Świeccy kaznodzieje
Już od 10 lat w ewangelickim
Kościele krajowym Wirtember
gii działała kaznodzieje świeccy.
Tak więc obok 1400 pastorów
wygłaszają kazania szczególnie
w gminach mniejszych, w gm i
nach wiejskich ludzie świeccy,
którzy teologii nigdy nie studio
wali. Są to ludzie różnych za
wodów.

Rola Kościoła w Ameryce
Liczba protestantów
w Sta
nach Zjednoczonych wynosi 69
milionów. Protestantyzm w yka
zuje tu jednak w yjątkowe roz
bicie, dzieli sie bowiem aż na
225 denominacji (Luteranie li
czą 8,8 min.). Katolicy stanowią
dość zwartą grupę i liczą 46
min wiernych. Poza tym żyje w
U SA 5,6 min Żydów. 3,2 min
prawosławnych, prawie 500 tys.
starokatolików
i
wyznawców
Polskiego Narodowego Kościoła
Katolickiego,
110 tys. buddys
tów.
T. E. Matson, przewodniczący
Synodu Kościoła łuterańskiegf*
w Ameryce, przemawiając pod
czas obrad Kom isji Światowego
Związku Luterańskiego w K o
penhadze, stwierdził, że
kato
licy amerykańscy dzięki
swej
zwartości wyw ierają niewątpli
w y w pływ na życie kulturalne i
środki masowej informacji. Od
czuwa sie to szczególnie w mia
stach. Ogólnie jednak, twierdził
Matson. Kościół nie spełnia po
słannictwa zleconego mu przez
Boga. Bóg troszczy sie o wszys
tkich ludzi, grupy wyznaniowe
zaś
widzą przede wszystkim
własny swój interes, a później
dopiero dobro wszystkich ludzi
a często w ogóle nie dostrzegają.
... Problem Kościoła — zdaniem
Matsona — nie polega na tym,
że wykazuje za mało świętości,
ale na tym, że jest za
mało
ludzki” .

Sobór praw osław ia
Obradująca w czerwcu w G e
newie ogól-noprawosiawna Kon
ferencja postanowiła przystąpić
możliwie jak najszybciej do opra
cowania materiałów, iktóre będą
stanowić podstawę dla prac przy
szłego soboru
prawosławnego.
Ogrom materiałów jest jednak
tak wielki, że ekumeniczny pa
triarchat Konstantynopola sądzi.

iż prace przygotowawcze zajmą
wiele, a może nawet dziesiątki
lat. . Zatem nie należy przewidy
wać, że sobór prawosławia zbie
rze się w ciągu najbliższego
czasu.
Problemami soborowymi zajął
się świecki teolog grecki Arystydes Panotes w czasopiśmie ateń
skim „Ethnos” . Panotes stwier
dza, że „wielki sobór prawosła
wia” zajmie się określeniem do
gmatów, wyjaśnieniem proble
mów moralnych i duszpaster
skich, reformą zarządu Kościoła,
reformą prawa i liturgii, odno
wieniem chrześcijańskiego życia
oraz przezwyciężeniem muzeal
nego charakteru prawosławia.

Dobra w spółpraca
Współpraca między Światową
Radą Kościołów i Papieską K o
misją do spraw sprawiedliwości
i pokoju w zakresie zagadnień
gospodarczych okazała się tak
owocna, że obie strony postano
w iły kontynuować w ciągu dal
szych trzech lat wspólne prace
sekretariatu, powołanego począt
kowo tylko na okres trwania
konferencji w Bejrucie. Urzędu
jącym sekretarzem został jezuita
George Dunne.

W ięcej powołań,
w ięcej studentów
Fakultet Teologiczny w Agram
(Jugosławia) zostanie znacznie
rozbudowany, ponieważ nie mo
że pomieścić zwiększającej się z
roku na rok liczby studentów
teologii. W ubiegłym roku liczba
studentów wynosiła 198, w roku
obecnym wynosi 210. Część kan
dydatów nie została przyjęta z
braku miejsc.
j•
W Jugosławii obserwuje się
również wzrost powołań kapłań
skich i zakonnych. W ostatnim
roku wyświęcono 139 księży w ię
cej niż w ubiegłym roku. Wzrost
liczby powołań obserwuje się
również w diecezji Split, która
dysponuje dwoma wyższymi za
kładami teologicznymi: w Splicie
— 125 słuchaczy i w Makarsko
(zakład franciszkanów) — 80 słu
chaczy.

Międzywyznaniowy
kurs teologii
We Francji zostanie zorganizo
wany międzywyznaniowy kurs
teologii |dla księży i dla świec
kich, którzy ukończyli studia
teologiczne. Kurs trwał będzie od
listopada br. do końca kwietnia
1969 r.

O skarżen ie o ju d a izację

Na naszej okładce:
Ociemniały W ił Stwosz —
mai. Jan Matejko (1838 —
1893).
Fot. H. Romanowski

Sekretarz
generalny
ONZ
U Thant otrzymał list, w którym
zwierzchnicy wspólnot chrześci
jańskich' w Jordanii, uskarżają
się na nietolerancję Izraela w
miejscach świętych i na syste
matyczną judaizację całej Jero
zolimy. Autorzy listu (biskup
rzymskokatolicki,
arcybiskup
melchicki, archimandryta armeńsko-prawosławny i armeńsko-ka-
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tolicki) proszą o wysłanie spe
cjalnego delegata, który by zba
dał sytuację na miejscu.
Kopia listu została przesłana
do Papieża i ekumenicznego Pa
triarchy w Konstantynopolu.

głosił kardynał Lercaro, omawia
jąc rolę chrześcijaństwa w zbli
żeniu między poszczególnymi cy
wilizacjami.

Metodyści i katolicy
Jubileusz
katolików norweskich
Katolicy w Norwegii obcho
dzili 125-lecie założenia w ich
ojczyźnie
pierwszej
parafii.
Obecnie Kościół katolicki w Nor
wegii liczy 8 tysięcy wiernych.
Najwięcej mieszka w diecezji
Oslo, to znaczy w samej stolicy
i w jej najbliższej okolicy. Po
zostali, w liczbie tysiąca osób,
mieszkają w wikariacie północ
nym i południowym.

D ialo g

z niewierzącymi

Kardynał austriacki
Koenig,
kierujący pracami watykańskiego
Sekretariatu do spraw Niewie
rzących, wydał zbiór wskazań,
którymi kierować się winni ka
tolicy w „dialogu z ateistami” .
Na początku kardynał stwierdza,
że „nowy styl działalności Koś
cioła” wymaga, aby nie tyle bro
nić własnych pozycji, ile udzie
lać odpowiedzi na trudne prob
lemy trapiące współczesny świat,
usuwać uprzedzenia. Celem dia
logu nie jest nawracanie. Na
stępnie kardynał zwraca uwagę,
aby dialogowi organizowanemu
między katolikami i ateistami nie
nadawać specjalnego rozgłosu i
nie angażować autorytetów pub
licznych. Księża uczestniczący w
dialogu winni uzyskać
zgodę
swego biskupa.

Między przedstawicielami wa
tykańskiego
Sekretariatu
do
spraw Jedności Chrześcijan i
przedstawicielami Rady metody
stów odbyło się oficjalne spot
kanie, mające na celu ustalenie
punktów
wspólnych i różnic
między obu wspólnotami chrześ
cijańskimi.
Kolejne
spotkanie
jest przewidziane na wrzesień
przyszłego roku.

W sp ó łp raca ze wszystkimi
Podczas
publicznej
dyskusji
urządzonej w' NRF (Muenster),
w' której uczestniczyli przedsta
wiciele różnych środowisk kato
lickich. główny referent ks. dr
Greinacher oświadczył, że w
dziedzinie społecznej Kościół po
winien okazać jak największą
dynamikę i współpracować ze
wszystkimi ludźmi dobrej woli,
niezależnie od ich przekonań
światopoglądowych.

Wybory uczestników synodu
W miesiącu wrześniu odbyły
się w diecezji wiedeńskiej w y
bory świeckich, którzy uczestni
czyć będą w synodzie diecezjal
nym. Synod odbędzie s,ię w stycz
niu przyszłego roku.

Patriarcha arm eński w Rzymie
Tydzień studiów misyjnych
W pierwszym tygodniu wrześ
nia odbył się w Irlandii „tydzień
studiów misyjnych” z udziałem
świeckich i przedstawicieli pro
testantów.

Ignacy Pierre X V I Batanian z
Antiochii, patriarcha
armeński
odwiedził Rzym, gdzie pozostał
ok. trzech tygodni.

Pielgrzymka pilotów
w Lourdes
Ślub w Kościele
anglikańskim
Za
specjalnym zezwoleniem
Rzymu ślub katoliczki Elżbiety
Zanetti odbędzie się w świątyni
anglikańskiej i zostanie pobłogo
sławiony przez duchownego an
glikańskiego. Narzeczonym jest
anglikanin, syn biskupa angli
kańskiego z Exeter (Anglia).

G i 7 września przebywała w
Lourdes pielgrzymka złożona z
ok. 1200 osób, w skład której
wchodzili członkowie
aeroklu
bów, oficerowie i żołnierze wojsk
powietrznych oraz personel lot
niczy lotniczych
stowarzyszeń
handlowych.
W
pielgrzymce
wzięły udział delegacje z Fran
cji, Belgii, NRF i Portugalii.

Zgon o jca Pio
Bóg ma w iele imion
Pod tym tytułem
telewizja
austriacka rozpoczęła nadawanie
cyklu audycji o religiach świa
ta. Inicjatywie tej patronuje kar
dynał Koenig.

W e Włoszech zmarł w wieku
81 lat ojciec Pio, kapucyn. Zmar
ły słynął w świecie z posiadania
stygmatów.

Synod
Chrześcijaństw o
i cyw ilizacja
W e Włoszech (Reąuaro Tem e)
odbył się zjazd poświęcony pro
blemom współczesnej cywilizacji.
Przemówienie inauguracyjne w y
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Kościoła

Szwedzkiego

31 sierpnia zebrał się w Sztok
holmie synod Kościoła Szwedz
kiego będący organem ustawo
dawczym Kościoła. Synod składa
się ze stu osób i odbywa posie
dzenia raz na pięć lat.
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ODDAJ, COŚ WINIEN...
EW A N G ELIA
według św. M ateusza (18,23-35)
O n e g o cza su : Rzekł Jezus uczniom
swoim tę przypowieść: Podobne jest kró
lestwo niebieskie człowiekowi królowi,
który ch ciał się obliczyć ze sługam i swy
mi. A gdy poczqł się obliczać, przywie
dziono mu jed neg o, który był mu winien
dziesięć tysięcy talentów. I gdy nie miał
skqd o d d a ć kazał go pan jeg o zaprze
d a ć i żonę jego, i dzieci, i wszystko, co
miał, i odd ać. A sługa ów upadłszy, pro
sił go, m ów iąc: M iej cierpliw ość nade
mnq, a oddam ci wszystko. A Pan zlito
wawszy się nad owym sługq, uwolnił go
i dług mu darow ał. Lecz sługa ów wy
szedłszy, spotkał jed neg o z towarzyszów
swoich, który był mu winien sto d e n a
rów. I ująwszy go, dusił, m ówiqc: O d d a j,
coś winien.
A towarzysz ów upadłszy,
prosił go, m ówiqc: M iej cierpliw ość n a 
de mnq, a oddam ci wszystko. Lecz on
nie chciał, a le odszedł i wtrącił go do
w ięzienia, dopóki by mu długu nie zwró
cił. A widzqc, co się działo, towarzysze
jego zasm ucili się bardzo i przyszli, i do
nieśli panu swemu o wszystkim, co się
stało. Wtedy zaw ołał go pan jeg o i rzeki
m u: Sługo niegodziwy, cały dług daro 
wałem ci, boś mię prosił. Czyż w ięc nie
przystało, abyś i ty ulitował się nad to
warzyszem swoim, jakom i ja ulitował
się nad tobq? I rozgniewawszy się pan
jego w ydał go katom, dopóki mu nie
odda całeg o długu.. Tak i O jc ie c mój
niebieski uczyni wam, jeśli nie odp uści
cie każdy bratu swemu z serc waszych. —

chaj przypowieści o dwóch w ierzycie
lach i dwóch dłużnikach" .
Z wielkości długu należy wniosko
wać, że miał tu Chrystus na myśli nie
jakiegoś zwykłego sługę, ale w ielkie
go dygnitarza, urzędnika państwowego.
Na Wschodzie bowiem nawet najw yż
szych urzędników w stosunku dó kró
la, od którego całkowicie zależeli, na
zywano sługami. Dług był ogromny,
raczej niem ożliw y do zwrotu, wynosił
bowiem w przeliczeniu na dzisiejszą
walutę około 8 m ilionów złotych.
Sługa królewski nie miał z czego
długu zapłacić. W takim przypadku
pozwalało prawo rzymskie zaprzedać
dłużnika w niewolę wraz z całą jego
rodziną. Zw yczaj ten był praktykowa
ny również i u Żydów. (4 K ról. 4, 1;
W yj. 22, 3). W ierzyciel postępując zgo
dnie ze zwyczajem: każe zaprzedać
dłużnika w niewolę. Urzędnik królew 
ski, widząc na co się zanosi, pada do
nóg i błaga o cierpliwość, przyrzekając,
że cały dług spłaci.
K ró l litu je się nad proszącym i nie
tylko, że go nie zaprzedaje w niewolę,
ale nadto cały dług mu wspaniało
myślnie darowuje.
Teraz role zmieniają się. P o wyjściu
z pałacu królewskiego spotyka uszczę
śliwiony dłużnik swego towarzysza,
który m u był winien małą kwotę, ok.
300 złotych i „ u j r z a w s z y , d u s i ł
g o“ wołając: „oddaj, coś w inien“ (M at.
18, 23-35).
Taka jest tajem nica hojności i nikczemności, wspaniałomyślności i nie
konsekwencji. ZJcz się Piotrze.

„Jesteś wielkim człowiekiem,
bądź nim. gdzie należy,
lecz do śmiertelnych
przychodź w zwyczajnej odzieży” .
(ADAM. A S N Y K )
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Sabiny, Wincentego
Szymona, Tadeusza
Teodora, Narcyza
Alfonsa. Przemysława
Urbana, Satumina
Wszystkich Świętych
Bohdana. Bożydara

. luchaj Piotrze —• m ów ił Jezus do Apostoła, •— ilekroć
I
) bliźni wyrządzi ci przykrość
”
trzeba mu przebaczyć. Abyś
lepiej zrozumiał ten obowiązek, a nad
to, abyś się przekonał, że i Bóg będzie
ci grzechy odpuszczał zależnie od tego,
czy ty bliźniemu odpuścisz ■— posłu
^

N ie tylko P io tr pow inien się uczyć.
Opowiedziane przez ewangelistę Ma
teusza wydarzenie zawiera wcale nie
przestarzałą naukę rów nież dla współ
czesnego człowieka Ew angelijny obraz
powtarza się co dzień setki razy na
naszych oczach, w życiu sąsiedzkim, to
warzyskim, rodzinnym; w domu, w biu
rze, w fabryce, na ulicy, w kościele.
Korzystający z hojności i wspaniało
myślności stają się często nikczem nym i
zuchwalcami. Przykłady? — mnóstwo
przynosi ich życie.
Bóg odpuszcza człowiekowi grzechy
— dług w ielki, nieoszacowany. T y m 
czasem ten sam człowiek dąsa się na
bliźniego, kolegę, sąsiada. Długie m ie
siące, a naw^t lata p otra fi się nie odzy
wać. Dlaczego? O co chodzi? O słowo,
o obrazę swej zbyt wysoko stawianej
godności. M odli się co dzień do Boga
słowami: „i odpuść nam nasze winy,
jako i m y odpuszczamy naszym w ino
w ajcom “ . Czy taka modlitwa nie jest
blużnierstwem.
Żeby się tylko na dąsach kończyło.
Niechęć przeradza się szybko w n ie
nawiść, chęć zemsty, pociągając za so
bą czyny coraz śmielsze, coraz m niej

obliczalne, a coraz cięższe w obliczu
Boga i kodeksu karnego.
— Ja jem u pokażę...
— On mnie popamięta...
— Ja go nauczę, ostatnią koszulę
ściągnę z niego...
Zżyliśm y się na co dzień z tego ro 
dzaju pogróżkami, przechodzimy nad
n im i do porządku dziennego, nie rea
gujemy, jakby one nic nie znaczyły.
A tymczasem nie ma n ic tra giczn iej
szego jak to, gdy chrześcijanin chrze
ścijaninowi, Polak Polakow i zaczyna
„pokazywać“ , wchodzić mu pod czasz
kę i uczyć w sposób, który raczej w ul
garnie, ślepą nazwać by można zemstą,
niż nauką, czy chociażby nawet tylko
„nauczką".
Bóg jest naszym Ojcem, a m y jego
dziećmi. Uświadomienie sobie i okazy
wanie czynami naszej zależności od
Boga, oto podstawowe ustosunkowanie
się stworzenia do Stw órcy — do Boga.
Bóg, stwarzając człowieka chciał, by
on był nie tylko zwykłym stworzeniem,
ale równocześnie jego przybranym
dzieckiem. Podnosił go dlatego do sta
nu nadprzyrodzonego, udzielając mu
przez łaskę poświęcającą cząstki swej
natury. Po tym wyniesieniu stosunek
między człowiekiem a Bogiem zmienia
się, ale nie w tym znaczeniu, jakoby
człowiek nie był od Boga zależny. Nie.
T ej zależności od Boga n ikt nie może
usunąć. Tej zależności nie usunęło też
wyniesienie człowieka do stanu nad
przyrodzonego. Dopuszczając człowieka
przez łaskę do uczestniczenia w swej
naturze, Bóg udzielił mu doskonałości,
upodabniając go do Siebie. Uczynił go
swym przybranym dzieckiem. Dzięki
łasce człowiek niejako wszedł do ro 
dziny Bożej. „Patrzcie, jaką miłość dał
nam O jciec, że dziećmi Bożymi nazwa
ni zostaliśmy i jesteśmy“ . ,
Czy mściwość, odwet, odgrywanie się
na bliźnim godzi się z godnością dziec
ka Bożego. . Sami się degradujemy,
skazujemy na wygnanie, gdy postępu
jem y na opak, przew rotnie i źle. Sko
ro jako chrześcijanie doświadczyliśmy
tylu łask od Boga, wypada nam być
w yrozumiałym i wobec bliźnich na
szych.
Jesteśmy chrześcijanami —
postępujmy jak chrześcijanie, a nie
skaczmy do gardła bratu, wołając: od
daj, coś winien.
■
N ie trzeba dowodzić, że Jezus C hry
stus chciał i chce, aby życie ludzkie
na ziem i układało się dobrze, spokoj
nie, przyjem nie. Między innym i dlate
go przestrzegał przed nieustępliwością,
zuchwalstwem i chęcią odwetu. Spra
wiedliwość, wielkoduszność i dobroć
prowadzi do pokoju i zgody, do upo
rządkowanego współżycia między ludź
m i i między narodami. W oparciu
o
te wartości należy szukać rozwiązania
zagadnienia stosunku człowieka . do
człowieka.
.
KS. DR A. N A U M C Z Y K
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KSIĘŻA W POLSCE
Jacy oni są? Czy zdają sobie spra
wę ze zmian zachodzących w Kościele
i w świecie? Jaki jest ich stosunek do
świeckich? Jak spełniają swoją rolę
nauczycielską?
Te i tym podobne pytania roztrząsano podczas dyskusji, którą zorganizowała
redakcja miesięcznika „Więź”. W dyskusji uczestniczyło wielu księży rzymskokato
lickich z różnych środowisk: ks. Bronisław Bozowski, ks, Stanisław Głowa, jezuita
ks. Krzysztof Kasznica, dominikanin, ks. doc. Leszek Kuc (ATK), ks. doc. W ła
dysław Piwowarski (KUL), ks. Marcin Popiel, ks. Andrzej Zuberbier, prof. Sem.
Duch. ks. Julian Zołnierkiewicz oraz redaktorzy „Więzi”.
Dyskusja nie doprowadziła — nie było (to zresztą jej celem — do jakichś sprecy
zowanych schematów określających osobowość współczesnego księdza rzymskokato
lickiego w Polsce, niemniej jednak rzuciła na jego sylwetkę snop światła i uwy
pukliła pewne szczegóły1
— znane i mniej znane.
Poniżej przytaczamy fragmenty wypowiedzi, które naszym zdaniem — powinny
zainteresować Czytelników „Rodziny”. Szczere wypowiedzi uczestników tej poży
tecznej dyskusji pozwolą lepiej ocenić duchownego — księdza, który w katoli
cyzmie (również w starokatolicyzmie!) odgrywa bardzo zasadniczą połę.
Red.

Dyskusję zagaił red. J. Eska sprowadzając
ją do trzech zasadniczych problemów:

stość, środowisko, w 'którym działają i będą
działać w przyszłości” .

— w jakim stopniu polscy fesięża zdają
sobie sprawę ze izmian, które zaszły w ich
sytuacji jako duszpasterzy i jak sytuację tę
widzą?

Ks. doc. W. Piwowarski przeprowadził ty
pologię księży w Polsce współczesnej.

— jaki jest stosunek polskich księży do
świeckich, jak widzą rolę świeckich i relacje
między (duchowieństwem a świeckimi w )reałizowaniu misji Kościoła?
— jak polscy księża widzą swą rolę „nau
czycielską’’ w sytuacji ,zakwestionowania” ,
wobec potrzeby szerokiej
dyskusji wokół
ipodstawowych problemów wiary, która już
dzisiaj jest udziałem nie itylko zawodowych
teologów, ale, również różnych środowisk
świeckich?
Chodzi nam o świadomość wśród polskiego
duchowieństwa łych wymogów, jakie w po
ruszanych trzech kwestiach stawia przed nim
nowe nauczanie Kościoła, jak i tych, jakie
stawia przed nim otaczająca je rzeczywi

„Mówiąc o kapłanach Kościoła katolickie
go trzeba uwzględnić: po pierwsze osobo
wość kapłana, po drugie — formację Semi
naryjną, a po trzecie samą świadomość dusz
pasterską, czyli pracę Iw derenie i metody
pracy duszpasterskiej. Często słyszy się, że na
tle tych trzech elementów dokonuje się obec
nie kryzys. :
Z punktu widzenia postulatów soborowych
oraz przemian cywilizacyjnych, jakie się 'u
nas dokonują, można przeprowadzi^ następu
jącą typologię księży. Pierwsza grupa: księ
ża uświadomieni, jeżyli (Ci wszyscy, którzy
zdają sobie sprawę, że żyją w nowej cyw i
lizacji. która się na ich oczach kształtuje, że
w (Kościele w iele jsię )już zmieniło i że trze
ba w swojej, pracy li oddziaływaniu jakoś
dostosowywać się do ludzi. I ci właśnie księ
ża najczęściej załamują się, bo uważają, że
ich praca (nie zdaje egzaminu, że są (niepo
trzebni. Tak mi się (przynajmniej wydaje. Ta

grupa księży jest W Polsce niestety niewiel
ka; są to przeważnie młodzi księża.
Druga warstwa, o wiele szersza, właści
w ie stanowiąca olbrzymią masę — to księża
zrutynizotwani, o mentalności tradycyjnej, to
są ci wszyscy, którzy żyją jeszcze dniem
wczorajszym, nie zdają sobie sprawy z tego,
co się wokół nich dzieje, i dlatego nie mają
trudności. T o są księża, którzy idą śmiało
naprzód, budują Królestwo Boże jak za daw 
nych lat Ibywało.
I trzecia grupa, to księża — przepraszam
za wyrażenie — zmaterializowani i zlaicyzo
wani. Myślę, że to nie jest zbyt duża grupa,
ale niemniej jednak tacy są i to bynajmniej
nie na marginesie życia Kościoła” ...
W przemówieniu prowincjała ks. K. K asznicy zabrzmiały nuty krytyczne, doty
czące zaróumo osobowości współczesnych
kapłanów w Polsce, jak i form acji semina
ry jn ej i pracy duszpasterskiej.
„Druga moja uwaga — mówił ks. Kaszninica — dotyczy rozwarstwienia. Z jednej stro
ny księża, którzy należą do warstwy, sit venia verbo, dygnitarzy: episkopat, wyżsi urzęd
nicy kurii, profesorowie seminariów i tego
typu grupy duchowieństwa, które są na ja
kimś piedestale. X z (drugiej strony plebs
księżowski, wikarzy, proboszczowie w zapa
dłych miejscowościach. Może upraszczam, ale
coś takiego chyba jednak istnieje. Pogarsza
sytuację fakt, że niestety Kościół w Polsce
mocno jest jeszcze pogrążony w epoce feudalizmu. Zwłaszcza w jego pewnych prze
jawach zewnętrznych, np. kwestia stosunków
między tym i różnymi grupami Sksięży, pew
ne tendencje, pokusy, może nawet powiedz
my wprost, pewien Serwilizm księży -nale
żących do niższej warstwy — w stosunku do
tej wyższej” ...
A oto (uwagi
o formacji seminaryjnej
i osobowości kapłanów.
„Już wspomniana tu formacja w semina
riach, czy w zakonach pozostawia bardzo
w iele do życzenia. Miałem szereg lat temu
w ręku podręcznik alumna seminariów du
chownych, to jsię chyba tak nazywało, tłuimaczony z francuskiego, wydany przez Księ
ż y Misjonarzy. Oryginał ukazał się w 35
czy 36 roku, polskie wydanie w 46. Coś ma
kabrycznego. Rzecz tkwiąca w średniowieczu
czy w okresie, powiedzmy, potrydenckim,
który ;był oczywiście jakimś postępem, ale
którego nie powinno się petryfikować. Po
lecane tam były sprawy, które są absolut
nie, dziś zwłaszcza, nie do przyjęcia...
Ujmując jrzecz w (Skrócie w ydaje się, że
duchowieństwo w dużej swojej części, no
chyba nawet, ośmielę się powiedzieć, bar
dzo dużej — wykazywało niestety' cechy pew 
nego infantylizmu. Formacja zakonna czy se
minaryjna nie prowadziła do ludzkiej dojiEzałości duchowej, nadprzyrodzonej czy, ja"c
(byśmy to nazwali, do jakiegoś pełnego czło
wieczeństwa w sensie przyrodzonym i r.f.d
przyrodzonym, tylko właśnie do infantyl.; mu. Jeżeli potem, czego jesteśmy świadkai i .
ju ż od szeregu lait w Sposób wyraźny, spo>
(tyka się taki ksiądz z naporem tak z w a n e j
świata, jego rozmaitych uroków, rozmaityd
elementów, które są w świecie, a które II
jakoś dla księdza niedostępne, wówczas ja

sna rzecz, może się rodzić postawa frustra
cji, alienacji i stąd trudności, załamania się
i nieraz nawet tragedie wielu księży. Bo nie
mają mocnej podbudowy duchowej, prowa
dzącej do dojrzałości, Do tego isię dołączają
■trudności z celibatem, czy z problemem ubó
stwa. Może to trochę nazywam terminologią
zakonną, ale do tego się sprowadza; zresztą
Sobór w swoich aktach też tę sprawę tak
jakoś ujmuje. Ci (księża w wielu wypadkach
są nieprzygotowani do samodzielnego życia
w społeczeństwie, pełniąc te czy inne funk
c je duszpasterskie. Opowiadano mi kilkana
ście lat temu, że pewien młody ksiądz w pół
sroku po wyświęceniu
poszukiwał zegarka,
mianowicie złotego Schaffhausena, na co
przeznaczył 5 tys. złotych. Bo właśnie pół
iroku po święceniach, w okresie kolędy bożo
narodzeniowej do jego dyspozycji znalazło się
18 tys. zł. Wobec tego za 12 tys. kupił sobie
futro, 5 tys. przeznaczył na złotego Schaff
hausena, a tysiąc na jakieś drobne wydatki,
książki czy coś takiego. Opowiadał mi to
ksiądz wstrząśnięty tym epizodem. Młody
ksiądz w pół roku czy trzy kwartały po w y 
święceniu — i tego rodzaju ideały. Niestety,
wina, może nawet niekonicznie jego samego,
•tylko tej formacji, atmosfery"...
Czego więc potrzeba? Ks. Kasznica odpo
wiada:
„Mnie się zdaje, źe Jezus Chrystus jako
Bóg i Człowiek jest bardzo mało znany i to
'również przez duchowieństwo. I tu trzeba
bardzo dużego wysiłku,
żeby poznać, kim
rzeczywiście był Chrystus Pan — o ile to jest
dla nas możliwe w świetle wiary, w świe
tle Pisma świętego, w świetle właściwych
komentarzy, czy
teologii biblijnej. Nieraz
spotyka się karykaturę Chrystusa Pana, jakiś
zupełnie jednostronny obraz słodkiego Mi
strza z Nazaretu, cukierkowy, ckliwy,, nie
m ożliwy zupełnie do przyjęcia, tym bardziej
dla dzisiejszego
człowieka.
Więc właśnie
Chrystus jako w zór tej dojrzałości, model
m ożliwie pełny, do którego się powinno dą
żyć w tym sensie, żeby isię do niego upo
dobniać. Chyba to byłby jakiś postulat pier
wszorzędnej wagi, dotyczący każdego czło
wieka, każdego chrześcijanina, katolika. Na
tomiast jeżeli chodzi konkretnie o ducho
wieństwo, to powinno się fw ramach fo r
macji do dojrzałości położyć nacisk na po
wołanie kapłańskie czy zakonne, na jego
właściwe rozumienie, na najgłębsze zaanga
żowanie człowieka w tę właśnie drogę. Na
urobienie właściwej hierarchii wartości, ta
kiej, która potem temu człowiekowi pozwoli
być w samym środku życia, ze wszystkimi
jego niebezpieczeństwami, ryzykiem, uroka
mi, dobrem i złem, bez obawy, przynajmniej
asadniczej, jakiegoś wypaczenia, załamania
Się czy jakiejś zdrady. Bo będzie miał on
mocną a zdecydowaną postawę człowieka
dojrzałego, przekonanego o swym powołaniu,
zaangażowanego na tej dradze. Z tym się
wiąże kwestia właściwej selekcji kandyda
tów do stanu duchownego czy stanu zakon
nego, położenie nacisku na •problem służby
odpowiedzialności’
Jak księża oceniają reform y Soborowe?
Na to pytanie odpowiedział ks. S. Głowa:
„Księża stosunkowo mało zdają sobie spra
w ę ze zmian, jakie zaszły w ich sytuacji

jako duszpasterzy. Istotnie słyszy się tego ro
dzaju powiedzenia, że przeżyliśmy to i owo,
przeżyjemy i Sobór. T o nie jest tylko slogan,
ale w ynik tragicznej sytuacji, jaka istnieje.
Obecnie można natchnąć duchem soborowym
tylko młody kler, to znaczy ten, który jest
obecnie w seminariach. Trzeba położyć na
cisk ma to, co gię alumnowi podaje, i na
sposób, w jaki się to robi. Mówienie ciągle
0 tym,
że na Zachodzie
można się tym
1 owym zajmować, że te i inne postulaty
Soboru są Itam aktualne, a u nas nie, bo
mamy specjalne warunki, wytwarza nieszcze
gólną atmosferę. Przekonanie, że nasz kato
licyzm jest wieczny, niezniszczalny, wyraża
bierność, która jest tragiczna i która u star
szego duchowieństwa, pracującego- już od
przeszło dwudziestu lat, jest praktycznie nie
do przezwyciężenia. Przynajmniej w obecnej
sytuacji nie widzę, w jaki sposób można by
tę sprawę rozwiązać” .
I wreszcie jeszcze jedna sprawa: stosunek
księży do świeckich. Problemem tym zajął
się m. in. ks. J. Zołnierkiewicz.
„W ydaje mi się, że przejawem niewłaści
wego rozumienia przez duchownych polskich
roli świeckich i roli tych czy innych prze
mian w e współczesnym Kościele, jest np.
fakt, że w diecezjalnym synodzie posoboro
wym świeccy nie brali udziału.
W ogóle stosunek księży do świeckich na
ogół biorąc jest chyba nieufny. Jeżeli za
biera głos i prowadzi konwersatorium ktoś
ze świeckich, zawsze się trochę niepokoję,
czy popra,wnie ujmie zagadnienie. Rzecz ja
sna, że staram się przełamywać ten niepo
kój, ale mimo to istnieje jakiś podświadomy
lęk. Tymczasem świeccy mogą lepiej w i
dzieć daną sytuację i łatwiej dotrzeć do
istotnych problemów niż my.
Nie wiem, czy całe nasze duchowieństwo
wfyszło ze środowiska klanu. Ksiądz w czar
nym stroju i jego sposób bycia w wielu je 
szcze wypadkach jakoś odstrasza. Istnieje lęk
przed tym, że ksiądz jest „jakiś inny” , usta
wiony bardzo wysoko i urzędowo. Ten lęk
może rodzi się i z tego przekonania, że ksiądz
jest od tego, żeby karcić i piętnować zło,
pouczać li dyrygować, a nie jest tym, który
ma wyjść z postawą otwartą, budzącą zau
fanie do dialogu poprzez „otwieranie serca
na różne potrzeby ludzkie w duchu miłości”
— jak czytamy w dekrecie o formacji ka
płańskiej".
*
Niie sposób przytaczać tu wszystkich cieka
wych i charakterystycznych wypowiedzi. Cho-,
dzi nam raczej o zasygnalizowanie proble
mów. Dyskusja na temat kapłaństwa nie jest
sprawą dzisiejszego dnia. Podejmowano ją
niejednokrotnie w przeszłości i będzie podej
mowana niejednokrotnie w przyszłości. I nie
może chyba budzić wątpliwości postulat, że
dyskusję taką winny podjąć i inne środowi
ska i inne społeczności chrześcijańskie. Bę
dzie to pożyteczny krok w kierunku odno
wienia chrześcijaństwa. Aggiomamento —
nie może być tyłko hasłem i postulatem K o
ścioła rzymskokatolickiego. Ecclesia est semper reformanda. Kościół domaga się reform
w ikażdej epoce.

STAROKATOLICKIE
„CREDO” (2)
Dlaczego i jak wierzymy?
ierzymy w to, czego nie znamy z osobistego
doświadczenia. To, co sam widzę, czego do
tykam, co słyszę i mogę w Każdej chwili
sprawdzić, nie podpada pod zakres mojej wiary.
To wszystko poznaję sam i wiem bez żadnej wąt
pliwości. Natomiast wszystko, co wiem nie z włas
nego doświadczenia, lecz z cudzego, pełne jest nie
pewności. To już nie moja wiedza, lecz obca. Jest
ona tym pewniejsza, im większą powagą cieszy
się u mnie mój informator.

W

Niewiele rzeczy znamy z własnego doświadczenia
i własnego przemyślenia. Nauki ścisłe, jak mate
matyka, fizyka i nauki przyrodnicze (chemia,' bio
logia, medycyna) poprzestają w zasadzie na wiedzy
osobistej, ponieważ przyroda jest „księgą otwartą” .
Wiadomo jednak, że istnieją wyjątki, gdyż nie
wszyscy fizycy, czy medycy mogą się obejść bez
powoływania się na „powagi naukowe”, na do
świadczenia wybitnych uczonych w danej dziedzi
nie. Natomiast nauki humanistyczne, (historia, geo
grafia, filozofia), opierają się przede wszystkim na
wiedzy cudzej przyjmowanej z pełnym zaufaniem,
właśnie „na wiarę”, chociaż wiele otrzymanych
informacji można stwierdzić osobiście (np. w w y 
kopaliskach archeologicznych, muzeach, archiwach,
w podróżach po świecie, kontaktach z ludźmi in
nych narodowości). Nauki humanistyczne obracają
się wokół człowieka, który jest „Księgą zamkniętą”
i otwiera się, kiedy chce i przed kim chce,
Dziedzina reiigli należy do nauk humanistycznych.
Całą niemal swą moc czerpie z wiary w prawdzi
wość informacji przekazywanych przez „powagi
teologiczne” lub zwierzchników kościelnych. Czło
wiek religijny niewykształcony wierzy duchowne
mu, że go nie okłamuje, że mówi tylko prawdę.
Jest w tym podobny do ucznia klas niższych po
słusznego pani nauczycielce bez zastrzeżeń.
Natomiast człowiek religijny wykształcony, sto
jący na wyższym poziomie intelektualnym, a ma
jący czas i ochotę na sprawdzanie tego, co mu
0 Bogu mówił ksiądz katecheta, już nie poprze
stanie na zaufaniu do teologów i duchowieństwa,
lecz sam będzie szukał i badał. Będzie chciał za
mienić wiarę w wiedzę. Czy cel ten osiągnie? Tak,
ale w niewielkim tylko stopniu. Natknie się bo
wiem wreszcie na kilka prawd wiary, których
doświadczeniem i rozumowaniem pojąć się nie da.
Dojdzie do przekonania, że mimo wszystko musi
wierzyć. Komu? Już nie księdcu katechecie czy
swemu proboszczowi, ale samemu Bogu.
Wszelka wiara, tak świecka jak i religijna, opiera
się na powadze informatora, na jego autorytecie.
W sprawach religijnych najwyższym autorytetem
Jest Bóg. Wierzymy Bogu, gdyż nie może nikogo
wprowadzić w błąd ani umyślnie, ani nieumyślnie.
Bóg zechciał otworzyć księgę Swego Niezbadanego
Bytu poprzez akt Objawienia przekazanego bądź za
pośrednictwem wybrańców ziemskich, bądź poprzez
Swego Syna, Jezusa Chrystusa. Otrzymaliśmy od
dobrego Boga cały zespół prawd religijnych zwany
depozytem wiary. To, co znajdujemy w tym de
pozycie, przyjmujemy z zaufaniem nie dla racji
v oczywisftycb, naukowo ścisłych, ale dlatego, źe po
chodzi o d n o g a poprzez Jezusa Chrystusa i wyzna
czonych przez Niego ludzi.
Akt wiary jest w zasadzie aktem rozumu. Rozum
mi mówi, że mogę dane słowa przyjąć za prawdę.
Jednakże wiara zależy również od woli. Czasem
rozum nie ma żadnych wątpliwości, co do autory
tetu informatora, lecz wola się nie zgadza z roz
maitych powodów. Dlatego są ludzie wierzący i nie
wierzący.
Wielką jednak krzywdę wierze religijnej wyrzą
dzają ludzie łatwowierni, naiwni i zabobonni. Nie
wolno bez wahania wierzyć, w każde prywatne
objawienie, w każde niezwykle zjawisko, w gusła,
zabobony i inne błahostki. To prawda, że prostacz
ków łatwiej utrzymać w świętej wierze, gdy ich
wyobraźnię podsyca się sensacją o ukazaniu się
istot zaziemskich czy wystąpienia cudu, lecz to
droga błędna- wiodąca na manowce.
Szczera i wypróbowana wiara nie boi się ludzi
wierzących w co innego czy inaczej. Stąd 1 praw 
dziwy aktywista ekumeniczny nie będzie wyrywał
innym wierzeń od dawna przyjętych ani nie bę
dzie ich lekceważył. Jego działalność polega na
poznaniu zasad wiary ekumenicznego współbrata
1 na wyszukiwaniu tych momentów, które zbliżają
i łączą.
Należy pamiętać, że wiarą religijna Jest Bożą
łaską. Nikt nie może wzbudzić w sobie aktu wiary
bez pomocy Boga. Lecz laska B oia nie zadaje gw ał
tu. Chcesz — wierz, nie chcesz, nie wierz. Pamię
taj jednak na słowa Jezusa Chrystusa! „Kto uwie
rzy i ochrzci się, zbawion będzie, a kto ni«' uwie
rzy. będzie potępiony” (Mar. It. lii).
-

>
Ks. S. W .

inowie bardzo lubią słońce, którego nie
za w iele mają we własnym kraju. Co
roku więc kilka tysięcy Finów wyjeżdża
w poszukiwaniu siońca do krajów adriatyc
kich, nad Morze Czarne i Śródziemne. Wca
le się nie dziwimy Finom, a tym bardziej
Szwedom i Norwegom. Sami, choć jesteśmy
znacznie bogatsi w słońce, szukamy go tam,
gdzie szukają go mieszkańcy Finlandii.

F

FIŃ SK A KA LKU LA CJA

Finowie należą do ludzi praktycznych i
oszczędnych. Przed wyruszeniem w świat
przewidują najdrobniejszy wydatek i dokład
nie liczą grosz do grosza. W toku przedwy
jazdowych kalkulacji okazuje się, że przez
NRF podróż na południe jest tańsza, choć
trwa dłużej. Sekret natomiast polega na tym,
że między fińskimi Helsinkami a zachodnioniemiecką Lubeką regularnie kursują trzy
duże jednostki morskie o nazwach: „Finnhansa” , „Finnland” i „Finnpartner-’. W ub. r.
7. ich usług skorzystało 133 tys. pasażerów,
którzy w charakterze bagażu przewieźli ze
sobą do Lubeki i z powrotem 15 tys. samo
chodów. Była również czwarta jednostka o
nazwie „Finndana” , ale o niej za chwilę...
Między pasażerami — oprócz Finów — nie
brakowało Szwedów i Norwegów. Istnienie
komunikacji morskiej między Helsinkami a
Lubeką niczego by nie przesądzało, gdyby
trzy wspomniane jednostki nie były najtań
szymi środkami komunikacji wodnej. U jaw 
nijmy teraz „tajemnicę” owej „Finndany” .
Jest to również prom, dostosowany do wTód,
na których spotyka się dużo lodu, należy do
kategorii większych, nazywa się obecnie
..Gryf'’ i po zmianie armatora, jako własność
Polskiej Żeglugi Morskiej, pływa między pol
skim Świnoujściem a szwedzkim portem
Ystad, Doświadczenie i wnioski zebrane z
rejsów „G ryfa” zapowiedziały rozwój nowej
u nas gałęzi przewozów morskich. Zapowiedź
ta jest jednocześnie pokwitowaniem jednej
7. tez V Zjazdu PZ PR dotyczącej gospodarki
morskiej.

PODEJMUJEMY KONKURENCJĘ
Ściśle rzecz biorąc, o naszej gospodarce
morskiej możemy mówić poczynając dopiero
od 1945 r. Gospodarki tej uczyliśmy się w
sposób doświadczalny i ostrożnie omijając
ryzykowne eksperymenty. Plany rozwoju flo
ty ustaliliśmy wyłącznie na podstawie włas
nych potrzeb transportowych. Była to słusz

na polityka, bo przede wszystkim chcieliśmy
być samowystarczalni w transporcie mor
skim, by nie łożyć dewiz, na wywóz i przy
wóz towarów. Obecnie stać nas na to, żeby
polska flota była również flotą usługową na
morzach świata, żeby wykonując usługi trans
portowe dla innych zarabiała dla kraju de
wizy. Dlatego w rozbudowie naszego tonażu
pływającego przewidziano nowe typy stat
ków, zwłaszcza kontenerowców od 12 tys. do
56 tys. DWT. Projekty i to bardzo udane z
uwzględnieniem najnowszych rozwiązań tech
nicznych opracował ośrodek konstrukcyjnobadawczy Przemysłu Okrętowego w Gdańsku,
a realizować je będą stocznie w Gdyni i
Szczecinie. Pierwsze opuszczą doki cztery
masowce o nośności po 32 tys. DW T każdy.
Później przyjdą inne jednostki. Każda z nich
będzie produktem krajowym a większość w y
posażenia będzie dziełem polskich w ytw ór
ców, przede wszystkim zaś silniki, które w y 
konywać będzie renomowany poznański „Cegielszczak” . Flota przeznaczona do usług eks
portowych nie tylko zmieni ogólny charak
ter polskiego tonażu, ale też stanie się do
kumentem dojrzałości naszej gospodarki mor
skiej. Chcąc zarabiać na usługach morskich,
świadczonych innym krajom, nie wystarcza
posiadać odpowiednio sprawne statki i za
łogi przygotowane do tych zadań. Trzeba
znać mnóstwo tajników mechanizmu rynków
transportowych, wzajemne powiązania arma
torów, umieć znaleźć klienta i zwerbować go
dla swojej bandery. Inaczej mówiąc, trzeba
być zdolnym do wytrzymania naporu zaciek
łej konkurencji oceanicznych potentatów, ta
kich jak USA, Japonia, Wielka Brytania, któ
rzy walczą między sobą o każdy dolar, jaki
można zarobić na morzu, ale którzy widząc
nowego konkurenta jednoczą się w celu jak
najszybszego jego pokonania i wyparcia z
morskich horyzontów. Stawiamy zatem na
morskie usługi eksportowe o czym bardzo
wyraźnie powiedziano w przedzjazdowych
tezach.

SPRAW A „ G R Y F A "

Świadczenie usług za pomocą wielkich jed
nostek pływających, to dziedzina dużej poli
tyki morskiej, bo tylko silny armator może
mieć aż takie ambicje, by mierzyć swoje si
ły z potęgami transportu morskiego. A le zu
pełnie taką samą ambicją, tylko w innych
proporcjach, niejako miniaturą wielkich za
mierzeń oceanicznych jest sprawa „G ryfa” .
Termin „sprawa G ryfa” rozumiemy umow
nie — to jasne. Otóż kiedy decydowaliśmy
się na otwarcie linii promowej ze Szwecją,
zastanawialiśmy się nad jej opłacalnością.
Wyliczaliśmy, że przedsięwzięcie będzie opła
calne ale to przedsięwzięcie okazało się bar
dziej opłacalne niż można było przewidywać.
Cofnijmy się o kilka lat. Kiedy nie posia
daliśmy linii promowej, w 1963 roku, goś
ciło w Polsce 5600 turystów z państw skan
dynawskich. Od 1965 r. kiedy nowo otwartą
linię obsługiwał malutki prom
„Visborg”
zjechało do nas 10718 turystów skandynaw
skich, głównie Szwedów. Za to w 1966 r.
mały „Visborg” przywiózł do Polski i od
wiózł do domu 22485 turystów oraz 3044 ich
samochodów. Samochody bierze się pod uwa
gę, bo one też muszą mieć „szyfkartę” opła
coną w dewizach. W ubiegłym roku ..Gryf ’
dawniejsza „Finndana” obsłużył 48078 pasa

żerów, wiózł na pokładzie 7081 samochodów
osobowych, 949 samochodów ciężarowych i
7078 ton ładunku towarowego. Rekord pad
nie w roku bieżącym. Do 1 sierpnia „G ryf”
przewiózł 41796 osób, 7127 samochodów oso
bowych, 1360 ciężarowych, plus 15404 tony
ładunków towarowych. Liczb tych nie moż- i
na rozpatrywać wyłącznie w kontekście de- i
wizowych wpływów za przewozy wykonywa- i
ne przez „G ryfa ” . Napływ turystów zaczyna
w sensie ekonomicznym funkcjonować dopie
ro po ich zejściu na ląd. W uproszczeniu •
„sprawa Gryfa” wygląda następująco: „ G r y f’
tanio, wygodnie i szybko przywozi do Polski
Skandynawów, dzięki czemu Polska staje się
skandynawską Rivierą, Skandynawowie do
brze u nas się czują, zaś spełniając powin
ność gospodarzy mamy z tego niezły dochód.
Skoro tak, to trzeba uruchomić więcej „G ry
fów ” , byleby tylko nie okazały się one póź
niej bezrobotne.

M O ST Y D O Z A M O R S K IC H S Ą S IA D Ó W

Nowym polskim

promom

zagraża, chociaż na Bałtyku

bezrobocie
działa

nie

szereg

linii promowych i trzeba będzie stawić czoła
atakom konkurentów. Polska Żegluga Mor
ska zamierza

otworzyć

linie

promowe

Kopenhagi. Helsinek. Londynu,
i Oslo.

do

Sztokholmu

Projekty są jak najbardziej realne i ryzy
ko handlowe stosunkowo małe, ponieważ
„G ryf ’, który pracuje od kilkunastu miesię
cy zyskał, że zarobki jego pokryją koszty za
kupu najdalej w ciągu pięciu lat. Po otwar
ciu tych linii „G ryf” odbywałby trasę do
Finlandii, ponieważ będąc z pochodzenia F i
nem, jest przystosowany do zwalczania lo
dowych kłopotów, u fińskich
wybrzeży
Opłacalność planu uzasadnia chociażby taki
przykład: Finlandia kupuje u W ęgrów duże
ilości jabłek. Najlogiczniej byłoby, gdyby w ę
gierskie jabłka jechały do Finów przez Pol
skę. Tymczasem przez Polskę przewozi się
zaledwie część fińskich zamówień, jabłka ja
dą okrężną drogą, bo my za mało mamy od
powiedniego transportu dla tego ładunku.
Węgierskie jabłka muszą stać się w przysz
łości klientem polskich promów, bo leży to
w interesie i Węgrów i Finów, zwłaszcza fiń 
skiego konsumenta, który będzie taniej płacił
za kilogram owoców. Podobnie „murowany
mi” klientami, z tych samych względów co
węgierskie owoce, są fińscy turyści w yjeż
dżający na południe Europy. Obliczamy ich
na kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie, z tą
również nadzieją, że wielu z nich ogranicz}’
swoje wejście do terenu Polski, stając się
naszymi stałymi gośćmi wypoczynkowych
terenów.
Sięgnijmy więc po dewizy 135 tys. Finów,
kilkudziesięciu

tysięcy

Norwegów

i dalsze

tysiące naszych corocznych miłych gości ze
Szwecji. Sięgając, oferujemy im jak najlep
sze usługi, których jakość i sprawność sta
ramy się ciągle podnosić. Nasza ofensywa
na Skandynawię jest jednym z przykładów
funkcjonalnych zmian w polskiej gospodarce
narodowej.
J. W A L C Z A K
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RODZICÓW
goizm jest wielką wadą ludzkiego cha
rakteru. Wyrządza on dotkliwe szko
dy nie tylko poszczególnym jednost
kom, lecz także społeczeństwu. Podstawowa
komórka społeczeństwa — rodzina — nie
może funkcjonować normalnie, jeśli panoszy
się w niej samolubstwo małżonków. N ie
stety, codzienna obserwacja otoczenia do
starcza nam mnóśtwo przykładów egoizmu
dorosłych ludzi, którzy założyli rodzinę,
egoizmu nie liczącego się ani z interesami
współmałżonka,
ani z dobrem wspólnych,
dzieci. Skutki takiego postępowania są nie
raz tragiczne. Przykładem tego może być
historia kilku osób, którą tutaj ku prze
strodze samolubów przytoczymy.
Barbara Wielgas była piękną kobietą i od
dziewczęcych lat marzyła o życiu pełnym
wygód i przyjemności. Ażeby te marzenia
urzeczywistnić, w osiemnastym roku wy
szła za mąż za znacznie starszego od siebie
mecenasa Zbigniewa Rubczyka. Adwokat
ów, opływający w dostatkach, chciał mieć
młodą i ładną kobietę, w domu. Rozwiódł
się więc
z dotychczasową żoną, Jadwigą
i poślubił Barbarę. Jadwiga — kobieta nie
zaradna i nigdzie dotąd nie pracująca —
znalazła się po rozwodzie w niezwykle trud
nej sytuacji materialnej. Ówczesne prawo
rodzinne nie przewidywało jeszcze alimen
tów na rzecz porzuconego małżonka. Eks-m ecenasowa pozbyła się kłopotów w sposób
według jednych najłatwiejszy, a według
drugich najtrudniejszy: popełniła samobój
stwo.

E

Nowe życie mec. Rubczyka od samego po
czątku nie zapouńadało się szczęśliwie. Bar
bara wniosła do małżeństwa tajemny „po
sag" w postaci kochanka. Był nim student
medycyny Krzysztof Katolewski.
Mecenas
dowiedział się o nim dopiero w półtora roku
po ślubie i w trzy miesiące po urodzeniu
się dziecka — Maciusia.
Ujawnienie tego
faktu wstrząsnęło pozorną stabilnością do
mu Rubczyków. Barbara robiła wszystko, by
sytuację załagodzić. Rozwód nie leżał je 
szcze w je j interesie. Katolewski był bo
wiem na razie tylko studentem. Przysięgała
więc mężowi, że syn jest jego i że ona wy
rzekła się raz na zawsze kochanka. Rany
w sercu mecenasa zabliźniły się dopiero
wtedy, gdy — wraz z upływem czasu —
Maciuś stawał się coraz bardziej podobny
do niego. Ostatecznie wybaczył żonie. W
trzy lata po ślubie Barbara urodziła drugie
go syna — Jacusia. Gdy chłopczyk ten osią
gnął wiek dwóch lat, mec. Rubczyk przy
padkowo dokonał wstrząsającego dla siebie
odkrycia. Zajrzawszy do torebki żony, zna
lazł w niej receptę na witaminy, na której
figurował podpis lekarza medycyny Krzy
sztofa Katolewskiego. Zabliźnione rany w
sercu mecenasa natychmiast się rozjątrzyły.
Przebiegłość wzięła jednak górę nad wzbu
rzeniem i n ic nie wspominając żonie o swym
odkryciu, zaczął ją śledzić. Bez większego
trudu przekonał się, że Barbara kilka razy
w tygodniu odwiedza mieszkanie młodego
lekarza. Tym razem Rubczyk nawet nie
chciał słuchać wyjaśnień żony.
Zam ienił
swoje obszerne mieszkanie na dwa mniejsze.

Do jednego przeprowadził się sam) a w dru
gim umieścił Barbarę i dzieci. Aby zapom
nieć jak najszybciej o swych klęskach mał
żeńskich, znalazł sobie młodą i ładną, ale
za to cyniczną dziewczynę, Krysię Jarząb kównę, która zamieszkała z nim. Rubczyk
przy boku Krysi przestał się interesować
żoną i dziećmi. Po pewnym czasie stwier
dził nawet, że tragedia małżeńska wyszła
mu na dobre. Tylko dla zachowania „twa
rzy” wobec otoczenia przesyłał Barbarze re
gularnie co miesiąc pewną kwotę na utrzy
manie synów. Rubczykowa po odejściu m ę
ża usiłowała nakłonić Katolewskiego, aby
oficjalnie zamieszkał u niej. A le młody le
karz odmówił. Nie chciał wiązać się na stałe
z kobietą obarczoną dwojgiem dzieci. Bar
bara nie wytrwała długo w samotności. Za
opiekował się nią bogaty rzemieślnik Wal
demar Jackowiak. Był to bezdzietny wdo
wiec w wieku ok. 45 lat. Zapałał on gorącą
miłością do swej młodej przyjaciółki. Był
też bardzo dobry i czuły dla je j dzieci. Roz
pieszczał je i nie skąpił pieniędzy na wszyst
kie ich potrzeby i zachcianki. A le Barbara
traktowała Jackowiaka jedynie jako chwilo
wą przystań w ciężkich dla niej czasach. W
tym czasie oficjalnie rozwiodła się z mężem.
Jackowiak był pewien, że teraz sam stanie
się je j prauyym małżonkiem. Jednak omylił
się. Barbara porzuciła go bez skrupułów,
gdy poznała następnego mężczyznę Albina
Wraglewicza, oficera marynarki handlowej i
wzięła z nim ślub w Urzędzie Stanu Cywilne
go. Ponieważ marynarz ten sporą część swe
go życia spędzał na morzach i oceanach, więc
Barbara w czasie jego nieobecności przebywa
ła na przemian w towarzystwie dziennikarza
Zygmunta Rudockiego i... Krzysztofa Katole
wskiego, z którym znów się pogodziła. Barba
ra jeszcze 3 razy rozwodziła się i 3 razy
wychodziła za mąż. Dziś ma 40 lat. Jest
nadal piękna i nie narzeka na brak powo
dzenia u mężczyzn. Dzieci więcej nie uro
dziła. Dzieje małżeńskie i pozamałżeńskie
je j pierwszego męża byłUfcaż do 60 roku
życia równie bogate. Nie zajmujemy się tu
taj nimi, gdyż chodzi nam przede wszyst
kim o los Maciusia i Jacusia, którzy bćz
własnej woli towarzyszyli matce w je j bo
gatym życiu małżeńskim. Jak się kształto
wała osobowość
tych chłopców? Barbara
uważała, że w pełni wywiązuje się ze swych
zadań, zapewniając dzieciom dobre wyży
wienie, ubranie i mieszkanie. Innym i ich
potrzebami mało się interesowała. A w ogóle
to uważała synów za balast, utrudniający
je j własne życie. Rubczyk chłopcami wcale
się nie interesował. Jego obowiązki rodzi
cielskie ograniczały się jedynie do regular
nego płacenia alimentów. Dopiero, gdy ze
starzał się zupełnie
i opuszczony
przez
ostatnią żonę i przyjaciółki, został sam na
świecie, zapragnął zbliżyć się do Maciusia
i uczynić go swym jedynym spadkobiercą.
Niestety, ten krok
okazał się spóźniony.
Właśnie gdy pisał pierwszy w życiu list do
Maciusia, nadszedł telegram od Barbary, za
wiadamiający go o śmierci syna. Była to
śmierć samobójcza.

Blisko dwudziestoletni

młodzieniec rozstał się z życiem, odkręcając
kurki z gazem. Przeprowadzone przez pro
kuraturę śledztwo wykazało niezbicie, że
moralną odpowiedzialność za tę niepotrzeb
ną śmierć ponoszą głównie rodzice. Do Od
powiedzialności karnej nie można było jed

nak nikogo pociągnąć. Maciuś i Jacuś m ieli
zupełnie
odmienne
charaktery.
Młodszy
chłopiec potrafił przystosować się do m i
łosnych i małżeńskich perypetii matki. Każ
dego nowego je j męża chętnie nazywał ta
tusiem, a kochanka umjkiem. Szybko pomiarkował się, że z dobrego traktowania
tych mężczyzn płyną dla niego duże korzy
ści. Wycyganiał od tych „tatusiów” i „w uj
ków” pieniądze i prezenty i był zadowolo
ny, że matka i je j kolejni mężowie nie in 
teresują się jego sprawami. Robił więc w
domu i poza domem, co chciał. Wszedł v.>
środowisko młodzieży „bananowej" i wcze
śnie zaczął korzystać z uciech życia, nie
martwiąc się o sprawy bytowe. Jego matka
umiała przecież wyszukiwać sobie bogatych
mężów i kochanków. Edukację swoją za
kończył na szkole podstawowej. Dalej uczye
się nie chciał. Barbara zajęta swoimi spra
wami i problemami nie martwiła się o wy
kształcenie synów.
Maciuś natomiast był
chłopcem bardzo wrażliwym. Odczuwał bar
dzo boleśnie, gdy w domu zjawiał się nowy
„tatuś” . Dziecko potrzebowało matczynej
i ojcowskiej czułości, ale tego nie mogła
mu^dać samolubna matka i tym bardziej —
obcy mężczyźni. O rodzonym ojcu słyszał
w domu tylko najgorsze rzeczy. ' Nienawi
dził go. Gdy chłopiec podrósł, wzrosła je 
go niechęć do matki. Zaczął się je j wstydzić.
Do uszu jego bowiem dochodziły rozmowy
i szepty kolegów i ludzi dorosłych na temat
matki. Stawał się chłopcem coraz bardziej
skrytym, nieufnym i podejrzliwym. Matkę
denerwowało takie usposobienie syna. Jej
mężowie i przyjaciele po prostu nienawi
dzili go. W przeciwieństwie do Jacusia, M a
ciuś uczył się chętnie, ale i w szkole miał
niełatwe życie, na skutek
cechującej go
skrytości, nieufności i podejrzliwości wobec
rówieśników i nauczycieli. Przebrnął przez
szkołę podstawową i średnią i szykował się
na uniwersytet. A le Barbara sprzeciwiła się
dalszej nauce syna. Musiałby bowiem je 
szcze co najm niej cztery lub pięć lat m ie
szkać razem z nią. A ona miała już dość
w domu krnąbrnego i „niewdzięcznego” —
jak mawiała — chłopca. Chciała się go na
gwałt pozbyć. Uplanowała więc z mężem
ożenienie syna. Sama wyszukała wśród
swych znajomych odpowiednią — je j zda
niem — do tego dziewczynę, która szybko
omotała
wrażliwego
chłopca.
Ponieważ
chłopiec według nowego kodeksu rodzinne
go i opiekuńczego nie miał jeszcze prawa
wstąpić w związek małżeński, gdyż nie ukoń
czył 21 lat życia, więc Barbara wniosła do
sądu odpowiedni wniosek o zezwolenie na
małżeństwo Maćka z Danutą przed wyma
ganym przez prawo terminem. Sąd wniosek
ten uwzględnił, biorąc pod uwagę ciężarny
stan kandydatki na małżonkę. Chłopak nie
protestował przeciwko
decyzjom Barbary.
Pragnął też odizolować się od matki. W k il
ka miesięcy po ślubie Danusia urodziła sy
na. Teraz dopiero na głowę młodego człowie
ka spadł grom z jasnego nieba: Danusia
wydała na świat pięknego, ale należącego
do zupełnie innej rasy chłopczyka. Tego
ciosu nie wytrzymał. Zabarykadowawszy się
w nocy w kuchni, odkręcił kurki z gazem...
Na pogrzebie, nad grobem syna po wielu
latach spotkali się oko w oko Barbara i je j
pierwszy mąż
Zbigniew Rubczyk, rodzice
nieboszczyka.
JE R ZY A LE K S A N D E R
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OD AZTECKIEGC

roboczej. Inspektorzy, przysyłani z Europy,
obronie padł Tenochtitlan. Z najwspastwierdzają, że na szwank narażone są inte
resy Korony, bowiem konkwistadorzy lekce
nialszego miasta Ameryki przedkosobie ważą tzw. „krółewszczyznę”, to znaczy
lumbijskiej nie pozostał nawet przysłowiowy
obowiązek przekazywania piątej części do
kamień na kamieniu. Ale na ruinach zbu
chodów królowi.
rzonej indiańskiej metropolii Kortez posta
Wreszcie dwór madrycki interweniuje.
nowił wznieść nową, hiszpańską już stolicę.
Kładzie kres samowoli Kortcza i spółki, two
Przy tej budowie straciło życie pono nie
mniej tubylców niż podczas rozpaczliwej ob
rząc w 1535 roku wicekrólestwo Nowej Hisz
panii, obejmujące Meksyk i Amerykę Środ
rony azteckiego miasta „Wśród kaktusów".
kową z nieokreślonymi granicami. Hiszpa
Tak powstało Mexieo, którego nazwa nawią
nia eksportuje do kraju Azteków instytucje
zuje zresztą do tradycji azteckich. Zdobyw
cy triumfowali. Kortcz stał się niepodziel
typowe dla monarchii absolutnej. Tzw. nowe
prawa biorą w opiekę Indian, nadają im
nym panem Meksyku i rządził nim jak feu
dalny władyka. Jednakże jeszcze do 1535 r.
przywilej hiszpańskiego obywatelstwa, chro
nią przed wyzyskiem kolonizatorów. Ale
tiwał proces podboju, utrwalania władzy
i rozszerzania wpływów hiszpańskich. Gro
prawa te przeważnie pozostają na papierze.
W praktyce dola tubylców nie poprawia się,
madzone przez wieki skarby azteckich wład
a nawet okresami wraz z rozwojem kopalń
ców rychło się wyczerpały, część ukryli In
jeszcze się pogarsza. Gorliwym obrońcą pradianie, większość roztrwoniono w pierwszej
mieszkańców Meksyku był Kościół, który
euforii zwycięstwa. Głód złota nie opuszczał
z czasem stał się potęgą ekonomiczną, sku
konkwistadorów, ale dość wcześnie zrozu
piając w swych rękach ponad połowę ziem
miano — zanim przystąpiono do racjonalnej
uprawnych i nieruchomości miejskich, utrzy
eksploatacji kopalin — że tylko ziemia sta
mywanych siłą roboczą nawróconych autoch
nowić może jedyne źródło utrzymania się
tonów. Wprawdzie pierwszy biskup Meksyku
Hiszpanów. Więc Kortez na szeroką skalę co
Juan de Zumarraga wsławił się bezlitosnym
żyźniejsze tereny rozdziela między swych
niszczeniem zabytków piśmiennictwa aztec
przyjaciół i towarzyszy broni, a Indianie
kiego jako „dzieła diabła”, ale jednocześnie
w stanie absolutnej niewoli zmuszeni są pra
za odważne interwencje w obronie krzyw
cować na białych rabusiów. W ten sposób
dzonych tubylców zyskał zaszczytny przy
powstaje klasa wielkich obszarników, rzą
domek „Protektora Indian”. Dzięki zaś bene
dząca tubylcami na zasadzie militarnego des
dyktyńskiej pracy licznych zakonników,
potyzmu. Miasta budowane są jedynie ze
zwłaszcza Bernardina de Sahaęun i Motolinii,
względów wojskowych jako bazy dla trzy
ocalony został dla potomności świat wierzeń
mania w ryzach tubylców. Jedynym prawem
i obyczajów, cały przebogaty folklor ludów
jest wola i interes zdobywcy. Gwałt i bez
meksykańskich z okresu przed konkwistą.
litosny wyzysk ujarzmionych plemion, nie
Kolonialny Meksyk nie miał jednak szczę
licząca się z niczym samowola, rabunkowa
ścia do swych wicekrólów. Z długiej plejady
gospodarka, żądza szybkiego wzbogacenia się
62 namiestników władcy Hiszpanii nieliczni
per fas et nefas — oto obraz pierwszej de
tylko byli zręcznymi administratorami, a
kady hiszpańskiego panowania w Meksyku.
mało któremu dobro i rozkwit kraju leżały
Nic dziwnego, że tak bezwzględny system
rzeczywiście na sercu. Pr ugniatająca więk
eksploatacji kraju i jego mieszkańców po
szość wicekrólów traktowała swój pobyt w
woduje niezmierny wzrost
śmiertelności
Meksyku jako tymczasowy i jako niebywałą
wśród tubylców. Indianie topnieją w oczach,
okazję do szybkiego wzbogacenia się i za
stale się zmniejsza potencjalna siła armii
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pewnienia sobie dostatniej starości w. ojczyź
nie. Podobnie myślała falanga urzędników,
z reguły przysyłanych z Hiszpanii, przekup
stwo, korupcja, machinacje podatkowe i w y
zysk tubylców przez cały czas okresu kolo
nialnego nie schodzą z porządku dziennego.
Jednocześnie jednak w kraju zachodzą po
ważne przemiany społeczne. Konkwistą była
dramatycznym starciem się dwóch kultur
i dwóch ras, różnych rełigii, obyczajów i ję
zyków. Z biegiem lat panowania hiszpań
skiego następuje powolny wprawdzie, ale
stały proces fuzji tych kontradykcyjnych ele
mentów. Indianin prawie bez oporu przyj
muje chrześcijaństwo, choć nie wyrzeka się
całkowicie dawnych wierzeń, obyczajowość
europejska miesza się ze stylem życia tubyl
cy, osmoza i wzajemne przenikanie się od
miennych kultur tworzą charakterystyczną
subkulturę, w której składniki zachodniej
cywilizacji przeplatają się z tradycjami in
diańskiego świata.
Zasadniczym zmianom ulega układ ludno
ściowy kolonii. Miejsce dawnej plemiennej
mozaiki indiańskiego Meksyku w płaszczyź
nie demograficznej zajmują cztery warstwy
społeczne o różnym ciężarze gatunkowym
i wyraźnie sprzecznych interesach klaso
wych. Dwie z nich zajmują wiodącą rolę.
Są to tzw. „gachupines” i Kreolowie.
Pierwszym mianem określano Hiszpanów
z Europy, nasyłanych przez Koronę do peł
nienia funkcji administracyjnych i sądowni
czych w kolonii. Oni tworzyli kastę biuro
kratyczną i oni formalnie rządzili krajem.
Kreolowie zaś, to jest Hiszpanie już urodzeni
w Meksyku, przeważnie potomkowie pierw
szych konkwistadorów, stanowili przeważnie
warstwę bogatych obszarników i pomni cza
sów, kiedy ich ojcowie niepodzielnie władali
byłym państwem azteckim, pełni byli nie
chęci i rezerwy wobec przybyszy z macierzy.
Chociaż tworzyli warstwę najbogatszą i w
stosunku do Indian najbardziej bezpośrednio
panującą, uważali „gachupines” za intruzów',
ograniczających ich rolę w kraju. Trwający
prawie przez cały czas kolonii antagonizm
między tymi dwiema grupami miał osiągnąć
punkt kulminacyjny w okresie walk wyzwo
leńczych.
Na samych nizinach społecznych znaleźli
się dawni władcy Meksyku, Indianie, ze
pchnięci do roli drobnych chłopów, najemni
ków, robotników w kopalniach i na planta
cjach, pasterzy i chałupniczych rzemieślni
ków.
Od połowy X V II wieku kolonie hiszpań
skie, w tym także Meksyk, przeżywają kry
zys wewnętrzny, okres stagnacji, a potem
wyraźnej dekadencji. Największe mocarstwo
kolonialne świata powoli staje się już tylko
wspomnieniem. Hiszpańskie dziedzictwo szar
pią Anglicy, później Holendrzy i Francuzi.
Fatalna polityka gospodarcza macierzy, któ
ra dla ratowania pustego skarbca wprowa
dza rygorystyczny monopol handlowy w ob
rotach z koloniami, paraliżuje ekonomiczny
rozwój zamorskich posiadłości, wzbudza roz
goryczenie wśród kolonistów, tworzy prze
słanki buntu. Hiszpański aparat urzędniczy
w koloniach, nadużycia i sprzedajność jego
reprezentantów w miarę upływu lat coraz
wyraźniej stają się przedmiotem krytyki opi
nii publicznej, a w ostatnich dekadach X IX
wieku coraz częściej słychać hasło „Meksyk
dla Meksykanów”.
*
Oderwanie się kolonii północnoamerykań
skich od Wielkiej Brytanii oraz Wielka Re
wolucja Francuska wywarły niesłychane
wrażenie w koloniach hiszpańskich. Wszędzie
tworzą się partie „Amerykanów”, tj. rzecz
ników pełnej niepodległości. Na tajnych konwentyklach młodzież kreolska dyskutuje na
miętnie na temat idei jakobińskich. Ferment
wzmaga się jeszcze podczas inwazji napole-
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ońskiej na kraj macierzysty i w czasie nie
woli hiszpańskiego monarchy (1808— 1814).
W Meksyku pierwsi podnoszą sztandar
bontu dwaj proboszczowie wiejscy: Miguel
Hidalgo. którego potomność ochrzciła mia
nem „Ojca ojczyzny" i Jose Maria Morelos.
Obaj wysuwają hasło niepodległości Meksy
ku, ale równocześnie gioszą rewolucyjny prograni społeczny, żądając ziemi dla indiań
skiego chłopstwa. Tysiące Indian idą pod
znaki heroldów idei narodowo-wyzwoleńczej,
lecz rewolucji agrarnej boją się obszarnicy
i większość Kreolów pozostaje poza ruchem,
który hiszpańskim władcom udaje się stłu
mić w potokach krwi (1810— 1816). Ale cho
ciaż żywiołowy bunt uciemiężonego chłop
stwa przeciw feudalnemu uciskowi nie przy
niósł na razie owoców, idee niepodległościo
we jego przywódców przejmują Kreolowie
i w 1821 roku Meksyk usuwa hiszpańskich
okupantów.
Podczas przewlekłych walk wyzwoleńczych
zrodziło się pojęcie Meksykanów jako od
rębnej narodowości o curopejsko-indiańskim
składzie etnicznym z przewagą tego ostat
niego elementu. W walce o niepodległość
potomkowie konkwistadorów umierali po
społu z prawnukami dawnych Azteków z
tym samym słowem Meksyk na ustach. Już
drugi prezydent wolnego Meksyku Vincente
Guerrero by! Metyso-Mulatem, a trzy rasy
biała, indiańska i murzyńska toczyły wojnę
0 wspólną sprawę.
Jednakże niepodległość nie przyniosła za
sadniczych zmian w układzie stosunków spo
łeczno-ekonomicznych. Ziemia i jej bogactwa
pozostawały nadal w rękach wąskiej grupy
obszarniczej i Kościoła. Na tym tle nieustan
nie więc dochodziło do przewrotów zbroj
nych, buntów i powstań, którym przewo
dzili lokalni watażkowie — caudillos. Dość
powiedzieć, że przez pierwsze pół wieku
istnienia niepodległego Meksyku ani jeden
prezydent nie dotrwał w urzędzie do końca
swej kadencji. Rządy przechodziły z rąk do
rąk, w ręce ambitnych wojskowych, którzy
okres swej prezydentury z reguły wykorzy
stywali, by bezwstydnie napychać własne
1 swoich przyjaciół kieszenie. Często przy
tym władcy stolicy nie dzierżyli kontroli nad
prowincją, gdzie panoszyły się lokalne mili
tarne kliki terroryzując ludność. Na porządź
ku dziennym były mordy polityczne bez są
du, grabież i korupcja. Meksyk przerodził
się w klasyczny kraj junt wojskowych,
wiecznych „pronunciamientos”, bezprawia
i rządów zbrojnej pięści wśród powszechnej
anarchii. A ostateczny rachunek za ten stan
rzeczy płacił chłop indiański, zubożały Kreol
i Metys z warstw średnich.
Obce potencje oczywiście nie omieszkały
wykorzystać tej sytuacji, w której panowie
feudalni, skorumpowana biurokracja i reak
cyjni generałowie wydzierali sobie władzę
w imię egoistycznych, pozanarodowych in
teresów. Stany Zjednoczone w zaborczej woj
nie 1847 roku zagarnęły ponad połowę ol
brzymiego narodowego terytorium Meksyku.
Wielka Brytania poprzez koncesje dąży do
hegemonii ekonomicznej w tym kraju. Fran
cja Napoleona III próbuje stworzyć w ojczyź
nie Azteków zależne od siebie cesarstwo.
Intrygi polityczne Francuzów opłaca życiem
arcyksiąże Maksymilian, marionetkowy ce
sarz Meksyku z nominacji Wersalu. Jego
zwycięzca Benito Juarez, czystej krwi India
nin z plemienia Zapoteków’, pierwszy cywil
na prezydenckim krześle, łamie potęgę pań
stwa w państwie, jakim był Kościół i świado
mie nawiązuje do idei społecznych Hidalga
i Morelosa z początków X IX wieku. Przed
wczesna śmierć nie pozwala mu jednak do
prowadzić dzieła reform do końca.
Jego następca Porfirio Diaz, Indianin z ple
mienia Miksteków z niewielką domieszką
krwi białej, rozpoczął na szeroką skalę w y
przedaż bogactw narodowych kapitalistom

amerykańskim i angielskim. Wieloletnia
dyktatura Diaza (ponad 30 lat), jego reak
cyjna w stosunkach wewnętrznych polityka,
doprowadziły w 1910 roku, w stulecie ruchu
Hidalga, do wybuchu rewolucji burżuazyjnodemokratycznej, o wyraźnie antyimperialistycznym ostrzu.
W rezultacie jej naród
meksykański otrzymał w 1917 roku postępo
wy konstytucję, która przewidywała nacjo
nalizację ziemi wraz z jej bogactwami i re
formę rolną, opartą na wywłaszczeniu ziemi
obszarniczej i powrotu do znanych z okresu
przed konkwistą indiańskich form wspólnego
władania ziemią przez gminy chłopskie.
Pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, za
niepokojonych możliwością utraty olbrzy
mich pól naftowych w Meksyku, zapowiedzia
ne konstytucją reformy wprowadzano w ży
cie bardzo oględnie i w zwolnionym tempie.
Więc znów przez Meksyk przewaliła się
fala krwawych rewolucji chłopskich, których
przywódcy Zapata i Pancho Villa należą dziś
do legendarnych postaci narodowej tradycji.
Za demokratycznej i postępowej prezyden
tury Cardenasa (1934— 1940) rząd energicz
niej począł wcielać w życie konstytucję. Re
formą rolną objęto miliony akrów ziemi,
częściowo wywłaszczono obcych obszarników,
przeprowadzono nacjonalizację kolei, kon
trolowanych dotąd przez kapitał anglo-amerjkański, oraz własności zagranicznych to
warzystw naftowych. Doszło do zerwania
stosunków dyplomatycznych z Wielką Bry
tanią i Meksykowi groziła jawna interwen
cja ze strony amerykańskiej, przed którą
uchronił go wybuch II wojny światowej.
W wojnie Meksyk wziął udział po stronie
koalicji antyhitlerowskiej, nafta meksykań
ska była na cenę złota, w rezultacie wojna
przyczyniła się do znacznego ożywienia gosspodarczego w tym kraju.
Po wojnie, w zmienionym układzie sił po
litycznych świata, Meksyk nadal we własny
sposób stara się uporać z wewnętrznymi pro
blemami. Reforma rolna, nie doprowadzona
do końca, dziś zeszła na plan dalszy, na czo

ło wysunęła się sprawa szybkiej industriali
zacji kraju, z czym wiąże się nadzieję na
wzrost stopy życiowej mas i likwidację ja
skrawych dotąd dysproporcji w rozdziale do.
chodu narodowego. I rzeczywiście w tej
dziedzinie Meksyk dokonuje zdumiewających
rzeczy.
Przez dziesiątki lat nazwa Meksyk była
mianem pospolitym na określenie stanu bez
prawia, chaosu politycznego i rządów pałki
i rewolweru. Dziś kraj ten należy do naj
bardziej ustabilizowanych w całej Ameryce
Łacińskiej. Mądre rządy postępowych prezy
dentów ostatnich lat sprawiły, że wraz z roz
kwitem ekonomicznym, Meksyk uzyskał peł
ną niezależność na arenie polityki zagranicz
nej. Mimo, że dawny aztecki Tenochtitlan,
dziś wielomilionowe miasto-olbrzym wiele
ma cech typowych dla miast amerykańskich,
chociaż Meksykanie chętnie przyswajają so
bie zdobycze cywilizacyjne północnego są
siada, amerykanizacja Meksyku ogranicza się
jedynie do zewnętrznych form życia. Ame
rykański zaś styl życia zarówno w sferze
polityki jak i stosunków międzyludzkich
Meksyk zdecydowanie odrzuca.
Jest on jedynym, poza socjalistyczni Kubą,
krajem Ameryki Łacińskiej, który zdecydo
wanie nic daje sobie narzucić wizji świata
a la USA. Nie jest więc ani członkiem
NATO, ani też nie ma bilateralnych ukła
dów z USA, jak 17 innych krajów tej części
świata. W Organizacji Państw Amerykań
skich zajmuje stanowisko niezależne — on
jeden np. nie zerwał stosunków z Kubą, on
jeden potępił wojnę w Wietnamie i agresję
izraelską. Słowem jest jedynym państwem
Ameryki Łacińskiej w pełni suwerennym
i aktywnie występującym w obronie po
wszechnego pokoju. Meksyk, chlubiący się
tym, że jest krajem Metysów, w którym nie
zauważa się barwy skóry, liczy, że X IX
Igrzyska Olimpijskie — przyjacielskie spot
kanie młodzieży świata, rozgrywane na jego
terytorium przyczynią się do pokojowego
rozwiązywania wszystkich nabrzmiałych pro
blemów współczesności.

się te cmentarze, na których długie
szeregi cementowych k rzyży mają tyl
ko napis: „Żołnierz nieznany” .
*

czysko, Kampinos, K rzyw a Góra, Czaplinieć, Zapadlisko i Łaziska, to wszyst
ko są ślady zmagań z odwiecznym w ro
giem narodu żołnierza z 1939 roku i
partyzanta z pięciu lat następnych.
W większości cmentarze te są oto
czone żelaznym parkanem, niekiedy
nawet ładnie zaplanowane i rozwiąza
ne architektonicznie, ale...
A le w dzień zaduszek każdy z tych
cmentarzy robi bardzo smutne w raże
nie. To, że jest parkan, jakaś furtka,
pomnik czy postument — to jest
bardzo
niewiele
dla
uwiecznienia
miejsc bohaterskich, na tych pias
kach tak przepojonych krwią żoł
nierską, jak mało które miejsce w
Polsce.

Cmentarze
puszczańskie
d roku 1863 — w Puszczy K am 
pinoskiej przybyw a cmentarzy.
Od
wyniosłych,
poczerniałych
krzyży powstańczych, kryjących pojedyńcze lub zbiorowe m ogiły bohaterów
powstania styczniowego, aż po ogro
dzone i pokaźne cmentarzyska pierw 
szej i drugiej w o jn y światowej.

O

Tych ostatnich jest tu najwięcej.
Palm iry, W ywrotnia, Wiersze, Zam

10

Brak tu kw iatów czy świeczek zapa
lonych ręką pojedyńczego człowieka...
Nikną, rozpraszają się po świecie lub
zgoła w ym ierają rodziny tych, co tu
leżą. Z puszczańskich wsi od czasu do
czasu litościwa ręka położy wiązankę
kwiatów, uporządkuje grób lub zapali
znicz.
B yłoby w ięc "dobrze, aby każda w ie j
ska szkółka wzięła choć jeden cmen
tarz pod jakąś serdeczniejszą opiekę,
aby bodaj z grubsza uprzątnąć zeszło
roczne kwiaty, nie pozwolić na bezkar
ne wycinanie kwiatów zasadzonych
czy zbieranie grzybów, jak to sama
widziałam na cmentarzu w Zamczysku.
Będzie to chyba jakaś lekcja historii
najnowszej, tej historii, której nikt z
nowego pokolenia nie powinien lekce
ważyć: coraz bardziej przecież mnożą

Podczas powstania styczniowego w
puszczy znalazło schronienie w iele od
działów powstańczych. W kwietniu
1863 roku koło Zaborowa Leśnego roz
b ity został oddział rekrutujący się z
m łodzieży warszawskiej. Pod Kam pi
nosem, gdzie w e dworze mieścił się
sztab główny grup Romanowskiego i
Padlewskiego
(obecnie
schronisko
P T T K ) znajdziem y na cmentarzu mo
giły powstańców z 1863, i żołnierzy z
1939 roku.
„M ogiła Powstańców 1863 r.” jest
dziś rezerwatem. W północnej części
rezerwatu znajduje się mogiła 72 pow
stańców z oddziału tzw. „D zieci W ar
szawy” , młodzieży uchylającej się od
poboru do wojska carskiego. Oddział
rozbiły wojska carskie 14 kwietnia
1863 roku.
Pod wsią Pociecha znajduje się pa
m iątkowy krzyż postawiony po kilku
dniowej, zwycięskiej bitw ie oddziału
„Jerzyk ów ” z okupantem hitlerowskim
w końcu sierpnia i początku września
1944 roku. Obok rezerwatu „Granica”
cmentarz żołnierzy z 1939 r. Wiersze
— cmentarz żołnierzv z 1944 roku.
Palm iry — ok. 4 km na południowy
zachód od tej miejscowości znajduje
się cmentarz-pomnik m artyrologii pol
skiej. Jest tu około 2.500 grobów ofiar
zamordowanych przez hitlerowców w
czasie masowych egzekucji w latach
1939-41.
Z Puszczy Kampinoskiej ku W ar
szawie przedzierały się oddziały party
zanckie na pomoc powstaniu 1944 roku.
Grupy te poznaczyły puszczę licznymi
cmentarzami... (j.p.) ,
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PROCES BEATYFIKACYJNY
Kościół rzymskokatolicki w Połsce
zabiega o uzyskanie jeszcze jednego
błogosławionego patrona. M a n im być
zmarły w '1924 r., biskup przemyski
Józef Pelczar. Proces inform acyjny na
terenie diecezji został ju ż ukończony.
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P o uzyskaniu niepodległości przebudo
wano i adaptowano gmach biblioteki
tak, że obecnie magazyn obejm uje 8
kondygnacji o pow ierzchni 2.300 m. kw.
Biblioteka posiada nowoczesną salę
czasopism. Obecny stan biblioteki w y
nosi: ok. 472 tysięcy woluminów, 120
inkunabułów, 691 rękopisów, ok. 20 tys.
zbiorów specjalnych i 295 m ikrofilm ów
i fotografii.

WYDAWNICTWA
TEOLOGICZNE
W arto odnotować dwa wydawnictwa
teologiczne, które mogą zainteresować
znawców przedm iotu: jednym jest pra
wo rzymskokatolickie karne ks. dra
M . M yrchy, drugim — Kw artalnik
Teologiczny („Collectanea Theologica“ )
— Polskiego Towarzystwa Teologiczne
go. Kw artalnik zawiera poza innym i
pracami ciekawe artykuły związane z
encykliką „Humanae vitae“ . ISą to: ar
tykuły ks. T. Ślipko i ks. J. Turowicza.

ODNOWIENIE KOŚCIOŁA
W ewangelicko-augsburskiej parafii
Ściborzyce W ielkie gruntow nie odno
wiono kościół wewnątrz i zewnątrz.
Jest to przede wszystkim zasługa rady
parafialnej jak i miejscowych parafian.
Z przyjemnością odnotowujemy fakt,
że przy odnawianiu świątyni pom ogli
rów nież m iejscow i katolicy. Wartość
wykonanych prac społecznych ocenia
się na 50 tys. zł.
.
.,
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W obradach IV Sesji Zgromadzenia
Światowej Rady Kościołów w Uppsali,
w dniach 4— 20.V II.68 r., brali udział
Jego Eminencja, ks. M etropolita Ste
fan i ks. dziek. Jerzy Klinger.

W dniu 19.VIII.68 r. w uroczysty
sposób świętowano święto klasztorne
w klasztorze żeńskim na Grabarce.
W dniu święta pontyfikalnę nabożeń
stwo przy kilkutysięcznej rzeszy w ier
nych celebrował ks. M etropolita Stefan.

W dniach od 19— 28.IX.68 r. na za
proszenie Patriarchatu Bułgarskiego w
Bułgarii przebywała delegacja naszego
Kościoła i Jego Eminencja, ks. M etro
polita Stefan, ks. Anatol M ockiewicz
i grodziekąn W łodzim ierz Trusiewićz.

UROCZYSTOŚCI
W CZERWIŃSKU
W dniach 7 i 8 września br. odbyły
się w parafii rzym skokatolickiej Czer
wińsk (diec. płocka) D n i M aryjne oraz
uroczystość podniesienia kościoła do
godności bazyliki mniejszej. Kościół
w Czerwińsku, który stanowi zabytek
pierwszej klasy, pozostaje pod opieką
duszpasterską księży salezjanów.

KURS HOMILETYCZNY
W Akadem ii T eologii K atolickiej
został zorganizowany w dniach 9— 11
września kurs hom iletyczno-katechetyczny. W kursie wzięło udział 500 księ
ży rzymskokatolickich z całej Polski.

BISKUPA

POGRZEB
A. PAWŁOWSKIEGO

W dniu 16 września zmarł na skutek
wypadku samochodowego ks. biskup
A . Pawłowski, ordynariusz rzymsko
katolickiej diecezji włocławskiej. W
dniu 19 września odbył się pogrzeb
Biskupa na m iejscow ym cmentarzu
zgodnie z wolą zmarłego.

BIBLIOTEKA KUL
B iblioteka K atolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego,
która
obchodzi
swój
50-letni jubileusz, liczyła do r. 1939
77.806 woluminów wraz z czasopisma
mi, 15 inkunabułów, 112 rękopisów i
2.666 zbiorów specjalnych w postaci
atlasów, map, nut. W okresie okupacji
biblioteka utraciła 5 tys. woluminów.

PIELGRZYMKA DO OBOZU
ZAGŁADY
Dnia 27. IX . br. dwudziestoosobowa dele
gacja księży polskokatolickich, reprezentu
jąca duchowieństwo diecezji krakowskiej,
odbyła pielgrzymkę do byłego obozu kon
centracyjnego w Oświęcimiu, celem zamani
festowania sprzeciwu przeciwko odradzają
cemu się ttiilitaryzmowi i faszyzmowi zachodnioniemieckiemu.
Przed pomnikiem męczeństwa narodu księ
ża polskokatoliccy złożyli wieńce i wiązanki
kwiatów. Niżej zamieszczamy tekst odezwy
Administratora Diecezji krakowskiej — księ
dza Biskupa Benedykta Sęka do duchowień
stwa tejże diecezji.

szych rodaków, Rosjan, Czechów i innych —
pomordowanych przez hitlerowskich ludo
bójców. Złożymy hołd prochom Żydów, eksterminowanych i katowanych przez niemiec
ki faszyzm, którego duchowi kontynuatorzy
w postaci współczesnego zachodnioniemieckiego militaryzmu usiłują sfałszować histo
rię, a odpowiedzialność za śmierć m ilionów
Żydów zrzucić na nas Polaków.
Zachęcam przeto Was, drodzy Bracia ka
płani, i usilnie proszę, abyście w dniu 27
września br. ochotnie przybyli do Krakowa
na godz. 8.30, skąd wspólnie autokarem uda
my się do Oświęcimia.
W nadziei, że powyższe zaproszenie przyj
miecie z właściwym Wam zrozumieniem, po
zdrawiam W as serdecznie w Panu.
B E N E D Y K T SEK

UKOCHANI WSPÓŁBRACIA
KAPŁANI!
W miesiącu wrześniu wśród zastępów lu 
dzi czczących pamięć bohaterskich męczen
ników narodu polskiego a także innych na
rodów poległych w walce z faszyzmem nie
m ieckim w okresie 11 Wojny światowej nie
powinno zabraknąć nas — kapłanów K ościo
ła Polskokatolickiego...
Odradzający się m ilitaryzm i faszyzm zachodnioniemiecki, niejednokrotnie błogosła
wiony przez wysokich dostojników kościel
nych, usiłuje zakłócić pokój w świecie. P r ó 
by zakłócenia tego pokoju dawały znać o so
bie w ostatnich wydarzeniach w Czechosło
wacji. Powinniśmy być dumni z naszego
państwa, które wraz z państwami Układu
Warszawskiego próby zachwiania pokoju
europejskiego, a może i światowego, zlikw i
dowało...
i
i
i
(
Naszą postawą winniśmy składać wyrazy
wdzięczności wszelkim poczynaniom, zm ie
rzającym do trwałego pokoju w świecie. Dla
tego nie powinno nas zabraknąć tam, gdzie
o pokój się walczy i tam, gdzie o ten pokój
się manifestuje.
Rocznica tragicznego Września jest okazją
manifestowania naszych tęsknot za trwałym
pokojem; naszym protestem przeciwko bru
dnej w ojnie w W ietnamie oraz przeciwko
agresywnym poczynaniom Izraela na Bliskim
W schodzie.
|
U stóp Pomnika Męczeństwa wielu naro
dów w Oświęcimiu uczcimy pamięć ofiar
ostatni/f wojny. Złożymy hołd prochom na

W KOŚCIOŁACH POLSKICH

W KOŚCIOŁACH POLSKI<

g lel o ile je s t ta + siy c ty le i lep
szy. Na zacho- ,s, idzie i o źeńszeń nie jest tak t udno ja k u nas
korzeń arcydzięgla stosuje się
nawet w takich stanach w yczer
pania, ja k ie się zdarzają po dłu
g ole tn im a lkoh olizm ie i po prze
w lekłych zatruciach nikotyną.

Porady
zielarskie
Żeń-szeń czy...
arcydzięgiel?
kuch kółka olimpijskie, napis i syl
wetka sportowców z następujących
dyscyplin: bieg, skok o tyczce, piłka
nożna, gimnastyka kobiet, piłka wod
na i wioślarstwo. Nakład 1,8 miliona
pełnych serii. Dw a znaczki mają do
płatę na cele Nlem. Kom. Olimpij
skiego.
Hf Poczta francuska wydala znaczek
upamiętniający 200 rocznicę przyłącze
nia Korsyki do Francji. N a znaczku
portret
króla
Ludwika
XV
oraz
ówczesne godło Francji i Korsyki.
Z okazji 800-lecia zbudowania
kościoła katedralnego pod wezwaniem
św. Marii w Limerick poczta irlandz
ka wydala dwa znaczki o jednako
wym rysunku (widok katedry) w na
kładzie 1 miliona pełnych serii.
^ Luksemburg emitował znaczek
na cześć dobrowolnych dawców krwi.
N a znaczku godło Czerwonego Krzy
ża (organizatora tej akcji) i symbo
liczne przedstawienia transfuzji.

★ 12 października Poczta Polska
wprowadziła do obiegu dziesięcioznaczkową serię okolicznościową z okazji
X X V rocznicy utworzenia Ludowego
Wojska Polskiego. Seria ta — poprzez
reprodukcję znanych obrazów batali
stycznych — upamiętnia zbrojny w y 
siłek Narodu Polskiego w czasie n
wojny światowej i nasz wkład w zwy
cięstwo nad hitlerowskimi Niemcami.
N a znaczkach pokazano: „Wrzesień
1939” — M. Byliny, „Partyzanci” —
L. Maciąga, „Lenino” — M. Byliny,
„Monte Cassino” — A . Boratyńskiego,
„N a przedpolach Warszawy 1944” —
S. Garwatowskiego, „N y sa” — M. B y
liny, „Nad Odrą” — K. Mackiewicza,
„W Berlinie 8.V.45” — M. ByUny,
„ORP
Błyskawica” — M.
Mokwy
i „Pościg” — T. Kulisiewicza. Pięć
pierwszych
znaczków ma nominały
po 40 gr, pozostałe po 80 gr. Nakład
7 milionów pełnych serii.
■S|f Dla uświetnienia X X V rocznicy
powstania Ludowego Wojska Polskie
go w dniach od 18 do 30 listopada w
Bydgoszczy odbędzie się ogólnopolska
wystawa filatelistyczna „Militaria”. Z
okazji wystawy używany będzie ka
sownik okolicznościowy.
. # Poczta NR D emitowała sześcioznaczkową serię sportową z okazji
XIX Olimpiady w Meksyku. N a znarz-

ir W nakładzie 24 milionów sztuk
wydala poczta kanadyjska znaczek
okolicznościowy w 50 rocznicę śmierci
Johna McCrea (1872—1918) wielkiego
patrioty, żołnierza, lekarza i poety.
N a znaczku dwie początkowe linijki
patriotycznego wiersza „Z pól flardryjskich” .
f Poczta ZSRR wydała znaczek pa
miątkowy z okazji 50-lecia założenia
uniwersytetu w Tbilisi.
i N a n Ogólnopolskim Spotkaniu
Klubu Dnia Znaczka w Krakowie
podjęto m. in. uchwałę o zabezpiecze
nie w roku 19S9 ładnej emisji na
Dzień Znaczka, która powinna we,t*'
do obiegu 1 października 19S9 r.

d czasu d o czasu na łamach
prasy co d zien n ej pojaw ia się
bardzo uczenie zredagowana n o
tatka o cudow nym działaniu k o 
rzenia używanego przez C hińczy
ków w tysiącu różnych d oleg li
wości — żeń-szeń.
P o m ija m ju ż to, źe korzenia te
go nie im p o rtu je m y i ku p ić go
można jedynie od ludzi, którzy
jeżdżą na wschodnią półku lę na
szego świata. Cena za k ilo idzie
zawsze u> tysiącach złotych. A le
sedno rzeczy leży zupełnie gdzie
indziej.
W naszych kra jow ych ziołach
m a m y arcydzięgiel, k tóre go łaciń
ska nazwa brzm i „Archa n gelica
officin a lis
H .”
czy li dosłownie
,,archanielskie ziele leczn icze". Czy
taka patetyczna nazwa jest uza
sadniona, czy rzeczywiście m am y
d o czynienia ze środkiem ,.archa
n ielskim ” ?
H erbapol sprzedaje korzeń arcy
dzięgla osobno, ale w iadom o jest
powszechnie, że w chodzi on w
skład wszystkich leków uspakaja
ją cych, ja k np. N eruosol, N e rv o san, a op rócz H ego do m ieszanek
wzmacniających. Sam korzeń a rcy
dzięgla stosujem y u> ilościach nie
w ielk ich : na szklankę przegotow a
nej wody bierze się łyżeczkę drob
no pokrajanego korzenia i nasta
wia się na k ilk a godzin, np. na
n oc, aby rano w ypić sam w y
ciąg.
I trzeba podkreślić. że ja k o śro
dek regeneracyjny nasz arcydzię
giel jest o wiele lepszy od legen
darnego chińskiego korzenia żeńszeń a je ś li chodzi o ogólne w y
czerpania wieku podeszłego trze
ba pow iedzieć, źe nasz arcydzie-

POZIOMO: 1) w kościach, 4) budowla na kanale wodnym, 7) znak zo
diaku. S) cieplica, 40) prawy dopływ Łaby, 12) gwiazdkowa ranga, 13) po
stać ze „Ślubów panieńskich”, 15) prawy dopływ Kory, 17) drzwi stodoły,
20) budynek gospodarski, 23) następca w rodzie, 24) autor „Pasji żyda*’,
25) jeden z naszych tygodników ilustrowanych, 26) miara drzewa opało
wego, 27) dawny list bezpieczeństwa, 28) zabytkowy przedmiot.
PIONOWO: 1) rodzaj chleba, 2) jedna z prządek żywota ludzkiego, 3)
wieko, pokrywa, 4) poczet, orszak przyboczny, 5) odmiana śliwki, 6) z kanoniera na bombardiera. 9) ma 42195 metrów długości, 11) zysk, 14) włoska
złotówka, 16) oznaka żałoby, 17) kosz pleciony wozu konnego, 18) miasto
festiwali piosenkarskich, 19) świadectwo kontroli technicznej wyrobu prze
mysłowego, 20) zamyka grecki alfabet, 21) pływająca jednostka wojskowa,
22) El..y.
Rozwiązania należy nadsyłać w terminie 10-dniowym od daty ukazania
się numeru pod adresem redakcji z dopiskiem: „Krzyżówka nr 43”. Wśród
Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosowana zosta
nie nagroda: KOMPLET KSIĄŻEK.
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PO ZIO M O : Gopło, powiew, klinga, rendo, cyklop, szpica, karmelita, kadi, wist,
kinetyka, banderia, sofa, hala. prezeneja. Belgia, Arkona. szejk, kartel, epigon, ak 
tyw.
P IO N O W O : W isłok, gw a r, podnieta, okno, piecza, patyna, Amicis, partytura, sta
gnacja, kokos, Izera. Wiech, tiara, pretekst, oberek, London, piasta. Aramis, sa
la. krew.
N A G R O D Ę W PO S T A C I K O M P LE T U K S IĄ Ż E K . W Y L O S O W A Ł A
TORIA T R U C H A N O W IC Z , Ł A Ń C U T iK/RZESZOWA. l!L . W O Ł O W A 13.
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W n orm a ln ej rekonw alescencji
pochorobow ej — korzeń arcydzięgla^oddaje bardzo duże usługi, bo
i popraw ia apetyt i traw ienie, w y
dzielanie soków żołądkowych tra
w iennych, ja k rów nież ogólny stan
nerwow y chorego.
Istn ieje jeszcze jedna form a sto
sowania arcydzięgla, o k tó re j pra
wie wszyscy wiem y, ale nie za
nadto dokładnie. Otóż do tortów ,
m azurków f n iektórych ciastek cu 
k iern icy używają tzw. anżeliki. Są
to pochew ki liściow e arcydzięgla,
smażone w cukrze. M ają one pięk
ny zielony wygląd i używane są,
zdawałoby się, ty lk o do dekora
c ji wyrobów cu kierniczych . Cu
kie rn icy uważają, że to rt czy m a
zurek pow inien oprócz wiśni, cze
reśni lub truskawek, m ieć jeszcze
k o lo r czekoladow y i... zielony.
W gru n cie rzeczy jednak ta zie
lona dekoracyjka jest dla ludzkie
go zdrowia i trawienia w ięcej war
ta niż cały tort. A n że lik i zalicza
się do ka tegorii środków g orzk oarom atycznych, używanych przy
wszystkich chorobach żołądka, m a
ją cych źródło w niedostatecznym
w ydzielaniu soków tra w ienn ych .
Te łykow ate, zdrewniałe, zalatu
ją ce w smaku żywicą ,dekora cje” ,
praw ie zawsze pozostawiane przez
biesiadników na talerzyku mają
za zadanie pom óc żołądkow i, k tó 
ry obładowaliśmy solidnym obia
dem i jeszcze cięższym deserem.
I
pom agają. N iew iele jest środ
ków traw iennych rów nie skutecz
nych ja k anżeliki i należy się
dziw ić, że nasi cu k ie rn icy nie zby
wają ich poza torta m i i mazurka
m i... w aptekach.
C Z. DRAROW IC-7.
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tym czasie, kiedy to Warszawa
nie oglądała jeszcze pięknego
pomnika księcia Józefa Ponia
towskiego, a dzieci na całym świecie
nie znały bajki o brzydkim kaczątku
czy ołowianym żołnierzyku, . w boga
tym domu duńskiego dostojnika odby
wała się wesoła zabawa dla małych
gości.
Gromadka dzieci wbiegła do salonu,
ożyw iając jego poważne ściany kolo
rami sukienek, wstążek, powiewających
falbanek i koronek.
— K to będzie królową zabawy?
— W ybierajm y! W ybierajm y!
Ruda, piegowata dziewczynka o okrą
głej buzi klaskała w ręce i podskaki
wała w górę, wołając:
— Mnie wybierzcie! Umiem sto za
baw! Ja będę królową!
— Dlaczego ty? — dziwiła się z pra
w ie obrażoną miną śliczna, złotowłosa
córka gospodarza domu. — Ja prze
cież należę do dzieci dworu królew 
skiego, wolno mi tam zawsze wejść.
M ój ojciec jest szambelanem. A ty na
zywasz się zw yczajnie Petersen. Chyba
wiesz, że ludzie, których nazwisko w
Danii kończy się na „sen” , niczym być
nie mogą. Są to biedni rzemieślnicy,
rototn icy albo drobni kupcy tylko.
Ruda dziewczynka oblała się rumień
cem gniewu. N ie dając za wygraną,
wołała jeszcze:
— M ój tatuś jest bogatym kupcem!
Petersen! K to nie zna Petersena?
M ógłby kupić za 100 dolarów cukier
ków i rozdać je dzieciom. T w ój ojciec,
choć szambelan, nie m ógłby na pewno
tego zrobić.
— A mego tatusia wszyscy się znów
boją — rzekła spokojnie
malutka

W

NASZA RODZINKA

Pozdrowienie
Sponad wiślanych leci fal
wiosenny, chłodny wiatr,
lcci ku mojej ziemi w dal,
ku śnieżnym szczytom Tatr.
Wichrze! Nad ■wzgórza, pola nieś
me pozdrowienie stąd,
rodzinną moją pozdrów wieś
i dunajcowy prąd.
Przydrożne wierzby, smreków las.
w ogródkach każdy kwiat,
i wszystkie łąki pozdrów wraz.
i ludzi z wszystkich chat.
I do tych śnieżnych skał, się zwróć,
ku stawom, halom, gnaj,
i pozdrów mi po tysiąckroć
mój cały górski kraj...
KAZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER

Ojczyzna
Żołnierskie
groby

Noc jest od gwiazd świetlista.
Pod niebem ziemia ojczysta
migocąca oknami chat.

taliśmy na niewielkim wzgórzu za
miastem i patrzyliśmy w milczeniu na
cztery żołnierskie groby. Na każdym
paliła się lampka, na każdym pachniały
świeże gałązki świerka. Nieco z boku znaj
dował się piąty grób. Na nim również by
ły świeże świerkowe gałązki i ostatnie je
sienne kwiaty, choć myśmy ich nie kładli.
O ten grób dbała zawsze pewna stara ko
bieta.

S

M igoce miast światłami
pod niebem, pod gwiazdami
ojczyzna — najbliższy świat.

Sni pod gwiezdnym sklcpiskiem.
Tchnienie je j — naszym tchnieniem,
je j trud — każdego z nas.

Przychodziła tu z miasteczka. Zbierała
z mogiły opadłe liście, przynosiła świeże
kwiaty, zapalała lampki...

Rośnie — naszymi dniami,
marzy — naszymi snami,
w noce jasne od gwiazd.

_
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Patrzyliśmy na ten piąty grób j wszyscy
chcieliśmy zapytać naszą panią, kogo tam
pochowano. Ubiegł nas Jurek.

z wis k o
dziewczynka gryząc czekoladki. — Bo
ją się, bo on co chce, pisze w gazecie,
i o każdym może napisać bardzo źle
albo bardzo dobrze. Muszą go za fo
szanować i liczyć się z nim.
—
Ach, żebym ja mógł być jednym
z takich ludzi! — westchnął drobny
chłopczyk, któremu tylko przez szpar
kę w drzwiach wolno było zerknąć na
zabawę w salonie. Obracał w kuchni
rożen i dobry kucharz pozwolił mu ty l
ko na chwilę odejść. — Żebym mógł
być jednym z takich ludzi! Nazwisko
mego ojca kończy się właśnie na „sen” .
C zy naprawdę niczym już być nie mo
gę? Czy się do niczego nie przydam?
Minęło wiele lat. W bogatym pałacu
sztuki, na otwarciu wystawy, w ym ie
niły ze sobą w ytw orne ukłony trzy ele
ganckie damy. N ie każdy poznałby w
nich małe, sprzeczające się podczas
zabawy dziewczynki.
Podziw iając wspaniałe rzeźby, zw ie
dzający goście spotkali się z ich tw ór
cą, wielkim rzeźbiarzem. Uważali za
w ielki zaszczyt móc poznać go i prze
bywać w jego domu. Rzeźbiarzem zaś
był ów mały chłopczyna, który kiedyś
przez szparę w drzwiach zaglądał do
salonu.
W yrósł na sławnego rzeźbiarza, choć
nazwisko jego kończy się na „sen” .
Rzeźbiarzem tym był Thorvaldsen.
Wspomina o tym zdarzeniu syn duń
skiego szewca, który swe dzieciństwo
przezył w niedostatku, nawet biednie.
I jemu, nazwisko nie przeszkodziło za
słynąć jako autorowi pięknych bajek.
Każde dziecko zna na pewno baśni
Jana Krzysztofa Andersena.
K R Y S T Y N A A R T Y N IE W IC Z

— Proszę pani — spytał. — A czy tu
spoczywa syn albo mąż tej starej kobiety?
Pani zaprzeczyła ruchem głowy.
— Nie. Tu spoczywa zupełnie nieznany
żołnierz. Poległ, jak inni, w walce o mia
sto. Był bardzo miody, tak jak syn tej
starej kobiety, który też zginął w czasie
ostatniej wojny. A matka nie w ie nawet,
gdzie znajduje się jego grób. I dlatego
stara kobieta troszczy się o mogiłę tego
nieznanego żołnierza, tak jak o mogiłę
własnego syna.
Nie pytaliśmy o nic więcej. Ruszyliśmy
w kierunku miasta, które witało nas z da
leka kolorowymi domami. Nad grobami
pozostały itylko ciche topole, stojące tam
jakby na straży.
Gdyśmy się zbliżali do miasta, minęła
nas stara kobieta w czarnym płaszczu.
Szła w przeciwnym kierunku. Bez słowa
zdjęliśmy (przed nią czapki...

M A R IA N ORŁON

N a .tym rysunku zebrały się koty. P o
plątanina kotów. Ile? Policzcie sami. ,

prostu

cała

Razem
Które?
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rysunków.

Tylko

dwa

są

jednakowe,

v

P A R A S O L HULAJ-DUSZA
od rana.

ścierać ławę, pomkniesz, Maćku, na wyprawę... Jam pa

G dy w iatr z deszczem gna przez pola, każdy łak

rasol Hulaj-Dusza, nad szerokie w zlecę pola, nad rodzin

nie parasola! Kupcy, krawcy, urzędnicy po parasol

ne rzeki wzlecę — nie siedź, Maćku, wciąż pod piecem!

parasolnika Jana straszny tłok

U

był

już

mkną z ulicy. Ten kupuje, ten zostawi.

Maciek wrzeszczy — pod piec chce się, a parasol w górę

— Niech parasol Jan naprawi.

rw ie się.

W tem do sklepu wszedł czarodziej.

— Patrzże, Maćku, patrz badawczo,

— M ój parasol, Janie, odziej w nową szatkę jedw a
bistą, zrób robotę gładko, czysto. W ykaż zręczność, dobrą
wolę, bądź w przyjaźni z parasolem: w rączce z ptasz
kiem, Janie miły, czarodziejskie drzemią siły...

Maciek wrzeszczy:
— Chcę na ławę! — A parasol ani nawet!
mig

rozrusza! Nad jesiennym lecę rżyskiem...

— Co trzeba, zrobię.

Co to będzie, co z tym wszystkim? W Maćku słabnie

czarodziej poszedł se^bie.

już nadzieja...

Ledw o poszedł pan czarodziej, gdy do sklepu Maciek
wchodzi. Maciek, mazgaj i

krajoznawczą!

— Jam parasol Hulaj-Dusza, co niem rawych w

Mruknął Jan:
I

masz wycieczkę

niemrawy,

co

pod

piecem

grzeje ławy, co nie chodzi na wycieczki, nie zna lasu, nie
zna rzeczki. Rodzinnego nie zna kraju,

aż go wszyscy

wyśmiewają.

W tem

spotkali

czarodzieja.

Dostrzegł

ich i krzyczy

basem:
— Co to, widzę mój parasol miast u Jana być w robo
cie, hula sobie z kimś po słocie! Parasolu, każę ja ci —
wrócić do majstra na warsztacik!

— Czy parasol mój jest gotów?

A parasol, słuchał pana: myk! — i jest u majstra Jana.

— Gotów, z kąta w eź go tu.

Mruknął Jan:

— Parasolu, chodźże ze mną!
WT kącie było dosyć ciemno. W ięc w ziął Maciek mimo
w oli czarodziejski parasolik.
Ledw o wyszedł z nim na pluchę, jakieś szmery

łowi

uchem. T o ptak w rączce parasola ćwierknął:

— W róciłeś w porę, właśnie się do ciebie biorę.
A co z Maćkiem, z tym niemrawym?
Ponoć nie zagrzewa ław y:

po

robocie

w

wolnych

chwilach wycieczkam i czas umila, w słońcu, w deszczu,
w wichru śpiewie! A le czy to prawda? N ie wiem...

— Ćwir, ćwir, hejże, hola! Jam parasol Hulaj-Dusza,
co niemrawych w m ig rozrusza —

miast

pod

piecem

L U C Y N A K R Z E M IE N IE C K A

rozmowy z czytelnikami
Pani Z.B. z Poznania

Udzielanie
odpowiedzi
listownie
stwarza dodatkowe komplikacje w pra
cy Redakcji, zatem prosimy, by żąda
nie odpowiedzi indywidualnej ' wysu
wano tylko naprawdę w w yjątkowych
wypadkach i w bardzo ważnych spra
wach obchodzących tylko jedną osobę.
Pozdrawiamy.

Stała Czytelniczka ze Słupska

Nie ma dotychczas monografii na
temat krzyżowania ludzi bądź podczas
w o jn y (przez hitlerowców i banderow
ców), bądź po w ojnie (przez chuliga
nów i bandytów). Redakcja nasza nie
prowadzi tego rodzaju badań. Z dru
giej strony chcielibyśmy zwrócić uwa
gę, że nie wszystkie sensacje „prasy
popołudniowej” znajdują oparcie w
rzeczywistości. Dziękując za pozdro
wienia, pozdrawiamy wzajemnie.

Polak-katolik

Jedna z ksiąg Pisma Św. Starego Te
stamentu istotnie nosi tytuł „Pieśń
nad pieśniami” , lecz nie posiada —
mimo pozorów — charakteru erotycz
nego. To utwór na wskroś religijny.
Jego treścią jest oblubieńczy stosunek
Jahwe do narodu „w ybranego” . Od sa
mego początku jego powstania rozu
miano tę księgę alegorycznie (przenoś
nie), a nie naturalistycznie (dosłownie).
Piąty Sobór Ekumeniczny (553 r.) od
rzucił rozumienie naturalistyczne w y 
suwane przez egzegetę, Teodora z Mopswestii (zm. 428 r.). Autorem „Pieśni
nad pieśniami” na pewno nie jest Sa
lomon. Uczeni bibliści twierdzą, że
księga ta powstała około V w. przed
nową erą.

Kongresy eucharystyczne posiadają
takie samo znaczenie jak wszystkie
inne kongresy kościelne i ,laickie, a
mianowicie pozwalają przeżyć poczucie

społecznej siły i zamanifestować wspól
ne przekonania. Czy są potrzebne? Za
le ży z jakiego punktu widzenia patrzy
m y na to zagadnienie. K oszty z nimi
związane są znaczne, lecz nie wszystko
da się przeliczyć na pieniądze.
Sprawa ze Świętą Lipką (koło Resz
la, pow. K ętrzyn na Mazurach) nie jest
prosta dlatego, że opiera się na legen
dzie, a nigdy nie wiadomo, ile w legen
dzie jest prawdy, a ile fantazji. Osta
tecznie jednak jest przecież obojętne,
jak to było naprawdę, ważne jest to,
co się dzieje obecnie i jakie znaczenie
ma ta miejscowość za naszych dni.
Zwracam y uwagę na trzy momenty
historyczne związane ze Świętą Lipką:
1) legenda m ówi o statuetce Madonny
z X IV w., 2) pierwszy dokument histo
ryczny z X V w. już m ówi o „cudow
nym obrazie", 3) obecny „cudowny
obraz” pochodzi z 1640 r. Pozdrawiamy.

Pan R. Zieliński z Poznania

W ypow iedzi Chrystusa — jak w ogól
ności wszystkie zdania we wszystkich
publikacjach — należy ujmować łącz
nie z ich kontekstem.
Zdanie „N ie przyszedłem przynieść
pokoju, ale miecz” w yjaśnił sam Chry
stus: „Bo przyszedłem poróżnić czło
wieka z jego ojcem, córkę z matką, sy
nową z teściową” . To wyjaśnienie na
leży rozumieć od strony skutków a nie
zamierzeń. Chrystus wcale nie chce
kłótni w rodzinach, lecz mimo tego ta
kie kłótnie będą i to właśnie wokół Je
go Osoby i Jego nauki. Syn chrześcija
nin będzie zwalczany przez ojca poga
nina, wierząca w Chrystusa synowa
będzie znosić ataki teściowej przestrze
gającej zakonu mojżeszowego lub za
sad innej w iary. N ie wolno przy tym
dla świętego spokoju rezygnować ze
swoich przekonań religijnych: „K to
bardziej m iłuje ojca lub matkę, niż
mnie, nie jest mnie godzien. I kto bar
dziej miłuje syna lub córkę, niż mnie,
nie jest mnie godzien” . (Mat. 10, 34-37).
Również wypowiedź „ A ja powiadam
wam: N ie stawiajcie oporu złemu” na
leży wyjaśniać w łączności z kontek
stem. Oto przed tym zdaniem stoi przy
pomnienie ze Starego Testamentu:
„Słyszeliście, że powiedziano: Oko za

oko, ząb za ząb” — Chrystus tę zasa
dę odrzuca i powiada: „Jeśli cię kto
uderzy w praw y policzek, -nastaw mu
jeszcze drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i tw oją suknię wziąć,
odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby
iść z nim tysiąc kroków, idź dwa ty 
siące” (Mat. 5, 38-41). Jest rzeczą zro
zumiałą, że nie można tych przykła
dów ustępliwości brać dosłownie. Chry
stusowi w tej nauce chodzi o potępie
nie pieniactwa, pogańskiej wendetty
(zemsty — mściwości), kłótliwości, nie
rozsądnego zacietrzewienia w gniewie
popychającego często do zbrodni.
Żal Jahwe z powodu stworzenia
człowieka na widok jego niegodziwości
(„żałował, że stw orzył ludzi i zasmucił
się” , Rodz. 6, 6) jest antropomorfizmem czyli przedstawianiem Boga na
sposób ludzki. Gdy człowiekowi coś się
nie uda, żałuje i smuci się. Autor bi
blijny, pisząc dla ludzi prostych, po
dobnie przedstawił Boga-Stwórcę. Z re
sztą i współczesne nam katechizmy
oraz
współcześni nam kaznodzieje
(zwłaszcza rekolekcyjni) obficie korzy
stają z tego rodzaju antropomorfizmów,
gdy mówią, że grzechy ludzkie zasmu
cają Boga, ranią Serce Boże, wzbudza
ją Boży gniew itp. N ie chodzi tu o
zdyskwalifikowanie
dotychczasowej
terminologii religijnej, gdyż jest ona
również bardzo potrzebna, jak np.
uczęszczanie na m odlitwę do kościoła,
chociaż Bóg jest wszędzie. Chodzi o
wykazanie nieudolności m ow y ludzkiej
dla przedstawienia prawd i przeżyć
religijnych. Pozdrawiamy.

Pan Mieczysław Machnik z Krotoszyna

Bardzo cenimy sobie uwagi Pana
o potrzebie pokoju światowego i współ
pracy międzywyznaniowej. Oby wśród
rzymskokatolików w Polsce było w ię 
cej takich ekumenistów jak Pan.
. Album Kościoła Polskokatolickiego
jeszcze się nie ukazał. Miesięcznik „P o 
słannictwo” można nabywać w kios
kach „Ruchu” lub w „Ruchu” zapre
numerować. Od października br. Chrze
ścijańska Akademia Teologiczna mieści
się w Warszawie przy ul. M iodowej 21.
Serdecznie pozdrawiamy.

W yd aw ca: In stytut w y d a w n ic z y „O d ro d zen ie ". R ed agu je K olegiu m . A dres R ed ak cji 1 A d m in istra cji: W arszawa, ul. Wilcza 31. Tel. 28-97-M; 29-28-43.
W arunki p ren u m eraty: Pren u m eratę na k ra j p rzyjm u ją urzędy p ocztow e, listonosze oraz O ddziały i D elegatu ry „Ruch". M ożna również do
kon yw ać w p łat na konto P K O N r 1-6-100020 — Centrala K olp ortażu P rasy i W yd aw n ictw „R u ch ” , W arszawa, ul. W ron ia 23. P ren u m eraty p rzyjm o 
wane są do 10 dnia miesiąca poprzedzającego okres prenum eraty. Cena prenu m eraty: k w artaln ie — 28 zł, półrocznie — 52 zł, rocznie — 104 zł.
Prenum eratę na zagranicę, która jest o 40% droższa — p rzyjm u je B iu ro K olportażu W yd a w n ictw Zagranicznych „R u ch ” , W arszawa, ul. W ronia 23,
tel. 20-46-88, konto P K O N r 1-6-100024. (R oczna prenum erata w yn osi: dla E uropy 7$, 19,70 DM, 23,40 N F ; 1,13,6 £•, d la St. Z jedn oczon ych i K an ad y 7$;
dla A u stralii 2,10,5 Ł A , 20,4 Ł E ). M ożna rów n ież zam ów ić prenumeratę, dokonując w p ła ty na konto Instytutu Wydawniczego „Odrodzeni#” P K O N r
1-14-147290. N ie zamówionych rękopisów , fo to g ra fii ł ilustracji redakcja nie zwraca.
Prasowe Zakłady Graficzne R S W ;.Prasa”, Warszawa, ul. Marszałkowska Hi,

Zam.

1563.

N-82.

azwę tę nosi ziemia położona m ię
dzy Niziną Wielkopolską a Niziną
Mazowiecką. Bogata, żyzna, o wysokiej
kulturze, z licznymi jeziorkami (pra
w ie 600) ukrytym i wśród falujących
zbóż, ziemia o bogatej przeszłości his
torycznej i o w ielkiej'przyszłości. Sto
lica K ujaw , Inowrocław to 50-tysięczne miasto z wieloma zakładami prze
mysłowym i, z pięknym uzdrowiskiem.
W licznych sanatoriach leczą się kura
cjusze 7. całego kraju, solanki i boro
w in y pomagają w leczeniu chorób
układu oddechowego, pokarmowego,
chorób skóry, chorób reumatycznych.

N

C en tru m

In o w r o c ła w ia

Zorganizowana w e wrześniu br. —
przy ruchliwym skwerze na trawnikach

— wystawa przemysłowa obrazuje
osiągnięcia i rozwój miasta Inowrocła
wia i powiatu. Barwne plansze, ekspo
naty produkcyjne — począwszy od za
kładów kluczowych, skończywszy na
spółdzielczości — pozwalają bliżej po
znać różnorodność produkcji, zatrud
nienie oraz rynki zbytu.
Największa fabryka tego rejonu Ino
wrocławskie Zakłady Sodowe na przed
mieściu Inowrocławia, opierają swą
produkcję na miejscowych surowcach
i eksportują w yrob y do 40 prawie kra
jó w A zji, A fryk i, obu Am eryk i Euro
py. Zakłady tego typu są najstarszymi
w kraju. Założono je w roku 1882.
W okresie międzywojennym b yły włas
nością koncernu belgijskiego — Solva
Cie, a administrowane przez Polaków.
Obok nich powstały Janikowskie Za
kłady Sodowe w oparciu o plany do
starczone przez ZSRR. Produkują one
około 600 tys. ton sody kalcynowej ro
cznie. Kopalnia i warzelnia soli, zaj
mują pierwsze miejsce w kraju. Obok
pracują inne zakłady: Fabryka Maszyn
Rolniczych, Huta Szkła, Zakłady T w o 
rzyw Sztucznych, W ytwórnia Farb i
Lakierów, Zakłady Mięsne i Spożyw 
cze.
JANUSZ CHODAK

