (mieszkamy w tym samym 
mieście) 500 zł miesięcznie, które są dla mnie 
obelgą, bo mógłby mi je własnoręcznie po
dać. Najbardziej mnie jednak dokucza sa
motność, na którą mniej niż ktokolwiek 
inny zasłużyłam.

MARTA

Jeśli niczego Pani nie przemilczała, jakie
goś dramatu rodzinnego, nieporozumienia, 
czy też (przepraszam z góry) jakiejś nieprzy
jemnej cechy charakteru, a więc, jeśli jest 
prawdą, to co Pani napisała, obawiam się, 
że muszę postawić okrutną diagnozę: Pani 
dzieci są potworami. Potwór nie musi być 
brzydki: może mieć ładną twarz, wysporto
waną sylwetke naszpikowany od dzieciń
stwa witaminami organizm, zdumiewająco 
3prawny umysł i nieskazitelne maniery. Po 
czym się je poznaje? Niestety, najczęściej 
po listach zrozpaczonych matek.

Dawała Pani swoim dzieciom wszystko — 
niczego od nich nie żądając: przypuszczal
nie, nawet tego, żeby córka pomogła Pani 
w zmywaniu, a syn w sprzątaniu mieszka
nia. Wolała Pani, żeby produktywniej spę
dzali czas, ucząc się angielskich zwrotów, 
żeby byli pierwsi w klasie. Byli nimi i przy- 
zwyęzaili się, że są pierwsi pod każdym 
względem, że nie muszą się z Panią liczyć, 
że „Murzyn zrobił swoje i Murzyn może 
odejść”. Obawiam się, że z domu wynieśli 
nawyk wygodnictwa, słysząc bez przerwy 
„Nie ruszaj, ja to zrobię”, albo „Odłóż, ja 
to sprzątnę”.

Przyszli na świat tacy jak inni i to wła
śnie dom w większym — lub mniejszym 
stopniu modelował ich pojęcie o stosunkach, 
jakie powinny łączyć ludzi. Może od Pani 
wysłuchali pierwszych nauk w piaskowni
cy: „Nie dawaj chłopczykowi do zabawy 
swojego kubełeczka, on jest twój, nie wolno 
go nikomu dawać”. Z tego „twoje”, „moje”, 
dziecko uczyło się egoizmu. Z późniejszych 
doświadczeń wyniosło naukę, że ze „stary
mi” nie trzeba się patyczkować, że uprzej
mość i dobre maniery należy zachować dla 
przełożonych, którzy mogą wysłać na za
graniczną placówkę, dla wpływowych przy
jaciół i znajomych.

Wszystko to zakładam, a priori, ponie

waż nie znam dokładnie sytuacji. Jedno 
mogę stwierdzić: coraz powszechniejszym 

zjawiskiem stają się listy matek, ojców lub 
obojga rodziców, którzy gorzko uskarżają 

się na dzieci, którym wszystko poświęcili 
i teraz przeżywają lata goryczy. Może to 

być przestrogą dla rodziców, którzy mają 

teraz lat dwadzieścia kilka i hodują małe 

geniusze, które za lat 20 okażą się potwo
rami.

Decydując się na dziecko trzeba mieć 
świadomość, że zapewni mu się dom, mi
łość, opiekę, ale bez przesady; bez rezygno
wania ze swojej szansy w pracy, bez zry
wania kontaktów ze światem, bo „Darek ma 
koklusz”, bez odmawiania sobie ładniejszego 
jabłka „bo to dla dziecka”. My, rodzice, nie 
jesteśmy mniej ważni od dziecka. My też 
mamy swoje potrzeby: musimy iść do kina, 
jeść owoce, pośmiać się, potańczyć. Nie wol
no nam podporządkowywać swojego całego 
życia małym tyranom. Dziecko powinno znać 
od dzieciństwa swoje obowiązki w domu, 
powinno umieć spostrzegać, że matka ma 
podarte buty, a dopiero potem, że trzeba mu 
kupić mp. rakietkę do tenisa, bo Włodek ma
taką.

Urodzić dziecko — łatwo. Wychować bar
dzo źle, lub zbyt dobrze, też łatwo. Naj
trudniej wypośrodkować między ślepą miło
ścią macierzyńską, a instynktem samoobron
nym, który tak często nas zawodzi w sto
sunkach z własnymi dziećmi.

LUDMIŁA CZERKAWSKA



Rozmyślania przy kominku

MARCHEWKOWE HOBBY
„Bo ja sieją ogóreczki,
Pomidorki, brukseleczki.
To mój żywioł, to jest moje hobby". 

(muzyka Żyliński, słowa M. Bellan)

Jak widać więc, działki doczekały się już 
swoich piosenek i wierszy, nie mówiąc 
już o stałym miesięczniku wydawanym 

przez Związki Zawodowe dla działkowiczów 
i wielkiej akcji „Przekroju” popularyzującej 
nowe gatunki warzyw.

Małe, prywatne hobby zaczyna nam nie
postrzeżenie urastać do rangi problemu. Za
jadła pasja obserwowania wschodzącej pie
truszki i tępienia mszyc na różach, przero
dziła się w poważne zagadnienie wiążące się 
nierozerwalnie z czasem wolnym, z relak
sem, ze sposobami odpoczynku.

Działki — to stara historia rozpoczęta już 
na początku naszego stulecia. W 1903 r. po
wstały w  Warszawie na Mokotowie pierwsze 
ogródki działkowe, a w~"l907 r. założono 
pierwsze Towarzystwo Ogródków Działko
wych. Dziś te, równie szacowne (choćby 
z uwagi na wiek!) co popularne „działki” na 
Mokotowie obejmują obszar 7,5 ha ziemi, 
a gospodaruje na nich aż 287 działkowiczów.

Inne dzielnice Warszawy nie dają się ubiec. 
Te, z nich, iktóre leżą na (terenach okala
jących śródmieście posiadają swoje ogrody, 
swoją historię, swoich patriotów i swoją 
atmosferę.

Każdy z itakich obszarów stanowi bowiem 
zamkniętą całość, coś w  rodzaju mikrosko
pijnego kręgu wtajemniczonych, związanych 
wspólną pasją i swoistym współzawodnic
twem. To współzawodnictwo dotyczy różnych 
dziedzin i przejawia się nie tylko w uzyski
waniu lepszych plonów, atrakcyjniejszych od
mian warzyw czy piękniejszych kwiatów — 
lecz dotyczy czasem nawet... struktury gleby!

1%). jest tajemnicą poliszynela, że obszar 
działek warszawskich położonych nad Wisłą, 
ma tzw. „zimną glebę”. Podczas przyborów 
rzeki, zdarza się, że ziemia od spodu „pęcz
nieje”, by potem opaść wypłukując korzenie 
krzewów. Podobnie, w okresie chłodów, zim
na woda zalewa delikatne korzenie, zaś 
mróz dokonuje reszty. Na tych działkach jak 
„świat światem” nie udawały się róże. Naj
piękniejsze i najbardziej odporne na chłody 
odmiany marniały, schły i ginęły — co do
tkliwie godziło w ambicję działkowiczów.

Nastąpił taki paradoks, że wbrew rozsąd
kowi, największym marzeniem każdego po
siadacza działki stało się wyhodowanie roz
łożystego krzewu różanego i każdy z nich 
był pewien, iż 'to jemu właśnie uda się ta 
sztuka. Sadzono róże w różnych miejscach, 
podlewano je mieszankami własnej kompo
zycji, lecz rezultaty były nikłe.

I wówczas to, pewien ogródek zmienił swe
go właściciela, (którym został młody robotnik 
z pobliskiej huty. Sąsiedzi, jak to zwykle na 
działkach „zapuszczający ciekawie żórawia” 
na sąsiednią posesję, nie mogli niczego pou
czającego wypatrzeć, a nawet doszli do wnio
sku, że nowy działkowicz po prostu marnuje 
działkę. Przez całe lato „rył” on bowiem 
ziemię, zwoził torf, kopał głębokie doły, 
ściągał skądś połamane beczki i wielkie bań
ki po smarach, które wykładał papą. Ogródek 
wyglądał jak wysypisko śmieci d przykro od
bijał się od zielonych, zadbanych działek są
siadów.

Jesienią działka przestała przypominać plac 
budowy i zaczęły się na niej zarysowywać 
kontury przyszłych rabat, grządek i skalnego 
ogródka. W najbardziej nasłonecznionym 
i najbardziej eksponowanym miejscu, młody 
działkowicz posadził róże. Ucz3’nił tto jesie

nią, wbrew tradycji, która na tych działkach 
zalecała sadzenie róż wiosną i co więcej za
miast ostrożnego eksperymentowania zasadził 
od razu aż 50 krzaków.

Żałowano go już „z góry”, lecz bardziej 
wzburzył sąsiadów lekceważący gest wyrzu
cenia za okno, bądź co bądź niebagatelnej su
my. Jasnym było bowiem, że z tych 50 krze
wów, jak przezimuje 5 (to będzie dobrze!

Nadeszła wiosna. Na smętnych, opuszczo
nych działkach znów zatętniło życie. Wraz 
z przedłużającym się dniem przybywało im 
krasy i  zieleni. Świeżo odmalowane domki, 
zwane skromnie „altankami” pyszniły się ga
mą kolorów, kwitły migdałowce i złociste 
krzewy janowca. Kiełki tulipanów i kon
walii, pierwiosnki i fiołki dowodziły nie
zbicie, że zima naprawdę już minęła. Krze
wy róż naszego bohatera wciąż jeszcze tkwiły 
w słomianych chochołach, mimo iż wszędzie 
spalono już pozostałe po zimie badyle i ga
łęzie. Aż pewnego dnia ukazały się spod sło
mianych sukienek, żywe i silne, osypane brą
zowymi pączkami. Nie minęło kilka dni, 
a „całe działki” defilowały by obejrzeć krze
wy okryte zielenią i brązem młodych liści.

Te róże nie Itylko przetrwały zimę, lecz 
w czerwcu zakwitły paletą barw i pyszniły 
się nim i aż do późnej jesieni. Słowem po raz 
pierwszy w historii tych działek okazało się, 
że można itutaj hodować róże i to z pełnym 
powodzeniem, oczywiście przy zastosowaniu 
różnych, dość prostych zresztą, zabiegów.

Ta różana historia jest jedną z wielu ma
łych spraw wielkich działek. Są historie tu
lipanów papuzich, dalii kaktusowych, chry
zantem wielkokwiatowych, pomidorów de 
Bare, agrestu winogronowego, a ostatnio 
skorzonery, sałaty kruchej, salsefii i innych 
nowych odmian...

Pytanie „uda się czy nie uda” przemienia 
się z problemu nurtującego jednego działko- 
wicza w ogólnodziałkową sprawę. Nigdzie tak 
jak tu, nie rozkwita sąsiedzka zażyłość, wza
jemna pomoc i wspólne działanie czy idzie
0 wymianę nasion i doświadczeń, czy iteż o... 
zorganizowanie dla dzieci miejskich półko
lonii wakacyjnych.

Z biegiem czasu wytworzył się też pewien 
typ działkowicza. Z zasady charakteryzuje się 
on lepszym stanem nerwów niż pozostali mie
szkańcy miasta. Świadomość, iż w ciągu 20 
czy 40 minut jazdy tramwajem czy autobu
sem można się uwolnić od zgiełku, szumu
1 kurzu śródmieścia, że można wyjść z klatki 
blokowego mieszkania na zieloną przestrzeń 
gdzie nie dzwoni telefon, nie miga telewizor, 
motor sąsiada nie wyje pod oknem ani nie 
słychać odgłosów kłótni, imienin czy oblewa

nia — sprawia, że mniej jest on podatny na 
stany napięcia i uczucie złości do wszystkie
go i wszystkich. Stały kontakt z przyrodą 
rozładowuje napięcie i likwiduje rozdrażnie
nie, a powolny niezmienny rytm przyrody 
działa kojąco na zmęczoną psychikę. Ponad
to, praca na działkach, to przecież natural
na gimnastyka wszystkich mięśni na świe
żym powietrzu, naturalne utlenienie orga
nizmu, a zarazem usuwanie w sposób natu
ralny wszelkich wyziewów i dymu jakimi 
oddycha człowiek pracujący w zamkniętym 
pomieszczeniu przez osiem godzin dziennie.

Te wszystkie wartości sprawiają, że dział
ki stają się jedną z najlepszych form czyn
nego wypoczynku, a co więcej dla ludzi 
pracujących umysłowo są wprost nieocenio
ną możliwością zamiany pracy umysłowej na 
fizyczną, co jest niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu.

Niestety — posiadanie ogródka działkowego 
to wcale niełatwa sprawa. W skali całego 
kraju, ilość amatorów znacznie przewyższa 
ilość wolnych działek. Co więcej wobec sta
łego rozwoju miast, budowy nowych bloków 
i osiedli, coraz bardziej zaczyna się odczuwać 
deficyt terenów pod zabudowę. Wprawdzie 
w planowaniu miast, urbaniści doceniają zna
czenie zieleni, lecz .wraz z rozbudową wszerz, 
wiele i terenów działkowych musi przenosić 
się na coraz to dalsze peryferie, co nie za
wsze jest możliwe i realne.

Wprawdzie problem działek w skali kra
jowej nie jest lekceważony czego dowodem 
jest stały wzrost ich liczby, (np. w ciągu 
'lat 1960—1966, ilość ogrodów działkowych 
wzrosła z 2101 do 2349 , powierzchnia ich 
z 14 000 ha do 16 639 ha, zaś ilość poszcze
gólnych działek sponad 283 000 do 338 000) 
tym niemniej chyba trzeba szukać rozwiązań 
nieco odmiennych.

Bardzo ciekawym novum w tej dziedzinie 
jest uchwała CRZZ dotycząca organizowania 
campingowych ogrodów działkowych przez 
zakłady pracy. Takie campingowe „działki” 
mogłyby powstawać w pobliżu lasów, jezior 
i rzek, na terenach wydzielonych przez rady 
narodowe. Organizatorzy mieliby za zadanie 
założenie instalacji sanitarnych, doprowadze
nie wody i ew. ogrodzenie terenu, a użyt
kownicy mogliby wyjeżdżać na campingi za
kładowymi autobusami do własnych ogród
ków.

Zaiste piękna to idea i mająca chyba przy
szłość przed sobą, gdyż zapewnia ona relaks 
z dala od miasta, a jednocześnie umożliwia 
wypełnienie weekendowego czasu czymś
o wiele pożyteczniejszym niż (co tu owijać 
w bawełnę!) pociąganie z butelki pod krzacz
kiem!

Zatem niech się rozwija „marchewkowe 
hobbv”!

HABER



Dla nich  
wojna  

zaczęła się
< i  wcześniej.

Waśnie w tym budynku nauczał F. 
Prenhs. srdy w lutym 1939 r. został aresz

towany

O n i p am ię ta ją  te chw ile  n iem ieck iego bestia lstw a i zb rodn i

N A terenie Wolnego Miasta Gdańska, 
to znaczy: zarówno w samym mieście 
jak i na Gdańskich Żuławach żyła 

dość liczna rzesza Polaków. Na terenach 
przygranicznych całe wsie zwartą masą za
mieszkiwali Polacy. Gdańsk posiadał szereg 
instytucji. polskich jak Poczta Polska, Pol
skie Koleje, w których zatrudniano przede 
wszystkim Polaków. Należał też Gdańsk do 
polskiego obszaru celnego i funkcje nad
zorcze w tym zakresie pełnili Polacy. Aie 
ani fakt, że Polacy byli od niepamiętnych 
czasów gospodarzami tej ziemi, ani to, że 
Gdańsk był „wolnym” miastem — nie ra
towało Polaków od szykan i prześladowań 
miejscowych władz, zapatrzonych w najgor
sze wzory pruskie i realizujących zbójecką 
politykę Hitlera. Już w 1930 r. pułkownik 
J. Beck, obejmując fotel ministra spraw za
granicznych stwierdził, że Polska prawie 
każdego dnia traci w Gdańsku któreś ze 
swych uprawnień i sytuacja wkrótce może 
stać się wprost krytyczna. Ta trafna diag
noza polityczna wymagała odpowiednich de
cyzji i posunięć w stosunku do Wolnego 
Miasta, aby zabezpieczyć w nim prawa Pol- 
ski i Polaków. Niestety, po stosunkowo krót
kim okresie stanowczych i rozsądnych po
czynań, nastąpił okres ustępstw, bratania się 
i zabiegania o względy brunatnego dyktato
ra. Wiemy dobrze, jakie efekty spowodowa
ła ta polityka i jaką cenę musiał za nia za
płacić naród polski.

Dla gdańskiej Polonii, dla kadr nauczy
cielstwa, które na tym terenie borykając się 
z niezwykłymi przeszkodami szc/epiło zna
jomość polskości i umiłowanie języka pol
skiego, dla polskich chłopów twardo dzier
żących skrawki żuławskiej ziemi, dla pocz
towców, kolejarzy i celników II  wojna za
częła się znacznie wcześniej niż dla reszty 
świata, niż dla pozostałej części Polski. Za
nim skromne umocnienia na Westerplatte 
zaczęły ryć pociski krążownika Schleswig- 
Holstein, zanim pancerne zagony wdarły się 
w żywy organizm Rzeczypospolitej, zanim 
posypały się bomby powietrznych piratów 
na polskie miasta i wsie, na szkoły, kościo
ły i szpitale, gdańska Polonia znała już do
brze teutońską wściekłą nienawiść do wszy
stkiego, co polskie i zdawała sobie dobrze 
sprawę, jakie ofiary trzeba będzie ponieść, 
gdy znikną pozory praworządności, gdy do 
głosu dojdzie i  ruszy na podbój świata bru
natna bestia.

SZYKANY I PRZEŚLADOWANIA

Już w 1934 r. na ścianach domów zamiesz
kanych przez Polaków ukazywały się napi
sy: Śmierć Polakom! Polacy niech wyzdy- 
chają!

W 1936 roku siłą porywano w Gdańsku 
polskie dzieci do szkół niemieckich.

Przytaczam za Stanisławem K. Szwent- 
nerem; — podczas obławy policyjnej w Pru
szczu złapany został i siłą doprowadzony 
do niemieckiej szkoły uczeń polskiego gim
nazjum w Gdańsku czternastoletni Edmund

Czerwiński. Żandarmi niemieccy warowali 
na podgdańskich dworcach, urządzając na 
uczniów łapanki. Do mieszkania. Serockich 
w Sopocie wdarł się policjant usiłując od
prowadzić dwoje dzieci gospodarzy do nie
mieckiej szkoły. W Pruszczu wójt z żandar
mami usiłowali dostać się do mieszkania 
przetokowego PKP Feliksa Warczyńskiego. 
W Kleszezewku peron okupowali dwaj żan
darmi, polując na polskie dzieci. We wsi 
Precewo żandarmi odprowadzili do nie
mieckiej szkoły dzieci Łukaszewskiego, Pet- 
tkego i Grzenkowskiego.

Zdarzały się też napady bojówek hitle
rowskich na polskie mieszkania, podczas 
których demolowano sprzęty, strzelano, bito 
siekierami. W Ostaszewie np. napadnięto na 
dom Czapiewskich, Szymkowskich, Orłow
skich i Olszewskich. Czapiewska otrzymała 
cios siekierą, żonę Orłowskiego 'torturowano, 
żeby się dowiedzieć, gdzie jest jej mąż. We 
wsi Lisewo hitlerowcy pokłuli nożami ro
botnika posyłającego swe dzieci do polskiej 
szkoły.

W lutym 1939 roku na jednej z kawiarń 
we Wrzeszczu wywieszono ogłoszenie: Psom 
i Polakom wstęp wzbroniony. Rozwydrzeni 
młodzieniaszkowie hitlerowscy wyrzucili z 
Politechniki wszystkich studentów Polaków,
— Polen raus — rozlegały się wrzaski. Tym 
wyczynom przyglądał się rektor prof. Pohl- 
hausen, pokrzykując „Es ist Polen doch 
verloren”. Była to parodia pierwszych słów 
hymnu polskiego — Noch ist Polen nicht 
verloren — (Jeszcze Polska nie zginęła) i 
ich zaprzeczenie: A jednak zginęła... W ma
ju uzbrojone bandy napadły i spaliły polski 
posterunek celny w Kałdowie. Policja gdań
ska coraz częściej dokonywała aresztowań 
wśród Polaków pod zarzutem szpiegostwa.

Nasilenie aktów gwałtu wobec polskich 
kolejarzy i celników tłumaczy sie m. in. i 
tym, że obecność tych ludzi uniemożliwiała, 
a przynajmniej utrudniała przemyt broni z 
Prus Wschodnich do Gdańska, który to pro
ceder — w przewidywaniu bliskiego wybu
chu wojny — uprawiano na wielka skalę. 
Niedozwolone — z punktu widzenia umów 
zawartych z Polską — machinacje w zakre
sie rozbudowy sił zbrojnych Wolnego Mia
sta, prowadziły do tak absurdalnych zarzą
dzeń, jak nakaz wydany polskim celnikom 
przez terenowe władze administracyjne w 
Piekle przechodzenia do miejsca płacy ściś
le określoną trasą. Chodziło o to, aby pol
scy celnicy nie - widzieli przygotowań wo
jennych, które na terenie pogranicznym 
łatwo mógł dostrzec każdy, kto choćby w 
niewielkim stopniu był obznajmiony zc 
służbą wojskową. Nieprzestrzeganie tego za
kazu (bezprawnego oczywiście) doprowa
dziło do aresztowania Ludwika Krajniaka, 
pracownika służby celnej w Piekle.

JURAND Z PIEKŁA

Spotkanie Krajniaką z gdańską policją 
jako żywo przypomina spotkanie Juranda 
z Krzywakami w zamku szczytnieńskim.

ŚWIAT
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Kra.iniak zachował się jak dżentelmen pod- 
czas aresztowania. Oddał broń i pozwolił się 
odwieźć do więzienia zgodnie z poleceniem 
swych władz, które brzmiało: nie. dać się 
sprowokować! Gdy jednak na posterunku 
żandarm dość lichej postawy zaczął się na
trząsać i wyprażać, Krajniak nie wytrzy
mał i posłał go na deski. W następnej 
rundzie miał przeciwko sobie trzech 
przeciwników. Ale Krajniak, jak to jeszcze 
zaobserwować można — chłop nic ułomek: 
ruszył jak huragan tak, że napastnicy rych
ło w ucieczce schronienia szukali. Sześciu 
czy siedmiu wtoczyło się ich śladem. Kraj
niak ławą się nakrył i rozdawał ciosy na 
prawo i lewo. Tym razem jednak, nie 
zdzierżył, uległ. Okrutnie znęcali się nad 
powalonym i skrępowanym więźniem. Ci, 
co go wówczas widzieli w więzieniu wspo
minają, że był czarny jak Murzyn, od stóp 
do głowy zbity i posiniaczony.

NOC BESTIALSTWA I MORDU

Nadeszła pamiętna noc z 31 sierpnia na 
1 września 1939 r. Maszynista Franciszek 
Wojciechowski wyjechał parowozem z 
Tczewa do Malborka, aby przeprowadzić 
pociąg tranzytowy do Chojnic. W Malbor
ku ściągnięto z niego mundur kolejarski, a 
jego samego zamknięto w więzieniu. Ten 
sam los spotkał jego pomocnika Matuszka, 
maszynistę Sakowicza i pomocnika Genza. 
SS-mani przebrani w munduęy polskich ko
lejarzy ruszyli pociągiem pancernym, aby 
niespodziewanie opanować Tczew. Ale pol
scy kolejarze czuwali. Nic zmylił ich kra
dziony strój SS-manów. Piekło dzwoniło do 
Szymankowa: Uwaga, pociąg pancerny! Czy 
słyszycie?

Odpowiedzi nie było. Łączność została 
przerwana.

W chwilę później nad budynkiem stacyj
nym Szymankowa wystrzeliła rakieta. Był 
to znak, że usłyszano i zrozumiano. Szarek, 
który dał znak, zwisł z okna śmiertelnie 
ugodzony nieprzyjacielskim pociskiem. Ale 
wieść poszła już dalej do Tczewa. Zasko
czenia nie było.

Krwawo zapłacili polscy kolejarze za swą 
patriotyczną postawę.

— Około czwartej nad ranem obudził 
mnie warkot samolotów — wspomina Al
fons Łesnau, który był kierownikiem przy
stanku kolejowego PKP w Kołdowie, a mie

szkał w budynku, w którym mieściły się 
biura odcinka kolejowego PKP w Szyman
kowie. Obudził się, podszedł do okna i spo
strzegł, że miejscowy żandarm Grdning w 
towarzystwie czterech członków SA prowa
dzą polskich kolejarzy Pawła Platba, Ro
mana Grubbę i Jana Żelewskiego. Wszyscy 
kierują się do budynku stacyjnego. Lesnau 
budzi swego kolegę Artura Okroya. Za chwi
lę słychać głośne walenie w drzwi i głos 
żandarma: otwierać.

Na korytarzu ustawia się pięciu koleja- 
rzy, kierując się na rozkaz żandarma ku 
wyjściu. Niespodziewanie padają strzały. 
Pada stojący wr pierwszej dwójce Plath i 
Grubba, pada Żełewski i Okroy, pada rów
nież stojący na końcu Lesnau. Ten ostatni 
jest ranny w ramię, ale próbuje się rato
wać. Ostatnim wysiłkiem wycofuje się r. 
korytarza do archiwum. Za nim wpada Ze- 
lewski. Lesnau śśyszy jak oprawcy dobijają 
rannych. Leżący obok Zelewski dostaje je
szcze trzy strzały. Lesnau leży jak martwy. 
Ani drgnie. Wstrzymuje oddech. Oprawcy 
wychodzą — słychać jeszcze trzy strzały w 
mieszkaniu. To ginie brzemienia żona Les
nau — Elżbieta.

Nie jest to jedyny mord. Tego dnia od kul 
oprawców ginie 19 polskich kolejarzy i in
spektorów celnych oraz dwie kobiety. „Tu 
spoczywa polska mniejszość narodowa” — 
napiszą mordercy na grobie polskich boha
terów, pochowanych we wspólnej mogile na 
śmietniku w pobliżu wiatraka. Hier ruht 
die polnische Minderheit... Ośmielili się być 
Polakami, polską mniejszością i dlatego mu
sieli zginąć...

*

W dwudziestą dziewiątą rocznicę ich 
śmierci Komisja Badania Zbrodni Hitlerow’- 
skich i ZBoWiD urządziły w Malborku sesję 
prasowo-radiową. Pod pomnikiem pomordo
wanych złożono kwiaty.

Polegli za ojczyznę...
Paweł Szczeciński, Helena Szczecińska, 

Elżbieta Lesnau, Alfons Runowski, Paweł 
Kraiński i Gerard Wilcowski, Artur Okroy, 
Roman Grubba, Jan Zelewski, Mieczysław 
Olszewski, Aureli Strzepkowski, Marian 
Chmielecki, Alojzy Łukowski, Paweł Plath, 
Władysław Kamiński, Eugeniusz Murszyń- 
ski, Stanisław Szarek, Władysław Kamiński, 
Ignacy Wasilewski, Michalak...

Nie tylko oni.
Polegli za ojczyznę. Odddli życie za wol

ność tej ziemi:
— Jan Hinz, nauczyciel z Pieklą, Augu

styn Czyżewski, Augustyn Czoska, inspektor 
celny, jego żona Salomea, córka Edyta,na
uczycielka, syn Hubert, Kunegunda Paw
łowska, ochroniarka z Trąbek Wielkich, 
Alojzy Czapiewski i wiele tysięcy innych — 
najlepszych synów ziemi gdańskiej, która 
nigdy ziemią polską być nie przestała.

Popłynęły wspomnienia...
Mówił A. Lesnau jak został rozstrzelany 

i jak później drogą zawiłą i ciernistą do 
wojsk polskich na Zachodzie się dostał.

Mówił Krajniak jak ławą żandarmów 
prał i jak oni skatowali go nogami od tej 
samej ławy, by wymusić przyznanie się do 
szpiegostwa.

Mówił Franciszek Preuhs, niegdyś nau
czyciel w Szymankowie, aresztowany w lu
tym 1939 roku i skazany na więzienie.

Snuł wspomnienie Erwin Karczewski, 
któremu hitlerowscy zbrodniarze zamordo
wali ojca i matkę, a jego samego zaprzań
cem uczynić chcieli.

Cichym, spokojnym głosem o swej tragedii 
mówiła Plathowa.

Płynęły wspomnienia jak łzy gorące, jak 
piołun gorzkie, krzywdą i bólem nabrzmia
łe. Wspominano bohaterskich męczenników 
i wspominano ich katów.

W wioskach nadwiślańskich najbardziej 
haniebną pamięć zostawił po sobie Haupt- 
wachmeister żandarmerii Herman Groning. 
Brał udział w każdej antypolskiej hecy. 
Mordował kolejarzy i celników. Z nim ra
zem działali SS-mani — Otto Palenzatis, 
Bruno Mulke, Bernard Paschke, nolz. 
Schott.

Część zbrodniarzy żyje jeszcze. Karczew
ski przypadkiem odkrył miejsce zamieszka

nia Groninga, wachmeistra z Simonsdorfu, 
jak Niemcy nazywali Szymankowo. Nieste
ty, zbrodniarze żyją spokojnie i kpią sobie 
ze sprawiedliwości. Pani Sprawiedliwość w 
NRF nosi nie tylko opaskę — jak to sobie 
wyobrażali starożytni. Jest ślepa i głucha.

S. WILKOWSKt



Inż. Anatol Burczak nie miał początkowo 
żadnych powodów do narzekania na swój los. 
Był młody, zdrowy, dobrze zarabiał i cieszył 
się ogólnym poważaniem współobywateli. Sto
sunki rodzinne układały orla się znakomicie. 
Kochał swoją piękną żonę i był pewien, że 
ona odwdzięcza mu sTę takim samym uczu
ciem. Wszelkie kłopoty związane z gospodar
stwem domowym wzięła na swe barki teś
ciowa— kobieta spokojna, pracowita, oszczę
dna i kochająca zięcia na równi chyba z wła
sną córką. Inż. Burczak nawet nie przypusz
czał, że przychylność losu odwróci się kie
dykolwiek od niego.

Pewnego dnia wrócił po pracy do domu 
z'dużą paczką w ręku. Kupił żonie futro, 
które ona wczoraj oglądała w komisie i któ
re nadzwyczaj się jej podobało. Dźwigając 
paczkę, cieszył się na samą myśl radości, ja
ką sprawi żonie tym niespodziewanym pre
zentem. Danuty jednak w domu nie zastał. 
Teściowa wyjaśniła mu jakimś takim nie
pewnym i wahającym się głosem, że córka 
pewnie zaraz wróci. Wróciła za dwie godzi
ny. Tłumaczyła się, że przypadkowo spotkała 
na ulicy przyjaciółkę z lat szkolnych i mu
siała wygadać się z nią do syta.

Inż. Burczak poczuł się dotknięty, gdy żo
na przyjęła drogie futro bez szczególnego 
entuzjazmu, można nawet powiedzieć — obo
jętnie. Powiedziała zdawkowo:

— Bardzo to ładniej z twojej strony, że mi 
kupiłeś';to fuitro.

Futra tego nawet nie przymierzyła. Od ra
zu schowała do szafy.

Od tego czasu Anatol ^Burczak po prostu 
nie poznawał żony. Odmieniła się, jakby ją 
ktoś dotknął różdżką czarnoksięską. Coraz 
częściej i dłużej bywała poza domem, tłu
macząc się wizytami u szkolnej przyjaciół
ki. Stała się dla męża chłodna i opryskliwa. 
Zmieniła się także teściowa. Przestała pa
trzeć zięciowi prosto w oczy, jakby się cze
goś wstydziła. Z jej (twarzy znikł (uśmiech. 
Anatol zauważył kilka razy jak popłakiwała 
sobie po kątach.

O zdradzie żony mąż najczęściej dowiaduje 
się ostatni, choć całe środowisko, w którym 
on żyje, huczy od plotek, domysłów i komen
tarzy. Tak się właśnie stało z inż. Burcza- 
kiem. Pewnego dnia przeglądając w  biurze 
bieżącą korespondencję, znalazł kartkę z ta
kim napisem:

„Panie inżynierze, jeśli chce pan przekonać 
się, co porabia pańska żona w tajemnicy 
przed panem, proszę obserwować dom swego 
przyjaciela i podwładnego inż. Ryszarda Der- 
leckiego, szczególnie w godzinach, gdy wy
chodzi on z Ibiura, aby załatwić rzekome 
sprawy służbowe na poszczególnych naszych 
budowach.”

List ten wstrząsnął Burczakiem. Kiedy mi
nął pierwszy szok, pomyślał sobie, że być 
może ktoś podle zakpił z niego. Ale przy
pomniał sobie zmianę w zachowaniu się żo
ny i rozpacz na nowo wypełniła mu serce. 
W jakiś czas potem Derlecki wszedł do po
koju swego kolegi i oświadczył, że wychodzi 
na dwie godziny, aby sprawdzić tok robót 
na budowie pawilonów handlowych. Z okna 
gabinetu Burczak obserwował, jak przyjaciel 
wsiada do ,.Syrenki", którą niedawno sobie

kupił, i rusza; ale nie w stronę pawilonów. 
Anatol bez namysłu wybiegł z biura, zatrzy
mał taksówkę i kazał się zawieźć pod dom 
Derleckiego. Wszedł do pobliskiej kawiaren
ki, zamówił kawę i przez okno obserwował 
ulicę i blok, w którym mieszkał przyjaciel. 
Nie czekał długo. Na jazdni zatrzymała się 
znajoma „Syrenka”. Wysiedli z niej Derlec
ki i Danuta. Trzymając się za ręce, weszli 
do kamienicy...

Burczak nie mógł oderwać oczu od wej
ścia, w którym zniknęła żona i jego przyja
ciel. Po dwóch godzinach znów ich zoba
czył. Uśmiechnięci, szczęśliwi wsiedli do sa
mochodu i pojechali przed siebie.

Inż. Burczak pieszo wrócił do biura. 
Usiadł za biurkiem i nie wiedząc co robi, 
miętosił w ręku jakiś dokument. Wszedł Der
lecki. Zaczął coś wesołego opowiadać, ale 
urwał w pół słowa, ujrzawszy wykrzywioną 
w straszliwym grymasie twarz Anatola. Wy
niósł się czym prędzej z gabinetu.

Po powrocie do domu inż. Burczak przez 
kilka godzin nie odzywał się ani do żony, ani 
do teściowej. Potem niespodziewanie rzekł do 
Danuty:

— Jakie proponujesz wyjście z tej sytuacji?
Domyśliła się o co chodzi. Powiedziała:
— Kocham Ryszarda i on mnie też kocha.

Chciałam ci to już dawno powiedzieć, ale 
jakoś nie nadarzała się okazja. Rozejdziemy 
się. Tak będzie najlepiej. Ja nie potrafię się 
wyrzec swego szczęścia. 1

Teściowa, która podsłuchiwała rozmowę 
przez uchylone drzwi, wybuchnęła spazma

tycznym szlochem. Zaczęła błagać córkę, aby 
się opamiętała, aby nie prowokowała losu. 
Danuta ofuknęła ją:

— Jeśli tak kochasz zięcia, to proszę bar
dzo, zostań z nim.

Kiedy następnego dnia Anatol wrócił 
z pracy do |domu, (nie zastał już ani żony 
ani jej matki. Później dowiedział się, że obie 
kobiety zamieszkały u Derleckiego. Dowie
dział się także, że Danuta rozpuszcza wśród 
znajomych plotkę, że on — Burczak — znę
cał się nad |nią i dlatego musiała się od nie
go wyprowadzić.

Rozprawa sądowa o rozwód odbyła się w pół 
roku później. Danuta powróciła do swego 
panieńskiego nazwiska. Po odejściu żony, inż. 
Burczak zmienił się nie do poznania. Zanied
bał się w pracy. Coraz częściej zaglądał do 
kieliszka. Do domu wracał późną nocą. Nie 
mógł znieść widoku izb i  /mebli, które mu 
przypominały kochaną i niewdzięczną ko
bietę. Zrzekł się kierowniczego stanowiska 
w biurze, aby nie stykać się bezpośrednio 
z Derleckim.

W kilka miesięcy po rozwodzie na Anatola 
spadła wstrząsająca wiadomość. Oto Danuta 
i Derlecki wracając z niedzielnej wycieczki 
za miasto ulegli katastrofie samochodowej. 
Ryszard wyszedł z niej z niewielkimi obra
żeniami. Jego przyjaciółkę w stanie ciężkim 
przewieziono do szpitala. W pierwszej chwili 
inż. Burczak odczuł jakąś dziką satysfakcję 
i radość. Los sam ukarał niewierną żonę — 
pomyślał. Potem — w miarę jak ze szpitala 
napływały coraz to gorsze wiadomości o zdro
wiu Danuty — zaczął ogarniać go smutek 
i przygnębienie. — Lepiej niechby sobie żyła

i [była szczęśliwa — dochodził do wniosku, 
Po trzech dniach zwolnienia lekarskiego inż. 
Derlecki wrócił do pracy. W tydzień -później 
Anatol zobaczył go jadącego taksówką w to
warzystwie pięknej Ireny Wesełskiej, projek
tantki z działu budownictwa przemysłowego. 
Dalej wypadki potoczyły się zgodnie z bru
talną logiką życia. Danucie amputowano rę
kę. O romansie Derleckiego z Weselską mó
wiono już głośno. Potem do Anatola dotarła 
wiadomość, że inż. Derlecki wyrzucił z mie
szkania matkę Danuty. Któregoś dnia w  go
dzinach pracy poproszono inż. Burczaka do 
telefonu. W słuchawce usłyszał słaby głos 
swojej byłej żony. Przepraszała go, że właś
nie do niego zwraca się z pewną prośbą, cho
ciaż rozumie, że nie powinna tego robić, ale 
innego wyjścia nie ma. Zresztą nie o nią 
samą tutaj chodzi. Zapytała Anatola, czy nie 
zechciałby potrudzić się trochę i pomóc jej 
matce w znalezieniu jakiegoś pokoiku sub
lokatorskiego, bo staruszka jest niezaradna, 
a ona — Danuta — nie ma się do kogo w tej 
sprawie zwrócić. Sama jeszcze przez kilka 
tygodni, a może i dłużej, będzie przebywała 
w szpitalu. Nie jest więc w stanie zaopie
kować się matką, która znalazła się przez 
nią, rodzoną córkę, w trudnej sytuacji.

Inż. Burczak zwlekał z odpowiedzią. Ale 
nie dlatego, że chciał ;umyć ręce w tej spra
wie. Po prostu czuł, że jeśli zaraz cokolwiek 
powie, to się rozpłacze. Łzy cisnęły mu się 
do oczu. Coś go drapało w gardle. Nie chciał, 
by współpracownicy widzieli jego wzrusze
nie. Danuta opacznie zrozumiała jego milcze
nie. Powiedziała:

— Przepraszam rozumiem ciebie. Popełni
łam błąd, że właśnie tobie zawracam głowę 
swoimi sprawami...

Krzyknął w słuchawkę:

— Ależ oczywiście wszystko załatwię, to 
dla mnie drobnostka. Nie martw się tą 
sprawą...

Potem przez kilka godzin dzwonił do zna
jomych i pytał się, czy nie mają do wyna
jęcia jakiegoś pokoiku, lub czy nie wiedzą, 
kto by taki pokoik wynajął. Niestety, trudził 
się daremnie. Z trudem, z oporami dojrze
wała w nim pewna decyzja. Pod wieczór do
szedł do wniosku, że innego wyjścia z sy
tuacji nie ma. Musi ulokować byłą teściową 
w swoim mieszkaniu. Odstąpi jej jeden po
kój i koniec... Staruszka od kilku dni sie
działa na walizkach w stróżówce bloku, 
w którym mieszkał Derlecki. Pojechał tam 
i przywiózł zrozpaczoną i zawstydzoną jego 
dobrocią kobietę do swego domu. Po kilku 
dniach znów zadzwoniła Danuta. Podzięko
wała mu za opiekę nad matką.

Wreszcie Danutę wypisano ze szpitala. 
Dzień przedtem jej matka zwróciła się do 
niego z zapytaniem, czy nie zezwoliłby, aby 
córka na krótki czas zamieszkała z nią w po
koju, który jej wspaniałomyślnie odstąpił. 
Anatol pomyślał z goryczą:

— Oto los zwraca mi żonę...

Co miał robić? Zgodził się. Danuta wró
ciwszy do dawnego domu, zapewniła Anatola, 
że nie będzie dla .niego długo ciężarem Gdy 
tylko lepiej poczuje się. znajdzie sobie jakąś 
pracę i .wtedy rozejrzy się za mieszkaniem 
dla siebie i matki. Ostatecznie ucięli jej tyl
ko lewą rękę... Inż. Burczak nic na to nie od
rzekł. Potem słyszał za zamkniętymi drzwia
mi płacz obu kobiet.

I tak mija czas. Żyją pod jednym dachem, 
ale osobno, kobieta 1 mężczyzna, którzy kie
dyś przysięgali sobie miłość i wierność w 
każdej sytuacji aż do śmierci, i z której to 
przysięgi sąd ich potem zwolnił. Mężczyzna, 
który wciąż tę kobietę kocha i kobieta, któ
rą przytłacza poczucie winy i onieśmielenie 
wobec dobroci człowieka tak okrutnie przez 
nią skrzywdzonego. Inż. Burczak dyskretnie 
pomaga finansowo swojej byłej żonie i te
ściowej, bo Danuta, jako inwalidka, nie po
trafiła jeszcze znaleźć sobie pracy. Dla nie
których jednak ludzi Anatol stał się po
śmiewiskiem. Drwią sobie z okoliczności, 
w jakich niewierna żona, znów znalazła się 
w jego mieszkaniu.

JERZY ALEKSANDER
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wój naszych paraf iL Świecić bodziemy pr 
kładem poszanowania naszych biskupóv 
wszystkich władz kościelnych.

W  naszych rodzinach i w życiu pryw 
nym dawać będziemy wzór innym paraf i  
kom w rozsiewania dobroci, szlachetno 
wyrozumiałości i wzajemnego szacunku 
dziców do dzieci. Dzieci nasze będziemy t 
chowywać zarówno na wiernych wyznawc 
Kościoła Polskokatołickiego jak i  na pr 
kładnych obywateli naszej Ojczyzny.

Solidaryzujemy się z całym naszym 1 
ściolem w jego współpracy i  innymi wy® 
niami chrześcijańskimi w ramach ruchu el 
raenicznego. Popieramy jego wysiłki w i 
wiązywania przyjacielskich kontaktów 
wszystkimi Kościołami Czujemy się śc 
i mocno związane z naszymi siostrami 
Stanach Zjednoczonych 1 Kanadzie, zwla 
cza zorganizowanymi w siostrzane Towar 
stwo Niewiast ANS z centralą w Scranł

Modlić się nie ustaniemy o pokój dla św 
ta i  o sprawiedliwość społeczną. Ubole\ 
my nad losem matek i  dzieci wietnamsb 
cierpiących % powodu niesprawiedliwej w 
ny. Ubolewamy nad losem matek i dzieci 
krajach głodujących i  solidaryzujemy si< 
wszystkimi ludźmi dobrej woU, którzy sj 
szą im z pomocą.

Postawione przez Opatrzność Bożą p 
swoich obecnych stanowiskach i obowi 
kach niewiast, matek, parafianek i Pol 
zrobimy wszystko, by naszym dzieciom i i 
Siej młodzieży było lepiej żyć, modlić 
t pracować.

Warszawa, dnia 25 Września 1M8 r.

ZJAZD ZJEDNOCZONYCH TOWARZYSTW 
NIEWIAST ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

R e z o l u c j a
My, przedstawicielki parafialnych kół To

warzystwa Niewiast ANS Diecezji Warszaw
skiej, zgromadzone na I  Diecezjalnym Zjeź- 
dzie oświadczamy w imieniu wszystkich 
sióstr, że zgodnie z naszym Statutem bę
dziemy wiernie stać przy Kościele Polskoka- 
tolickim i wypełniać sumiennie wszystkie 
obowiązki i zadania.

W szczególności będziemy dbać o podtrzy
manie i rozwój katolickiego kultu Eucha
rystii, zarówno poprzez obecność na Mszy 
św. w każdą niedzielę i częste przystępowa
nie do Komunii Św. — mianowicie w każ
dą pierwszą niedzielę miesiąca lab przynaj
mniej raz na kwartał — jak i poprzez tro
skliwość o wygląd ołtarzy, szat liturgicz
nych i w ogólności o wygląd naszych połsko- 
katoliekich świątyń.

Będziemy chętnie współpracować z każ
dym duszpasterzem naszym zabiegając prze
de wszystkim o Chwałę Bożą i misyjny roz- 

:h paraf iL Świecić będziemy przy- 
szanowania naszych biskupów i

prywat- 
parafian- 

szlachetności, 
szacunku ro- 
będziemy wy- 
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o pokój dla świa- 
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Września 1968 r.

Ks. biskup Franciszek Hodur powołał do 

istnienia Towarzystwo Niewiast Polskich 

Adoracji Najświętszego Sakramentu. Orga

nizacja ta istnieje obecnie przy każdej pa

rafii połskokatolickiej. W celu zaktywizowa

nia i ożywienia działalności kół parafialnych 

'tej organizacji na terenie diecezji warszaw

skiej, (ks. (biskup Tadeusz Majewski, zwołał 

do Warszawy na dzień 25 września ibr. pier

wszy diecezjalny Zjazd Zjednoczonych To

warzystw Niewiast ANS. \

Spotkanie delegatek rozpoczęło się uroczy

stym nabożeństwem w kościele katedralnym 

przy juL ^Szwoleżerów 4. Biskup Ordynariusz 

celebrował Mszę św. i wygłosił Słowo Boże. 

W nawiązaniu do perykopy ewangelijnej, 

omówił znaczenie tej tajemnicy wiary dla 

życia religijnego. Następnie omówił rolę pol- 

skokatolickiej wierzącej niewiasty w podtrzy

mywaniu kultu Eucharystii i  szczerej poboż

ności.

Obrady Pierwszego Zjazdu odbywały się 

w sali parafialnej przy ul. Szwoleżerów 4. 

Zgromadzone delegatki (jedna delegatka z 

każdej parafii) przywitał Biskup Ordynariusz, 

wyrażając słowa wdzięczności za dotychcza

sową pracę.

Referat pt. „Rola niewiasty w Kościele 

Polskokatoliekim” wygłosiła siostra Teresa 
Lewandowska.

W wyniku dyskusji, podczas której zabie

rały głos delegatki z Święciechowa, Toma

szowa Mazowieckiego, Warszawy, Zamościa, 

Grudziądza, Gdańska, Horodła i z innych 

parafii, uchwalono program działalności To

warzystw Parafialnych na najbliższą przy

szłość.

Uchwały Zjazdu i rezolucje zamieszczamy 

obok.

w _

U C H W A Ł Y

Zaktywizować i ożywić pracą Parafial

nych Towarzystw Niewiast ANS przez 

werbowanie nowych członkiń, wciąganie 

wszystkich do czynnego udziału w życiu 

religijnym każdej parafii.

Zachęcać rodziny polskokatolickie mające 

dorastających, pobożnych synów do obra

nia stanu kapłańskiego.

Nabywać, czytać i rozpowszechniać ko

ścielną prasę i wydawnictwa polsknka- 

tolickie.

■ Szczerze współpracować z chrześcijań

skim ruchem ekumenicznym poprzez 

czynny udział w pracach Polskiej Bady 

Ekumenicznej,

• Roztaczać opiekę nad mogiłami n iezna

nych żołnierzy i wyznawców spoczywa

jących na najbliższych cmentarzach.

■ Chętnie i bez wezwania przekazywać na 

rzecz Diecezjalnego Zarządu Zjednoczo

nych Towarzystw Niewiast ANS składki 

kwartalne ustalone przez parafialne Ko

ło Towarzystwa ANS.

Za Prezydium Zjazdu:

MARIA PERETZ, HELENA KOWALCZYK, 

IRENA DERTKIEWŹCZ

Warszawa, dn. 25.IX.196S r.
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ODPOWIEDZI
PRAWNIKA

Pan W.P. — Kalisz — dla

uzyskania renty inwalidzkiej dla 

osób powyżej lat 30 ustawa wy

maga 5 lat zatrudnienia. Liczą 

się również lata pracy przed woj

ną. Brakujący okres można „do

pracować” w dotychczasowym za

kładzie pracy lub w jakimkol

wiek innym pod warunkiem u- 

bezpieczenia pracownika. O in

walidztwie orzekają właściwe ko

misje lekarskie.

Pan T.L. — Warszawa — jeże

li pracownik w obrębie tego sa

mego normalnego czasu pracy 

wykonuje dla jednego zakładu

pracy kilka różnych funkcji — 

pracownik może otrzymać za nie 

tylko jedno wynagrodzenie prze

widziane dla funkcji najwyżej 

płatnych. Gdy kumulacja kilku 

funkcji powoduje konieczność 

pracy w godzinach nadliczbowych

— co nie jest równoznaczne z 

pracą w domu — pracownik po

winien otrzymywać za tę pracę 

dodatkowe wynagrodzenie. Taka 

jest decyzja CRZZ z dn. 7.VI.1955 

roku. Zastępowanie więc nieobec

nego pracownika samo przez się 

nie rodzi roszczeń do dodatko

wego wynagrodzenia, jeśli mieści 

się w normalnym czasie ^pracy. 

Praca w godzinach nadliczbo

wych musi być wykonywana w 

zakładzie pracy i na jego zlece

nie.

Pan S.W. — Ostrów Wlkp. —

do p. 1) — właściciel nie może 

dowolnie .podwyższać czynszu. 

Obowiązuje Pana czynsz ustalo

ny wyrokiem sądowym. Do p. 2)

— jeżeli centralne ogrzewanie ma 

być zainstalowane dla całego do

mu nie może Pan sprzeciwiać się 

zainstalowaniu go w jego miesz

kaniu. Inna sprawa, czy jest Pan 

zobowiązany do partycypowania 

w kosztach tej instalacji. Tego 

rodzaju koszty obciążają właści

ciela nieruchomości. Do p. 3) — 

Właściciel nie ma prawa pozba

wiać Pana prawa z korzystania 

z podwórka zgodnie z jego prze

znaczeniem. Do p. 4) — W spra
wie nieporządków domowych u-

rągających higienie winien Pan 

zawiadomić Prezydium Rady Na

rodowej.

Pan S.G. — Częstochowa — 

w odpowiedzi na list wyjaśnia

my, że nic nie stoi na przeszko
dzie, aby rozwiązał Pan stosunek 

prawny. Nie stoi też temu na 

przeszkodzie tzw. materialna od

powiedzialność wspólna, gdyż 

ustaje ona razem z umową o 

pracę. Oczywiście wiąże ona do 

czasu rozwiązania stosunku pra

cy.
PRAWNIK

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

prawną.

POZIOMO: 1) gliniana podłoga, i) działanie, wpływ, 10) pisarz, 11) koja
rzy się z Rusłanem, 12) powieść Orzeszkowej, 13) miejsce bitwy, w której 

'poległ Leonidas, 14) pomysł, projekt, 15) świta, 18) tkanina bawełniana, 81)
i do drugiego dania, 24) wczasowisko w pow. jeleniogórskim, 26) sza

łas pokryty skórami jelenimi albo wojłokiem, 2?) figura stylistyczna, 28) 
region między Tatrami a Beskidami, 29) opera Yerdiego, 30) zestawienie 
opłat-

PIONOWO: 1) spór w prasie lub na zebraniu, 2) pałac papieski w Rzymie, 
3) organ ustawodawczy w wielu krajach, 5) sycylijska metropolia, 6) ułat
wia porozumienie się na dużej odległości, 7) lek przeciwmalaryczny, 8) au
tor powieści „Daleko od Moskwy”, 9) zbiór przepisów organizacji, 16) grzyb 
jadalny, 17) szabla od parady, 19) cechuje człowieka statecznego, 20) gafa, 
21) pochyła ściana nasypu, 22) gra na szachownicy, 23) osoba uprawniona 
do wyboru obywatelstwa, 25) konkurencja narciarska.

Rozwiązania należy nadsyłać w terminie 10-dniowym od daty ukazania 
się numeru pod adresem redakcji z dopiskiem: „Krzyżówka nr 42”. Wśród 
Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosowana zosta
nie nagroda:

KOMPLET KSIĄŻEK.
\ '• fi;; ■ ' ■- -i ...

ROZWIĄZANIE k r z y z o w k i  NR X

POZIOMO: proeent, renifer, Krana, nagroda, krwotok, trans, pokład, strata, Ocze- 
ret, ster, Orso, stadion, pałasz, esteta, Taras, sztampa, ognisko, rejon, narkoza, strof, 
ka. PIONOWO: ochrona, unikat, relaks, kilowat, paragon, retorta, iafca, rozwaga, nerwi

ca, łatka, dorsz, Stooe, ruszt, Kasztan, Atakama, szminka, senator, tarcza, rejs, sona
ta. Nagrodę w jpostael kompletu książek Instytutu Wydawniczego „Odrodzenie” 
wylosowała PANI ANNA MASLANKOWSKA, BYDGOSZCZ. Ul., w  STYCZNIA 
N8. «. n i *,
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CZY DOBRE SĄ ZIOŁA 
PO BABCI?

C
ała rodzina wie, że babcia 
dożyła sędziwego wieku w 
zdrowiu i humorze, i cala rodzi

na przypisuje to ziołom, które 
babcia od niepamiętnych cza
sów parzyła i pijała dwa, a nie
raz i trzy razy dziennie.

No i została tych ziół duża 
torba, więc sie je przechowuje, 

bo to są te dobre zioła, które 

babci zapewniły zdrowie do 

ostatnich lat jej życia,

Czy to ma sens? Pyta mnie 
uiłaśnie Pan Stanisław R. z

Pruszkowa, czy może parzyć i 
pić te zioła?

Przede wszystkim zioła i zioła 
to nie jest to samo: każde ma 
swoje przeznaczenie i każde mu
si być dostosowane do pacjenta 
i jego dolegliwości. Po drugie
— jak długo można przechowy
wać zioła, kiedy one tracą swoją 
wartość leczniczą?

Otóż zioła pachnące przecho
wuje się dotąd, dopóki dobrze 
pachną, a więc nie dłużej niż 
rok. Zioła niepachnące przecho
wujemy do dwóch lat; nasiona, 
korzenie i kory do sześpiu lat, 
z wyjątkiem kminku, który i po 
dziesięciu latach nie traci wartoś
ci leczniczej, nawet wtedy gdy

jest przechowywany w niesz
czelnym opakowaniu np. papie
rowym. Drugim wyjątkiem jest 
kora kruszyny, która świeżo 
zdarta z gałązek nie nadaje się 
do użytku i musi albo rok odle
żeć w suchym i przewiewnym 
miejscu, albo należy ją przez 
godzinę prażyć w temperaturze 
powyżej stu stopni C.

Bratek polny i owoc kasztana 
tracą działanie po roku, nawet 
wówczas gdy są dobrze przecho
wywane. A cóż to jest właści
wie to dobre przechowywanie? 
Zioła, — bez względu na to czy 
są pachnące czy nie — należy 
przechowywać w opakowaniu 
szczelnym, a więc np. w dobrze 
zamykanym słoju szklanym lub 
pudełku blaszanym o dobrym 
zamknięciu. Oczywiście, jeżeli 
mówimy o zapasach zielarskich, 
a nie o tych torebkach, które 
kupujemy doraźnie w sklepie 
zielarskim.

Poza tym należy pamiętać, że 
wszelkie zioła trzeba trzymać 

z dala od obcych zapachów, gdyż 

wysuszone zioła wchłaniają w 

siebie te obce zapachy: i tak np.

zioła suszone nad oborą będą 

zalatywały obornikiem, a zioła 

trzymane w garażu będą śmier

działy benzyną itd. itp.

A na koniec — najważniejsze. 

Jeśli w ziołach, które przecho
wujemy zauważymy pajęczyny, 

poczujemy z nich zapach stęch- 
lizny lub zobaczymy robaki — 

należy wszystko jak najszybciej 

spalić, gdyż szkodniki ziołowe, 

mole itp. bardzo często przerzu

cają się na inne środki spożyw
cze, które w domu przechowuje

my i mogą nam narobić nie- 
obliczanych sźkód.

Tak więc zioła, które nie są 
dla nas przeznaczone, nie są 

przepisane przez fachowca, zioła,

o których nie wiemy do czego słu

żą i jak długo były przechowy
wane — najlepiej spalić. Ceny 

ziół są na ogół niskie — strata 
będzie naprawdę niewielka.

CZ. DRABOWICZ
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Kobiecy styl
D

ziś prezentujemy dwa modele od
powiednie dla pań, które jeszcze 
nie zdążyły schudnąć, mimo, że są 

w trakcie przeprowadzania kuracji. Za
nim jednak osiągną spodziewany cel — 
co może potrwać kilka miesięcy — pro
ponujemy suknie zamieszczone na na
szych zdjęciach. Nadają się one dosko
nale na tzw. większe wyjście jesienią 
lub zimą, uszyto je bowiem z miękkiej 
wełenki tzw. „dżerseju” po 240 zł za 
metr.

Na pierwszy model — ten z białym 

przybraniem i różą — potrzeba ok. 2,10 
m materiału o szerokości 140 cm, a na 
przybranie białego jedwabiu ok. 60 cm. 
Najodpowiedniejsza będzie tkanina w 
ciemnym kolorze — czarnym (szalenie 
modny), ciemno granatowym lub brą

zowym.. Suknia charakteryzuje się nie- 

bdciętą talią, co bardzo wyszczupla i 
podłużnymi — także wyszczuplającymi 

— zaszeiokami.

Drugi model — mimo pozorów — jest 
też sukienką jednoczęściową. Przód jej, 

na linii bioder, odcięto zastębnowaną li
nią. Asymetryczne jest zapięcie na trzy 
błyszczące guziki. Dekolt w kształcie 
„miski". Płaska tzw. angielska kokardka 

z błyszczącego jedwabiu w kolorze suk

ni lub z aksam.itu dodaje całości ele

gancji.

Obydwa modele są nieco tradycyjne 
i dlatego można nosić je długo tez oba
wy zmiany m,ody. Tym bardziej, że nie 

jest wykluczone, iż nasza kuracja odchu
dzająca nie powiedzie się. Nawet wtedy 
nie wpadajmy w panikę, gdyż ładnie 

zaokrąglona kobieca figura wcale nie 
szpeci, a nawet w wielu wypadkach do

daje uroku. Zaś w pewnym w'leku bar

dzo korzystnie jest nieco przytyć. Wy
gładzają się wtedy zmarszczki na twa
rzy, która często zyskuje pięknie zao
krąglony prawie młodzieńczy owal. (Jr)

S Ł U C H A J  KAMILLI
KOSZYCZKI

długo używane — po jakimś czasie są 
bardzo brudne. Jak je umyć? — pyta 
„Młoda Gospodyni".

Trzeba je wyszorować szczotką, w du
żej ilości wody. Do pierwszej wody bie
rze się na szczotką soli i nią szoruje. 
Potem płucze się czystą wodą.

Jest jeszcze jedfen sposób, może nawet 
skuteczniejszy. Na 10 litrów wody daje 
się tyle mydła lub 1X1, by powstała pia
na. a następnie dolewa się 10 łyżeczek 
amoniaku, r tym roztworem się szoruje, 
używając twardej szczotki. Potem spłu
kać czystą woda. Nie suszyć na słońcu,

bo wiklina ciemnieje, a jasna żółknie. 
Przy okazji poprzybijać — jeśli trzeba — 
odwinięte łyko lub inne uszkodzenia. / 

Uwaga: tak samo szoruje sie stare 
meble koszykowe! Sa po takim zabiegu
— jak nowe.

SADZA NA DYWANIE

Mąż odnawiał piece, ale przy okazji 
zrobił na dywanie duże plamy l  sadzy. 
Jak je usunąć? — pyta Eleonora R.

Można spróbować usunąć te plamy 
środkiem chemicznym „Textilem”, spec
jalnym do usuwania z dywanów tłus
tych plam. Ale jeśli ten środek nie po

może, wystarczy nasaczyć ściereczkę 
kilkoma krociami trójchlorku węgla i 
tym wycierać plamy. Powinny zejść bar
dzo łatwo i szybko.

PRANIE KILIMÓW

Chciałabym uprać swój kilim. Czy 
można to zrobić środkami domowymi?
— pyta Maria N.

Wbrew mniemaniu — na ogół kilimy 
nie farbują. Jeśli to jest stary kilim — 
farbować nie powinien. Niestety, zdarza 
sie, że do nowych kilimów, przy ich wy
robie, użyto wełny nie zawsze dobrze tj. 
trwale ufarbowanej i wtedy jeden kolor 
wełny może przy praniu — zniszczyć 
wszystko. Dlatego warto- najpierw wy
próbować i przekonać się, czy któryś z 
kolorów nie farbuje. Jeśli żaden — moż
na prać kilim w wannie czy balii, jak 
wszystkie wełny, w roztworze płatków 
mydlanych, w letniej wodzie. W plamy 
wcierać dodatkowo płatki i trzeć szczot
ką, póki nie zejdą. Potem dobrze spłu
kać i suszyć na płask, by uniknąć za
cieków (np. na trawie — na podwórku 
lub na balkonie, na ramie z drążków 
itp.).

Gdyby się jednak okazało, że kilim 
farbuje, wówczas można wyprać go „na 
sucho”. W tym celu miejsce koło miej
sca wcieramy talk lub mąkę ziemniacza
ną. Jeśli są plamy, to wcieramy w nie 
tamponem waty trochę mąki, potem tam
pon zwilżamy rozpuszczalnikiem (ben
zyną) i wycieramy, póki plama nie zej
dzie. Gdy już w cały kilim wetrzemy po
rządnie talk czy mąkę, to wtedy kilim 
bardzo starannie trzepiemy i na koniec 
szczotka usuwamy resztki brudnego pyłu.

JAK PRAĆ ANILANĘ?

— pyta Ania Cz. Zwyczajnie. Nic się 
chyba tak łatwo nie pierze jak właśnie 
anilana. Trzeba ją prać w letniej wo
dzie i jeśli jest jasna, to w XXI. jeśli 
ciemna — można użyć innych detergen
tów. Potem wypłukać w wodzie o tej sa
mej temperaturze co użyta do prania. 
Płukać w kilku wodach, aż będzie czysta.

Anilana ma właściwości „elektromag
netyczne”, czyli z łatwością przyciąga 
kurz, pył, brud, a więc brudzi się łatwo
i szybko. Ale równie łatwo i szybo ten 
brud oddaje... podczas prania.

Może najwięcej kłopotów jest z jej 
suszeniem, bo ono trwa dość długo. Jak 
je sobie ułatwić?

Bluzki, sweterki i inną dzianinę z 
anilany, (lub anilanowe tkaniny), najle
piej jest suszyć nie „na wisząco”, bo po
trafią się wyciągać, ale „na leżąeo”. I 
dlatego do suszenia tak dziś modnych 
dzianin (wszystkich, nie tylko z anilany)
i w ogóle taknin anijąnowyeh, powinno 
się mieć urządzenie .ułatwiające ich su
szenie.

Takim „urządzeniem” będzie rama z 
igielitową żyłką. Listwy do takiej ramy 
można nabyć w sklepach harcerskich lub 
drzewnych. Listwy najlepiej jest zbić w 
kwadrat lub prostokąt, taki jaki będzie 
nam najwygodniej umieścić na wannie. 
(Przy okazji — woda z dzianiny spływa 
do wanny). Tę ramę można całkiem pry
mitywnie opleść żyłką igielitowa i „su
szarka” gotowa.

Dzianinę się wyciska w ręczniku, roz
kłada na siatce igielitowej, gdzie może 
schnąć szybko, a w małych mieszkaniach 
takie „suszenie” nikomu nie przeszkada.

KAMILLA
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P R Z E T W O R Y  JE S IE N N E
P. Maria S., Elżbieta D. i Stefania B.

proszą o przepisy na jesienne marynaty. 
Na ogół jestem przeciwna marynatom, 

jako że w ich skład wchodzi mocny ocet, 
przynajmniej 6-procentowy. A taki ocet 

nie jest zdrowy. Ale... ulegam prośbom, 

no i przypominam, że marynaty — to 

nie... kartofle i podaje się je w niewiel
kich ilościach, tylko dla smaku, podnie

sienia apetytu i by podane potrawy nie 
były mdłe. A więc, jeśli marynaty — to 
malutko!

Marynowane korniszony

2,5-3,5 korniszonów (prostych, ale ma

lutkich ogórków) namoczyć w wodzie, 
wyszorować szczotką i opłukać. Ukła

dać o ile możności pionowo, dobierając je 
wielkością, w słojach lub słoikach. Przy

gotować zalewę i przyprawy. Podaję iloś
ci na 10 półlitrowych słoików: 1,5 litra 
wody, 25-50 g soli i 40-70 g cukru oraz

1 litr octu 6 procentowego. Przyprawy: 
baldachów, świeżego kopru z nasionami 

10-15 g, estragonu 10 g, korzenia chrza
nu 10-20 g, liści chrzanu 10-20 g, suszo

nych strąków papryki — 5 g lub świe
żej papryki 15 g, nasion gorczycy 5-10 g, 

pieprzu czarnego 2-3 g, ezosnuk 3-10 g. 

Naturalnie, że może się obejść bez nie
których przypraw, ale i smak się po
gorszy. Bez przypraw w ogóle — korni

szony będą miały ostry smak octu, bez 
aromatu i całego „bukietu” smaków.

Koper i estragon daje się na dno sło

ja i na jego wierzch. Lepszy smak kor

niszonów uzyskuje się, dodając zamiast 
połowy octu — kwasku cytrynowego lub 
winowego, albo i mlekowego. Jeśli trzeba, 
dolać więcej wody.

Innymi przyprawami wypełnia się 

miejsca pomiędzy korniszonami. Wodę i 

oeet gotuje się z solą i cukrem: wrzącą 
zalewą zalewa się ogórki.

Słoje weka się wyciera, nakłada suche 

gumki, wieczka i sprężynki i pasteryzu

je się słoje — półlitrowe — 10 minut, 

większe 12 minut, po czym ochładza. 

Temperatura pasteryzacji powinna wyno

sić 85 st. C.

Marynowane brokuły (tak lansowane w 

ub. r. przez „Przekrój”)

Brokuły, nieco przypominające kala

fiory, są nie tylko bardzo smacznym wa
rzywem (kapustne), ale też bardzo boga
tym w wit. C. Kwiatostany brokułów 
trzeba krótko przyciąć, (usunąć liście), 

zblanszować we wrzącej wodzie, tzn. 
włożyć do niej na 3 minuty, a potem 
spłukać zimną wodą. Ułożyć w słojach

Rady dobre i praktyczne

zalać zalewą, przygotowaną z 0,6 1 wó
dy, 1-2 łyżek 6-proc. octu i 20-30 g soli, 

Pasteryzować z temp. 90 st. C — półli

trowe słoje 15 minut, większe — 20 m i
nut. Potem ochłodzić.

Cebulka marynowana

Cebulkę, niezbyt dużą, obrać, opłukać, 
a drobną do 3 cm średnicy — maryno
wać w całości; większą pociętą na częś
ci; włożyć do słoi weka, dodać do 4 list

ków laurowych na 1 kg cebuli. Przygo

tować zalewę z 0,6 ł wody, 2-3 łyżek 6- 
proc. octu, 20-50 g cukru, 20-40 g soli,
5-10 g gorczycy (więcej białej, niż czar

nej). Gorącą zalewą zalać cebulę i pas
teryzować w temp. 85 st. C — półlitro

we słoje 10 minut, większe 15 minut.

Słodko-kwaśna marynata z dyni

Dojrzałą, twardą dynię obrać ze skór
ki, usunąć miękisz i pestki, a twardy 

miąższ pokrajać w sporą kostkę. Wkładać 
do wrzącej wody na 4-5 minut, potem 
przepłukać zimną wodą i 'napełnić sło
je. Zalać zalewą przygotowaną z 0,6 1 

wody, 2-3 łyżek S-proc. octu, 20-35 g 
soli, 20-40 g cukru, kilku ziaren ziela 

angielskiego, tyleż goździków, 2-4 liści 
laurowych i innych przypraw, jak kto lu

bi. Dynię zalać gorącą zalewą i pastery
zować w temp. 85 st. C — półlitrowe sło

je 15 minut, większe — 20 minut, po 

czym chłodzić.

Ostra marynata z dyni

Dynię przygotowuje się jak poprzednio
i zalewa zalewą z* 0,4 1 wody, tyleż octu
6-proc., dodając cynamonu, goździków, 

pieprzu angielskiego po ok. pół grama, 
kto ma — doda estragonu; liści czarnej 

porzeczki, liści laurowych. Gorącą zalewą 
zalewa się dynię i pasteryzuje w terno. 
85 st. C — 15 i 20 minut.

Pikle

Dojrzałe, żółte, ale jeszcze twarde 

ogórki obiera się, kraje wzdłuż na 8 
części, usuwa nasiona i miazgę. Ten 

twardy miążSz kraje się w kostkę (cza
sem marynuje się też takie długie paski)
i posypuje solą, biorąc 5 dkg na 1 kg 
przygotowanego miąższu. I tak pozosta
wia na 1 dobę. Odsącza się solankę i 

pilke układa w słojach. Następnie zale
wa się wrzącą zalewą, przygotowaną z 1 
części wody, 1-2 części octu (6-proc.) z 

dodatkiem przypraw: liście laurowe, gor
czyca, cebulki, pieprz i inne. Po 2 dniach 
zalewę się odcedza znad pikli, dodaje 

się 1 litr zalewy przygotowanej z 15 dkg 
cukru , i 1 litra 6-proc. octu; zagotowuje

i znowu zalewa pikle. Dopiero wtedy pa
steryzuje się słoje w temp. 85 st. C. 

Półlitrowe słoje 10 minut, większe — 12 
minut. Potem ochładza.

KATARZYNA

Kącik grzeczności

Andrzej P. pisze: „Co komu szko
dzi czy ja mam długie, czy krótkie 
włosy? Rodzice robią mi o to wciąż 
awantury. A przecież Chopin, Mic- 
kiewićz i inni też nosili długie wło
sy. Napisz Arbitrze coś o tym, niech 
się dorośli uspokoją".

Andrzeju — moda na długie wło
sy już minęła. Zajrzyj do mody mę
skiej, także i do zagranicznych 
pism, a zobaczysz, że prócz człon
ków młodzieżowych zespołów big- 
beatowych, już żaden młody czło
wiek nie nosi przydługich fryzur. Ja 
osobiście nie jestem takim "uczesa
niom przeciwny, ale pod warun
kiem. że włosy są zadbane, umyte, 
starannie uczesane i starannie, rów
no przycięte przez dobrego fryzjera. 
Niestety, w wieku rozwojowym 
włosy młodych ludzi tłuszczą się 
nieraz już na drugi dzień po umyciu
i wtedy wyglądają, przy dłuższej 
fryzurze — okropnie.

Ja Was chłopcy znam, to wiem, 
że nie lubicie co dwa dni myć gło
wy. A więc lepiej już przystrzyc 
włosy, tak jak chcą rodzice i szkoła, 
bo wtedy wygląda się czyściej, po
rządniej, schludniej. A poza tym... za 
to wszystko, co robią rodzice i na
uczyciele dla Was, chyba nie jest za 
wiele — dostosować fryzurę do wy
magań. Kiedy będziecie na „włas
nym gospodarstwie", będziecie sobie 
mogli używać na własnym wyglą
dzie — do woli.

ARBITER

Co na obiad?

1. Zupa owocowa z grzankami. Baranina 

lub inne mięso duszone w jarzynach, 
ziemniaki, sałata łub buraczki.

2. Zupa kalafiorowa z ziemniakami. Po

trawka z podróbek łub cielęciny, ryż łub 

kasza krakowska, zacierana; fasolka szpa
ragowa, surówka z pomidorów.

3. Zupa ogórkowa z ziemniakami Pie

czeń wołowa we własnym sosie lub so
sie zaprawionym śmietaną; makaron, su

rówka z porów. Kalafior z masłem i bu
łeczką.

4. Zupa pomidorowa z ryżem, aabielana. 

Knedle ze śliwkami, z masłem, bułeczą, 
cukrem i śmietaną.

5. Zupa jabłeczna z grzankami. Ryba 

smażona, papryka nadziewana jarzynami
i ryżem, posypane serem żółtym. Su 

rówka z kapusty.

6. Kwaśne mleko lub kefir z ziemniaka

mi. Jaja na półiwardo w sosie pomido
rowym. Makaron. Brokuły z wody. t
masłem i bułeczką. Kompot.
7. Bulion w filiżankach. Kura gotowana 

lub kurczak, ryż na sypko, sałata. Bu
dyń czekoladowy z mleczkiem wanilio
wym.

Rady dobre i praktyczne



C z y t e l n i c z k a  z W a r s z a w y

Religijna nauka o stworzeniu roślin, 
zwierząt i człowieka przez Boga nie 
jest legendą, lecz prawdą, chociaż nie 
w tym znaczeniu, że Pan Bóg ulepił 
osobno każdy kwiatek i każdy gatunek 
ptaków i ssaków. Biblijne opowiadanie 
o „ulepieniu człowieka z prochu ziemi“ 
(Rodz. 2, 7) ma tylko na celu poucze
nie, że człowieka też stworzył Bóg. Nie 
chodzi tu o ustalenie dogmatu o bez
pośrednim jego utworzeniu przez Bcga. 
Wolno każdemu wierzącemu przyjąć 
hipotezę ewolucji („teorię Darwina") 
głoszącej, że pojawianie się form no
wych i obumieranie starych nie wywo
łuje specjalny akt twórczy Boga, lecz 
że jest ona wynikiem historycznego 
rozwoju przyrody. Ewolucja wcaie nie 
„wypiera" religijnego tłumaczenia 
świata. Owszem, jeszcze bardziej umac
nia wiarę we wszechmoc i mądrość 
Bożą, która jednej jakiejś komórce ka
zała się rozwinąć w przebogaty i prze
piękny świat, roślin, zwierząt i ludu, 
nad którego poznaniem biedzą się cały
mi latami, bakteriolodzy, biolodzy, zo
olodzy i antropolodzy z medykami, 
psychologami, pedagogami i księżmi. 
Pozdrawiamy.

P a n i  J. C. ze S ł u p s k a

Określenie „spowiedź uszna"' nie jest 

dokładne przy pytaniu: „Kiedy pow

stała spowiedź uszna?" Bardziej po

prawnie brzmi określenie „spowiedź 

prywatna" (jednego penitenta wobec 

jednego spowiednika) jako przeciwień- 

r stwo „spowiedzi publicznej" (jednego 

penitenta wobec kilku spowiedników i 

słuchaczy). Spowiedź prywatna może 

być „uszna" (w konfesjonale) i nieusz- 

na (bez konfesjonału). Pierwszą stosuje 

Kościół Zachodni, drugą — Wschodni. 

Spowiedź prywatna i publiczna może 

być szczegółowa (z nazwą i określe

niem liczbowym grzechów) lub ogólna 

(przyznanie się spowiednikowi, że się 

grzeszyło — bez wymieniania grze

chów).

Spowiedź prywatna, bez konfesjona
łu — szczegółowa, powstała w IV w. w 
przeciwieństwie do stosowanej do te
go czasu szczegółowej spowiedzi publi
cznej. Najpierw od spowiedzi publicz
nej zwolniono duchowieństwo, a na
stępnie (na Wschodzie w 391 r.) i la
ików.

Nie jest prawdą, że spowiedź pcywat- 
ną bądź uszną wprowadził synod late
rański w 1215 r., ponieważ wówczas 
nałożono tylko obowiązek spowiadania 
się przynajmniej raz w roku.

Dziękując za pozdrowienia, pozdrar 
wiamy wzajemnie.

P a n  J ó z e f  G ą s i o r e k  z W a r -  
s za  wy

Określenie „intronizacja Ewangelii" 

oznacza uroczyste umieszczenie Księgi 

Pisma św. na miejscu naczelnym w sa

li obrad poświęconych sprawom religij

nym. Najczęściej tego rodzaju obrzęd 

występuje na soborach i synodach. 

Niesie się w procesji Ewangelię na śro

dek auli i kładzie na specjalnie przy

gotowanym do tego pulpicie. Tak uho

norowana księga Biblii przypomina ze

branym obowiązek czerpania dowodów 

teologicznych przede wszystkim z Pis

ma św. Serdecznie pozdrawiamy.

Pan F r a n c i s z e k  Ch. z B r z e s k a

Gdy twierdzimy, że wyznanie 

Świadków Jehowy nie jest chrześci

jańskie, podajemy poważne racje a nie 

„kpiny". Pańskie porównanie stosun

ku jehowitów względem chrześcijań

stwa i religii polskokatolickiej z rzym- 

skokatolicyzmem po prostu nie pasu

je. Wiara w prymat jurysdykcyjny i 

nieomylność papieska nie jest częścią

wiary chrześcijańskiej, czego dowodem 

istnienie dwutysięcletniej tradycji i 

450 milionów chrześcijan nierzymsko- 

katolików. Natomiast wiara w Trójcę 

św. jest fundamentem chrześcijaństwa. 

Bez niej nie mamy do czynienia z 

chrystianizmem, lecz z mozaizmem. 

Świadkowie Jehowy są wyznawcami 

religii mojżeszowej. Nie powinni się o 

to obrażać, ponieważ mozaizm jest 

również religią i ludzie, którzy się sto

sują do jej wymagań, mogą osiągnąć 

zbawienie. Bo naprawdę można się 

zbawić w każdym wyznaniu. Panu to 

twierdzenie nie odpowiada. Nie pyta

my, dlaczego tak jest. bo to Pana 

sprawa. Prosimy jednak, aby jehowi- 

ci pozostawili w spokoju chrześcijan 

czyli zwolenników nauki Chrystusa i 

Apostołów.
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Pomnik .Tana K asprow icza w Inow roc ław iu

Szymborze
Pamiętani te piaski nad wodą 
Gromniczne pamiętam dziewanny...

(JAN KASPROWICZ)

Niełatwą miał drogę do sławy i laurów chłop
ski syn* Nie było mu oszczędzone żadne cierpienie 

w życiu osobistym a nawet głęboki zawód, który 
sprawił najbliższy mu przyjaciel, zabierając uko
chaną żonę. I z tego ciężkiego życia wyrastała 
jego poezja smutna, pełna chłopskiego przywią

zania do ziemi i spokojnego znoszenia losu, poezja 
w swej konsekwencji głęboko religijna.

I  oto jesteśmy w izbie, gdzie stolik przykryty 

czarną chłopską matczyna chustką, gdzie stoją

Dom . w  którym  urodzi! się poeta przed domem ..kustosz” muzealnej izby — jego siostrzenica pani Barbara Świerczowa

n *
.. .simo, 
§t . •

prymitywne krzesła, a w szafie najzwyklejsza la
ska, aluminiowe proste łyżki i widelce, gdzie but- 

wieje podłoga i dach zacieka, tu gdzie urodził 

się Jan Kasprowicz, poeta — syn chłopa, półanal
fabety. Chata przy drodze jak wszystkie na żyznej 
kujawskiej ziemi — murowana, kryta dachówką. 

Droga powoli się zmienia w miejską ulicę. Na 
ścianie domu tablica pamiątkowa. To wszystko.

Całe muzeum poety. Kustoszem tu i przewodni
kiem jest jego siostrzenica pani Barbara Świer
czowa, córka Anny Rolidad z domu Kasprowicz.

W izbie wiele fotografii. Z różnych lat, z róż
nych okazji. Są i zdjęcia towarzyszek życia Ka

sprowicza z niezbyt szczęśliwych małżeństw. Chłop

ska była dola w dzieciństwie poety. Chłopska jest 
i izba, pusta aż smutno prymitywna, a jednak 

wzruszajaca swą prostotą. Mimo woli nasuwa się 
refleksja: zakopiańska harenda — owoc życia, nie

jako symbol osiągnięć twórczych i materialnych, 

eksponowana, reklamowana.
Oto blask jego życia. Tu w Szymborzu izba 

zapomniana, niezamożna i niedostrzegana — symbol 
chłopskiej nędzy. Nawet w „powiecie” brakuje 
pieniędzy, by jakoś to zabezpieczyć, uzupełnić, po

kazać. Szymborze, dalekie przedmieście Inowro
cławia, z wielkim stawem pośrodku wielkiej wsi. 
po którym pływają gęsi, kościółek przy drodze — 
wszystko takie jak widywał je poeta. Za chału
pami łany dorodnych buraków cukrowych, kopy 

pszenicy. Żyzna ziemia kujawska rodziła nie tylko 
obfite plony. Kasprowicz, Przybyszewski, Snia- 

deccy to również synowie tej ziemi.
Piaski nad wodą, dziewanny i sosny przeglądaja 

się w zastygłej toni jezior. Ta smutna ziemia i hi
storyczne miejsce — oto Kujawy, które poeta pa

miętał w swej harendzie u stóp Tatr.

JANUSZ CHODAK


