PATRIARCHA ALEKSANDRII
ZAINTERESOWANY
DIALOGIEM
PRAWOSŁAWNYCH
ZE STAROKATOLIKAMI
Mikołaj VI, patriarcha Alek
sandrii i całej Afryki, przebywał
niedawno w G recji, gdzie odwie
dził m. dn. fakultet teologiczny
Uniwersytetu w Atenach. Pod
czas rozmowy z prof. J . Karmirisem poprosił o szczegółowe in
form acje na temat stanu przy
gotowań do dialogu prawosław
nych z Kościołem starokatolic
kim. Profesor Karmiris stwier
dził potem w swym uroczystym
przemówieniu na cześć P atriar
chy, że obok przygotowań do so
boru prawosławnego i dążeń zje
dnoczeniowych
z
Kościołami
Wschodu, dialog teologiczny ze
starokatolikami jest najpilniej
szym zadaniem współczesnej te
ologii prawosławnej.

STAROKATOLICY
SZWAJCARSCY BUDUJĄ
CENTRUM KOŚCIELNE
95 Synod Starokatolickiego Ko
ścioła Szwajcarii, który obrado
wał w Genewie w czerwcu br.,
postanowił stworzyć starokato
lickie „Centrum Kościelne"' i
wybudować dom młodzieżowy.
Centrum
kościelne
powstanie
przez rozbudowy dotychczasowe
go starokatolickiego domu stu
denta w Bernie, natomiast dla
budowy domu
młodzieżowego
ma być powołana w najbliższym
czasie specjalna komisja. Komi
sja ta będzie składać się z przed
stawicieli starokatolickich związ
ków kobiet i mężczyzn oraz mło
dzieży. Opracuje ona projekt bu
dowy.

PROTESTANCI KOLUMBII
ZA ZNIESIENIEM
KONKORDATU
Z WATYKANEM
Związek Kościołów Ewange
lickich w Kolumbii zwrócił się
do sekretarza generalnego Świa
towej Rady Kościołów, dra E. C.
Blake’a, iby ten interweniował u
papieża Pawła VI na rzecz znie
sienia konkordatu z 1887 roku
między Kolumbią a Watykanem.
W jednoczesnym piśmie do Pa
wła VI proszą Kościoły ewange
lickie o anulowanie układu w

sprawie m isji z 1953 roku między
Watykanem a Kolumbią. Oko
liczności, które dqpro wadziły do
zawarcia tych układów, nie ist
nieją już, dlatego należ}' znieść
umowy — czytamy w piśmie do
papieża.
i
Wedle konkordatu z 1887 roku
katolicyzm rzymski je st oficjal
ną rełigią Kolumbii. Natomiast
układ w sprawach misyjnych,
którego ważność kończy się w
1978 roku, przyznaje rzymskoka
tolickim towarzystwom misyjnym
szczególne przywileje na tzw. ob
szarach misyjnych, obejmujących
dużą część kraju.

XX MIĘDZYNARODOWY
KONGRES
STAROKATOLIKÓW
W PRZYSZŁYM ROKU
W dmiach od 3—6 września
1970 roku odbędzie się w Bonn
X X Międzynarodowy Kongres
Starokatolików pod hasłem „Ko
ściół w wolności i łączności \ W
przyszłym roku minie sto lat od
chwili, gdy wskutek ogłoszenia
dogmatu o nieomylności papies
kiej starokatolicy odłączyli się
od Rzymu. Kongres będzie stał
w całości pod znakiem tego wy
darzenia. Uczestnicy Kongresu oczekują przybycia przedstawicie
li wszystkich Kościołów staroka
tolickich na świecie, jak również
gości z Kościołów prawosławne
go. rzymskokatolickiego, angli
kańskiego i protestanckich.
Praca Kongresu przebiegać bę
dzie w czterech sekcjach, które
zajmą się następującymi tema
tami roboczymi: 1. Wiara w wol
ności i odpowiedzialności; 2. Na
śladowanie Chrystusa w czasach
dzisiejszych; 3. Żywe nabożeń
stwo; 4. Urząd duchowny i
współcześni chrześcijanie. Przy
gotowania do pracy
sekcyjnej
nastąpią już w najbliższych mie
siącach. Każda sekcja otrzyma
odpowiedzialnego kierownika z
innego kraju i początkowo skła
dać się będzie z co najmniej
trzech członków'. Gdy zajdzie
potrzeba, to sekcje ulegną posze
rzeniu lub uzupełnianiu przez
grupy regionalne.

DUCHOW NY
STAROKATOLICKI
DOCENTEM
NA UNIWERSYTECIE
RZYMSKOKATOLICKIM
J. Visser, starokatolicki du
chowny w Amersfoort (Holan
dia), mianowany został docen
tem fakultetu teologicznego Uni
wersytetu rzymskokatolickiego w
Nijmegen. Wykłady rozpocznie
on 1 września tor. Arcybiskup
Utrechtu zwolnił Vissera z obo
wiązków księdza starokatolickie
go. Visser sądzi, że nowe obo
wiązki nie przeszkodzą mu w
dalszym prowadzeniu wykładów
z dogmatyki w starokatolickim
seminarium w Amersfoort. Jest
to pierwszy wypadek, że teolog
starokatolicki otrzymał powoła
nie na fakultet teologiczny Uniwprcvtetu rzymskokatolickiego.
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Dr J. Visser urodził się w 1931
roku w Ijmuiden i liczy 38 lat.
Święcenia kapłańskie otrzymał w
1955 roku i był kolejno duchow
nym w Arnhem i Amersfoort.
Studiował na chrześcijańsko-katolickim fakultecie teologicznym
Uniwersytetu w Bernie (Szwaj
caria). Promocję na doktora teo
logii otrzymał w 1966 roku na
podstawie rozprawy o Filipie Roveniusa, arcybiskupie Utrechtu
w latach 1614 — 1651.
Visser jest też członkiem Ko
m isji biskupiej Rzym—Utrecht,
która prowadzi rozmowy na te
mat zbliżenia i ponownego zjed
noczenia Kościołów rzymskokato
lickiego i starokatolickiego.

STAROKATOLICKI
KANONIKAT HONOROWY
DLA TEO LOGÓW
ANGLIKAŃSKICH
Starokatolicka Kapituła Metro
politarna w Utrechcie mianowała
duchownego anglikańskiego, J . A.
Burleya z Clacton-onSea (Essex)
i kanonika J. R. Satterthwaite z
Londynu, honorowymi kanonika
mi za ich zasługi w umacnianiu
społeczności między Kościołami
anglikańskim i starokatolickim.
Jest to pierwszy wypadek udzie
lenia kanonikatu honorowego cu
dzoziemcom.

KSIĘŻA HOLENDERSCY
PRZECIWNI CELIBATOWI
Episkopat holenderski przepro
wadził ostatnio
ankietę wśród
księży na temat celibatu. 75 pro
cent wszystkich ankietowanych
księży wypowiedziało się przeciw
obowiązkowemu celibatowi, a tyl
ko 5 procent było za utrzyma
niem celibatu
w dotychczaso
wej formie. Pozostałe 20 procent
księży opowiedziało się za do
stosowaniem celibatu do współ
czesnych czasów.

NOWE EKUMENICZNE
WYDANIE BIBLII
W BUŁGARII
Kościół prawosławny Bułgarii
przygotowuje nowy przekład B i
blii na język bułgarski. W pra
cach komisji biblijnej uczestniczy
też przedstawiciel Kościołów pro
testanckich Bułgarii, która czu
wa nad tym, by nowy przekład
mógł ibyć w przyszłości również
używany
przez
protestantów.
Strona rzymskokatolicka nato
miast nie wypowiedziała się je 
szcze na temat współpracy nad
przekładem
Biblii. Informacji
tych udzielił niedawno prawo
sławny -tpolo2 bułgarski, profesor
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Todor Sabew, członek Komitetu
Naczelnego
i
Wykonawczego
Światowej Rady Kościołów.
Profesor
Sabew
powiedział
m. in.: „Chciałbym podkreślić, że
współpraca z naszymi braćmi
protestanckimi na tym polu da
je nam możność wspólnego od
krycia na nowo poselstwa biblij
nego. a to jest istotny aspekt
ekumenizmu”.

PATRIARCHA ATENAGORAS
O JEDNOŚCI KOŚCIOŁA
Różnice teologiczne ,.w jed
nym Świętym. Katolickim i Apo
stolskim Kościele" istniały już
przed
rozłamem
na
Kościół
wschodni i zachodni. Różnice te
nie mogą więc przeto być prze
szkodą dzisiaj w ponownym ustanowieniu jedności między dboma Kościołami. Oświadczył to
honorowy zwierzchnik Kościo
łów prawosławnych, patriarcha
Konstantynopola Atenagoras, w
liście skierowanym do kierow
nika Katolickiej Agencji Praso
wej dla spraw Kościoła wschod
niego. Do ponownego zjednocze
nia nie może dojść na dro
dze podporządkowania się jed
nego Kościoła drugiemu, lecz ty l
ko „przez wspólne dojście wszy
stkich Kościołów do Chrystusa”,
Podejmując wysiłki na rzecz ustanowienia pełnej jedności na
leży sobie uświadomić, że „do po
działu nie doszło przez decyzję
papieża łub sobory, lecz poprzez
fakty. A więc musimy zjedno
czyć się pewnego dnia znów
przez fakty”, podkreślił patriar
cha Atenagoras.

EKUMENICZNE SPOTKANIE
PUBLICYSTÓW
NA WĘGRZECH
„Krąg roboczy dla spraw in
form acji ewangelickiej w Euro
pie”, zjednoczenie publicystów
ekumenicznych z wielu państw
europejskich, pragnie odbyć swo
je doroczne posiedzenie na Wę
grzech w dniach od 37 do 21
września. Postanowienie to pod
jęte zostało niedawno w Buda
peszcie w rozmowie między Wę
gierską Radą Ekumeniczną i
przewodniczącym kręgu robocze
go,
redaktorem
Wolfgangiem
Baaderem.
Pod hasłem „Służba Kościoła
między Wschodem a Zachodem”,
spotkanie to przedyskutuje w
szczerym dialogu wspólne zada
nie publicystów w poszczególnych
Kościołach Europy.
Mówcy ze
Wschodu i Zachodu zajmą się
społecznym zadaniem Kościoła i
ogólną sytuacją ekumeniczną w
Europie. Posiedzenie zacznie się
w Siofok, a zakończy w Buda
peszcie.
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CHRYSTUSOWE I NASZE „OTWÓRZ SIĘ’
EWANGELIA
(Mr. 7, 31 — 37)

Opuścił znowu granice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Gali
lejskie, przez posiadłości Dekapolu. I przyprowadzono Mu głuchonie
mego z prośbą, żeby ręce nań włożył. On wziął go na bok, osobno od
tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a .spojrzaw
szy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz
się”. Jego uszy zaraz się otworzyły, więzy języka się rozwiązały i mógł
prawidłowo mówić. Jezus zakazał im, żeby nikomu o tym nie powia
dali. Lecz im bardziej nastawał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni
zdumienia mówili: „Dobrze uczynił wszystko; nawet głuchym słuch
przywraca i niemym mowę”.

pytaniach najgłębszej natury, w życie, wyznaczone przez boski plan Zbawie
pytaniach o sens życia, pojawia
nia umieszcza nas w nieskończonej Chwale
się nieuchronnie jako ich założenie
Stwórcy.
nadzieja i wiara. Nie doświadczając
Bóg otworzył się na człowieka. Otworzył
odpowiedzi ze strony świata, czło
namacalnie,
konkretnie przez akt Wcielenia.
wiek kieruje się w inne rejony rzeczywistości,
Ale ów akt zobowiązał wszystkich ludzi do
alby tam znaleźć sens, istotę, aby tam zna
leźć odpowiedź. Nadzieja i w iara jest funda
przyjęcia tego daru koniecznego i jedynie
mentem znalezienia odpowiedzi. Odpowiedzi
radosnego. Gdy człowiek dostrzeże ów dar,
bardzo konkretnej, uchwytnej od razu w
tę uszczęśliwiającą perspektywę, znaczyć to
chrześcijańskiej wizji świata, w chrześcijań
skim doświadczeniu religijnym. Odpowiedź będzie, iż doświadczył „otwarcia się”. Otwar
chrześcijaństwa stała się własnością wszyst
cie się na Chrystusa jest bowiem otwarciem
kich, przez przenikający rodzaj ludzki —
się na życie wieczne, je st zwycięstwem czło
akt Odkupienia. Wyrażona została miłość Bo
wieka. W takim planie znikają wszelkie nie
ga w sposób namacalny, i historycznie doś
moce, cierpienia, konflikty i troski. Święty
wiadczony. Miłość stała się odpowiedzią. Mi
łość, która przekroczyła wymiary ludzkiego, Paweł Apostoł doznał takiego stanu szczęś
pojmowania, tak jak przekroczyła histerię,
liwości gdy pisał: „Albowiem sądzę, że cier
która sięga do zasadniczych pokładów ludz
pień teraźniejszych nie można stawiać na
kiego życia i która stała się jego sensem.
równi z chwałą, która ma się w nas obja
Odpowiedzią Chrystusa na ludzkie cierpniewić. Bo stworzenie gorąco oczekuje objawie
nie, na niemoc, na codzienne do Niego wo
nia się chwały synów Bożych. Całe bowiem
łanie o uzdrawiający czyn, stało się: „Effat
ha” — otwórz się.
stworzenie zostało poddane marności — nie
W uwikłanie mnożących się spraw ludz
z własnej chęci, ale z woli tego, który je
kich, doświadczeń materialnych, problemów
poddał — w nadziei, że również i ono zo
trudnych do rozwiązania, ustawicznie wkra
stanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by ucza Chrystusowe „Otwórz się”, jaiko aikt
czesfcniczyć w wolności i chwale dzieci Bo
uzdrawiający, objawiający miłość i możliwość
znalezienia drogi do Chrystusa.
żych”. (List do Rzymian, 8, 18—22).
„Otwórz się”.
Radość Pawłowa była wynikiem uświa
Obdarowany został człowiek możliwością
domienia otwarcia się człowieka, którego kul
jedynie boską, wywodzącą się wprost z Bos
minacyjnym momentem je st uczestnictwo w
kiego
otwarcia się na świat. To Boskie
„wolności
i chwale dzieci Bożych”.
otwarcie się na świat, na człowieka wprowa
Próg owej radości Chrystus przekazuje
dziło rodzaj ludzki w nowy, uzdrawiający,
nieznany przed Chrystusem stan. Stan „onajbardziej dotykaJnie nam w ewangelicz
twarcia się człowieka”. Otwarcia — na Boga.
nym zdarzeniu uzdrowienia głuchoniemego.
Chrystusowe „otwórz się” jako dar Jego
Je s t nim „E ffatha” — otwórz się”.
Miłości jest darem dla wszystkich. Przez oOwo „otwórz się” je st zasadniczą kategorią
twarcie się człowieka, przez przyznanie się
wiary. U jm uje bowiem aktywne uczestnictwo
do Chrystusa, przez wchłonięcie Jego łaski
w doświadczeniu miłości Chrystusa. Aktyw
— aktu uzdrawiającego, zdobywamy realną
ność człowieka, /ta najbardziej znacząca, jest
perspektywę zbawienia.
ciągłym wznoszeniem się ku Chrystusowi,
Czy w świecie współczesnym znajdujemy
ciągłym otwieraniem się. W szerszym, ży
dla siebie m iejsce realizacji owego stanu?
wym kontekście naszego bytowania w świeOdpowiedź jest pozytywna. Albowiem m i
cie organizuje się owo wznoszenie ku Chrys
łość Chrystusowa objęła cały rodzaj ludzki.
tusowi poprzez
realizację największego z
Odkupienie ma sens ponadhistoryczny, -cho
przykazań, największego z przykazań ale i
ciaż w historii się zrealizowało. Jako obecni
praw ludzkich: miłości.
tu i teraz mamy obowiązek dostrzec roz
Miłość Boga uczyniła
świat możliwym.
pościerające się władanie tego aktu bos
Prawo człowieka do Boga jest prawem czło
kiego.
wieka do miłości. Otwarcie się człowieka —
Ludzkie „otwarcie się” to świadomość przy
wiara dostarcza nam świadomości ogarniają
należności do wyższego porządku, w którym
cej nas miłości Boga i ludzkiego zdążania ku
odzyskujemy prawdziwe życie. To właśnie

W

Niemu. Bytowanie w świecie, przeniknięte
miłością Chrystusa je s t zatem określone je
dynie prawdziwie przez zrozumienie Jedynej
Prawdy — naszego, ludzkiego uczestnictwa
w miłości Chrystusa.
Gdy pojmiemy tę prawdę, gdy doświadczy
my je j, wtedy dostąpimy „otwarcia się”.
To je st wiarą, co je st „otwarciem się”.
Ale musimy zrozumieć, że w iara, otworze
nie się człowieka na Chrystusa tu i zaraz
musi towarzyszyć naszemu życiu.
Obok nas jest drugi człowiek. Je s t druga
osoba. Przez poszanowanie je j godności, przez
dopuszczenie je j do naszej świadomości jako
osoby właśnie, realizujemy wszechludzkie, bo
z Boga poczęte prawo do miłości. W ten bo
wiem sposób sięgamy do fundamentalnych
pokładów życia ludzkiego, że żyjąc w okreś
lonej społeczności, grapie, rodzinie, doświad
czamy inne istnienia ludzkie, doświadczamy
prawa do miłości innego człowieka, co w ostatecznym rachunku jest prawem do miłości
Chrystusa. Obecność nasza w świecie dostar
cza dostatecznie dużo warunków do tego,
by łatwo zapomnieć o naszym,
ludzkim
„otworzeniu się”, naszym ludzkim przykaza
niu miłości. W zagmatwaniu spraw codzien
nych trudno jest dostrzec nam obejmujące
wszechświat Chrystusowe ognisko miłości.
Dlatego też obecność nasza w świecie winna
potęgować w nas aktywność wiary. Potrze
bę takiej aktywności wyznacza nauka Chrys
tusowa.
„Mógł prawidłowo
mówić” z dzisiejszej
ewangelii oznacza dla nas nie tylko sprawne
używanie języka. „Mówić dobrze” — to wy
rażać swoje życie w ciągłej afirm acji świata
stworzonego aktem miłości, to znaczy do
świadczać odpowiedzi Chrystusa na ludzkie
pytania o sens życia.
Gdy życie ludzkie będziemy ujmować w je 
dynie słusznej perspektywie, perspektywie m i
łości, w perspektywie „otwarcia się” — wtedy
usytuujemy się w radosnym zasięgu daru
Chrystusowego. Wtedy sami doświadczymy
radości największej, radości płynącej z uczestnictwa w miłości Chrystusa.
Zasadnicze ludzkie pytania znajdują odpo
wiedź już w momencie pierwszego ich po
stawienia. Możliwość ich postawienia jest
bowiem możliwością człowieka, a ten stał si»
widzialnym znakiem wolności miłości Boga.
Człowiek sam jest odpowiedzią na stawiane
przez siebie tego rodzaju pytania. Chrystu
sowe „otwórz się” udzieliło człowiekowi łaski
dostrzeżenia jedynej perspektywy życia, per
spektywy „możiliwości prawidłowego mówie
nia” czyli doświadczania Miłości Boga.
K S. TOMASZ WOJTOWICZ
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Lidii, Nikodema
Dominika, Protazego
Marii, Stanisławy
Sławy, Jakuba
Doroty, Kajetana
Cyriaka, Emiliana
Romana, Romualda
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ZABÓJSTWO KSIĘDZA NETO W BRAZYLII
ord połłtycoiy w krajach Ameryki Ła
cińskiej jest normalnym zjawiskiem
dnia powszedniego tylko w Gwatemali.
Terroryści wydają tam wyroki śmier
ci na swych przeciwników politycznych i za
b ija ją ich zazwyczaj strzałem z jadącego sa
mochodu. W Brazylii jeszcze do niedawna
można było w yrająć za tanie pieniądze mor
derców zawodowych do zlikwidowania wro
gów politycznych. Czołowi politycy pojawiali
sic wówczas publicznie tylko w otoczenia sil
n ej ochrony osobistej. Ale i dzisiaj istnieją
jeszcze „organizacje mordu” które skierowa
ne są przede wszystkim przeciw postępowym
duchownym tego kraju. Brazylijska Konfe
rencja Biskupów Rzymskokatolickich stwier
dziła niedawno, ie w k rają tym rozwija się
'„polityczna fala terroru".
Kim są mordercy? Należy i oh szukać
wśród oficerów armii brazylijskiej i wielkich
podadaczy ziemskich, którzy prześladują po

H

stępowego biskupa Dom Heldera Camarę i
skupianych wokół niego księiy za to, i e do
magają się zdecydowanie przeprowadzenia
reformy rolnej i społecznej w najbardziej za
cofanym obszarze Brazylii północno-wscho
dniej. Terroryści uważają ich za „niebezpie
cznych komunistów”. Ostatnio opublikowali
oni listę 32 duchownych i rzymskokatolickich
działaczy kościelnych skazanych na śmierć.
Na pierwszym miejscu znalazło się nazwisko
biskupa Camary.
Terroryści od słownych pogróżek przeszli
wnet do czynów. Pierwszą ofiarą padł Candldo Pinto de Melo, student czwartego roku
szkoły inżynierskiej i przewodniczący związ
ku studentów chrześcijańskich w Pemambuko. Obecnie jest on sparaliżowany. Następną
ofiarą był ks. Antonio Henrique Pereira. Neto.
wykładowca socjologii na Uniwersytecie w
Redfe. doradca i bliski współpracownik bi

problemy moralne

ZGASZENIE ŻYCIA
roku 1962 opinią świata wstrząsnął
proces w Łdege, Przed sądem belgij
skim stanęła matka i cztery o s o b y
z rodzimy współwinne za zataicie 7-dniowej
dziewczynki, która urodziła się jako dziec
ko kalekie: bez rąk, z dłońmi przyrośnię
tymi {do tułowia, z nogami zdeformowa
nymi.

W

Nieuleczalne kalectwo dziecka nastąpiło
na skutek zażywania przez matkę thalidontidu — leku mającego przynieść ulgę w
znoszeniu ciąży oraz złagodzić bóle porodu.
Matka, po przewiezieniu córeczki z kliniki
do domu, przyrządziła je j posiłek dosypu
ją c usypiające i uśmiercające proszki. Uczy
niła to z pomocą lekarza, po uzyskaniu
zgody męża i całej rodziny. Prokurator
oskarżył matkę o zabójstwo dziecka, a r e 
sztę osób o czyraie współdziałanie w zabój
stwie i domagał się ukarania winnych. Jed 
nakże sąd składający arię z przewodniczącego
i 12 przysięgłych (nie potwierdza tego, że
w danym przypadku zostało dokonane do
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browolne zabójstwo i biorąc pod uwagę wy
jątkowe okoliczności czynu i motyw jego
dokonania, itj. szczęście
dziecka, uwolnił
oskarżanych. Orzeczenie sądu spotkało się
z ogóln4 aprobatą opinii społecznej i z ży
wiołowym entuzjazmem Belgów.
Matka kalekiej dziewczynki samowolnie,
powodując się litością, berfjoieśnie zgasiła
jo j życie. Zgaszenie życia w sposób łagodny,
bez bolesny i z litości dla nieuleczalnie cier
piącego, nosi iw etyce nazwę: eutanazja od
słowa greckiego „euithanasia” i oznacza do
brą, łagodną, spokojną, bezbolesną śmierć.
Problem moralny dotyczący tej sprawy
wyraża się w pytaniu: C z y etyka chrześci
jańska zezwala na zgaszenie życia człowie
ka nieuleczalnie chorego, niewymownie cier
piącego, skoro on sam o to prosi?
Zwolennicy eutanazji, rozsiani po całym
świecie, a nawet zorganizowani (np. w Anglii
1 Stanach Zjednoczonych AJ*.) w specjalne
stowarzyszenia, wiele już razy przedkładali
w parlamentach petycje o legalizacje euta

skupa Camary. znany ze swych postępowych
wystąpień w zakresie spraw społecznych. In 
teresował się on żywo problemem młodzieży
brazylijskiej i organizował Hcme dyskusje
na tematy spoleesłe i religijne.
Pomimo ścisłej kontroli cenzury brazylijs
kiej wiadomość ta rozeszła się bardzo szyb
ko, wywołując głębokie poruszenie i oburze
nie, zarówno w sam ej Brazylii, ja k ś za gra
nicą. Jeszcze w dniu zabójstwa 26 m aja br.,
ks. Neto wziął udział w spotkaniu rodziców
i dzieci w Pamamirim, którego celon byio
wytworzenie atmosfery zbliżenia i zrozumie
nia między dwoma pokoleniami. Następnego
dnia znaleziono jego dało powieszone na
drzewie ze śladami ran zadanych nożem
i trzema kulami w głowie. Krótko przed
śmiercią był ks. Neto obiektem wielu pro
wokacji, szantażu i oszczerstw wypisywanych
na muraeh budynków.

nazji. Ich prośby były jednakże stale od
rzucane.
Najpoważniejszym argumentem, mającym
uzasadnić dopuszczalność eutanazji, jest a r
gument natury humanitarnej. Postępujemy
okrutnie, po barbarzyńsku — głoszą rzecz
nicy gaszenia życia — gdy pozestawiamy
chorego jego beznadziejnym, nieuleczalnym
cierpieniom. Jeśli wiadomo, że chory musi
umrzeć prędzej czy później i jeśli w dodatku
godzi się chętnie; a nawet prosi o skróce
nie mąk, dlaczegóż nie śpieszymy mu z po
mocą? Należy wyzwolić nieszczęśliwego z
gniotącej go niedoli i ułatwić przejście gra
nicy życia. Lekarze m ają nie tylko obowią
zek ratowania
życia lecz także niemniej
ważny obowiązek -uśmierzania bólu.
Zwolennicy eutanazji odwołują się także
do słów Pisma świętego i twierdzą, że przy
kazanie Boże „nie zab ijaj” winno raczej
brzmieć: „nie morduj”, gdyż tak należy tłu
maczyć (to przykazanie, zgodnie z duchem
języka hebrajskiego. Morderstwo zaś popeł
niałoby się wtedy, gdy ktoś pozbawia życia
z nienawiści, czyniąc bliźniemu krzywdę wo
łającą o pomstę do nieba.
Etyka katolicka zajm uje wobec protolemu
eutanazji wręcz odmienne stanowisko. Na
pytania: Czy można przyspieszyć śmierć czło
wiekowi nieuleczalnie choremu? Czy można
zgasić życie dziecka, które urodziło się ka
lekie? Czy można pozbawić życia człowieka
chorego na ciężką chorobę psychiczną? —
odpowiada: nie można!
Życie je st darem Bożym i wielką wartoś
cią. Otrzymujemy je od Boga za pośred-

DOKTRYNA O PRYMACIE
W związku 2 jego śmiercią kuria biskupia
w Recife wydala komunikat, w którym m.
in. czytamy:
.Ja k o chrześcijanie, na wzór Chrystusa I
pierwszego męczennika świętego Szczepana
prosimy Boga o przebaczenie mordercom,
powtarzając głowa Fana: Oni nie wiedzą co
czynią.
Jednak przyznajemy sobie prawo do wy
rażenia naszego głębokiego oburzenia i prag
nienia, aby ten łańcuch zbrodni został prze
rwany. Aby śmierć ks. Antonio Henńque uświęeona została łaską Bożą, która umożliwi
kontynuowanie pracy, dla której oddał swe
życie.”
Biskup Cara ara nazwał tę zbrodnię dziełem
tych, „którzy twierdzą, że ratują cywilizację
chrześcijańską gdy wyniszczają księży”.
Aczkolwiek już w kostnicy, gdzie spoczywał
ks. Neto, biskup Cani ara miał przy sobie li
stę osób skazanych na śmierć przez terrorys
tów, to policja brazylijska wydała komunikat
stwierdzający, że była to po prostu „zwykła
zbrodnia”, a nie morderstwo polityczne. Z
kolei prasa brazylijska rozomiala pod tym
określeniem „zbrodnię namiętności”, czyli
zbrodnię na tle seksualnym. Ani policja ani
środki masowego przekazu nie zmieniły oficjalnie sw ej opinii nawet wówczas, gdy anantmowe telefony donosiły o wyborze na
stępnych ofiar. Fakty te rzutują niedwuzna
cznie na atmosferę życia publicznego tego
kraju.

niotwem rodziców. Nikt z ludzi nie jest ab
solutnym panem swego życia. Jesteśmy tyflko
jego rządcami i włodarzami. Dlatego nie
posiadamy nieograniczonej władzy nad na
szym własnym życiem a tym bardziej nie
msmy le j władzy w stosunku do innych.
Nieograniczoną władzę dawania i odbiera
nia życia m a /tylko Bóg. Potwierdzają to sło
wa Pisma św.: „Ty jesteś bowiem Panie,
który żywot i śmierć masz w sw ojej mocy,
i przywodzisz do bram śmierć i wywodzisz”
(Księga Mądrości 16, 13). Apostoł Paweł wy
raził nieco innymi słowami tę zależność
człowieka od Boga: ..Istotnie, nikt z nas nie
żyje dla siebie i nikt dla siebie nie umiera.
Gdy żyjemy, żyjemy dla Pana, a gdy umie
ramy dla Pana umieramy. A zatem w życiu
i śmierci do Pana należymy” (Do Rzymian
14, 7).
Oprócz dowodu opartego na Objawieniu
Bożym, etyka katolicka przytacza również
dowody rozumowe, uzasadniające odrzucenie
eutanazji. Zalegalizowanie je j przez prawo
choćby (tylko w niektórych poszczególnych
przypadkach mogłoby otworzyć furtkę dla
wielu nadużyć. Wyrodne dzieci np. mogłyfcy
znaleźć dostateczne powody, -by uśmiercać
rodziców staruszków, (którzy stali się im cię
żarem. Złośliwy małżonek znalazłby rację,
by przyspieszyć śmierć obłożnie chorej żo
ny, aby zawrzeć związek małżeński z młod
szą i zdrową.
Nigdy nie można z całą pewnością stwier
dzić, jak i będzie koniec choroby: czy skoń
czy się śmiercią czy wyzdrowieniem, gdyż
trudno •zbadać wszystkie siły
organianu

Episkopat i duchowieństwo rzymskokato
lickie Brazylii, ja k i innych państw Ameryki
Łacińskiej byli przez wiele lat narzędziem
w rękach wielkich posiadaczy ziemskich. Sy
tuacja ta uległa ostatnio zmianie. Dom Helder Camara, zwany powszechnie „biskupem
ubogich", potrafił m obilizow ać część epis
kopatu i liczne rzesze duchowieństwa do w al
ki o podstawowe prawa najbiedniejszej lud
ności kontynentu południowoamerykańskiego.
Jasna rzecz, że taki rozwój sytuacji nie mógł
się podobać środowisku wielkich posiadaczy,
które poczuło zagrożenie sw ojej prywatnej
własności. Środowisko to sądzi, że drogą za
bójstw najwybitniejszych rzeczników reform
zastraszy resztę ich zwolenników.
Ale postępowe koła świeckich i duchow
nych w Brazylii nie boją się terrorystów. Po
grzeb ks. Neto, w którym obok biskupa Camary i jego sufragana uczestniczyło
setki
księży i tysiące świeckich, przede wszystkim
studentów, stał się jedną wielką manifesta
cją zwolenników radykalnych reform społe
cznych, Na uwagę zasługuje fakt, że petycje
potępiające terrorystów wystosowali także
przedstawiciele różnych Kościołów protestan
ckich Ameryki Łacińskiej. Prócz tego przed
stawiciele katolików i protestantów francus
kich opublikowali apel potępiający haniebną
zbrodnię na osobie ks. Neto. Apel ten skie
rowany został do rządu brazylijskiego oraz
międzynarodowej opinii publicznej i domagał
się sprawiedliwości dla wszystkich Brazylijczyków pozbawionych praw politycznych.
Opr. OLGA JEŻEW SKA

opierającego się chorobie. Zdarzają się wy
padki powrotu do zdrowia takiego chorego,
którego choroba uznana była za nieuleczalną.
Nie byłfoy witedy potrzebny nieustanny wy
siłek lekarzy, szukających środków zarad
czych także dla beznadzieanych przypad
ków'.
Wreszcie życie ludzkie jest wkrtością sa
mą w sobie. Ludzie cierpiący długie lata na
choroby nieuleczalne nabywają z czasem,
przy umiejętnym znoszeniu cierpień, wiel
kich wartości moralnych. Promieniuje od
nich dobroć, życzliwość, a nierzadko praw
dziwa świętość. Są przykładem cierpliwości,
opanowania tak, że innych zachęcają do
znoszenia swych mniejszych trudów życia.
Dla ludzi w iążących cierpienie jest po
kutą za grzechy, zdobywaniem zasług na nie
bo. Chrześcijaństwo uczy: choć rośnie ból
i męka, rośnie też zasługa i wielkość.
Zasadę etyczną, głoszącą, że nie można
przyspieszać śmierci, nie można gasić życia
z liltości stosują dotąd wszystkie kodeksy
karne państw europejskich i pozaeuropej
skich. Polski kodeks kam y, wprowadzony w
życie ustawą z dnda 19 kwietnia 1969 r.
rozstrzyga problem eutanazji w Art. 150.
„Kto zabija człowieka na jego żądanie i pod
wpływem współczucia dla niego,
podlega
karze pozbawienia wolności od 8 miesięcy
do 5 lat”. Tak więc odpowiedź na pytanie:
czy można pozbawić życia z litości? — jest
jednoznaczna: Nie można!
Ks. EDWARD BAŁAKIER

Z przedstawiony w poprzednich odcinkach —
Credo — starokatuHcką nauką o JednoM Kościoła
Jezusa Chrystus®, zgadzają się n a ogół prawosławni
oraz protestanci. Zdaniem teologii prawosławnej
S o id M Powszechny nigdy nie posiadał j winości
organizacyjnej w postaci Jedną] Kłowy widzialnej,
Mia^y Ją zawsze i muszą mieć Kościoły lokalne.
Organizacyjnie Ko&d&i Powszechny to federacja
niezależnych, atUolceiaticzaych Kościołów łakatayeb
(krajowych, narodowych), a głową Jej (niewidzial
na), Jest Jezus Chrystus. Według protestantów KoAdAi Jezusa Chrystusa Jako lad B<łiy i „społecz
ność świętych” nie może być podobny do ładnej
ezg&nlzacft Łódzkiej, a więc nie m ele być orga
nizacyjnym monolitem Wszystkich chrześcijan wląie wspólna Ewangelia, chrzest i w ia n w bóstwo
Chrystusa wyłożona przez cztery pierwsze sobory
ekumeniczne.
Wszystkim tym poglądom przeciwstawia się n y m ikofcatoUcSs eklezjologia wsparta na doktrynie o
prymacie jurysdykcyjnym Jednego biskupa, mia
nowicie biskupa Rzymu. Rzym według tej do
k t r y n y jest ośrodkiem kierowniczym całego chrze
ścijaństwa, dlatego ie tutą] działaj i umarł Apostoł
Piotr, wyznatoesy p n t i Chrystusa, na głowi; Ko
ścioła Powszechnego. Wprawdzie nie ma ładnych
absolutnie dowodów na to, te iw. Piotr swoją wła
dzę najwyższą przekazał biskupom Rzymu, lees
należy to przyjąć za dogmat wiary, ponieważ tylko
w Rzymie siajd u je się grób tego Apostoła.
Skoro sprawa tak się przedstawia, należy zająć
się przede wszystkim nie Rzymem, ale Ap. Pio
trem. Pismo św. milczy wprawdzie o tym, śe
Apostoł byt w Rzymie, lecz nie to ]ext walne.
Ważny jest takt, że adanlem doktryny o prymacie
— Chrystus, w osobie św. Piotra, ustanowa ośrodek
organizacyjny Jedności Kościoła Powszechnego. Za
pewnił, że Apostoł Piotr — (tylko on, a nie żaden
z pozostałych Apostołów) otrzyma „K łso e Króle
stwa Niebios” czyli władzę rządzenia całym Koidolem , a przez to będzie jego „opoką” czyli
fundamentem niewzruszonym. Piotr, a nie kto in
ny będzie „utwierdzał braci", czyli nieomylnie na
uczał wiązy — przede wszystkim swoich kołegówApostołów — (oni są dla niego najbardziej „brać
mi”) on bowiem (a nikt inny), otrzymał władzę
— „pasterską” zarówno nad „owcami” Jak i sad
„barankami”, czyli nad niem ym i świeckimi oraj
nad Apostołami — biskupami. Nie może więc ule
gać żadnej wątpliwości, ie l woli Chrystusa Ko
ściół musi zawsze do końca świat?, pozostać mo
narchią z jedną osobą jako głową.
Rozwój doktryny o prymacie trwał bardzo długo,
Początków je j nie znamy, lecz wiadomo, że pierw
sze ślady nie pojawiły się przed Pierwszym So
borem Ekumenicznym, tj. przed 325 rokiem. Wy
raźnie ją głoszą zmyślone „Dekretaly”, tsw. Pgcudo-Izydora, dopiero w połowie I X wieku, ale form#
dogmatu wiary otrzymała ta doktryna zaledwie
sto lat tema — na Pierwszym Soborze Watykań
skim (1870 r.).
M e ulega wątpUwośel, ie nie posiada ona pod
staw ni biblijnych, ni patrystycznych (Ojców Bpścioia ( soborów), nie może (nie powinna) więo
wchodzić w zakres chrześcijańskiej wiązy, lecz je j
zwolennicy inne co do tego mają zdanie.
Sprawa ustroju Kościoła (federacja czy monar
chia?) Jest zbyt wielkiej wagi, by Chrystus ją
zlekceważył — tak oni roznmują i powołują się
na dwa teksty biblijne, które budzą tyle m t m śeń, ie chrześcijaństwo Jako całość nigdy ich nic
przyjęło w tym sensie, zarówno bowiem wypo
wiedź Chrystusa zapisana w Ewangelii według Ma
teusza (16, 15—1S), mówiąca o „kluczach Królestwa”
danych rzekomo tylko św. Piotrowi-Opoce, Jak 1 sło
wa o pasterskiej władzy tegoż Apostoła podane
u Jan a (21, 15—17}, Ju l trr. Angustyn (zm. 43# r.)
skwitował następująco; „Tych Kluczy nie otrzymał
Jeden człowiek, lecz Jedność Kościoła (Mowa p £
38.1348) nie sam Piotr między Apostołami zasłużył,
by paść owce Pana (koL 13H). Co przekazano Pio
trowi, co zlecono Piotrowi, nie sam Piotr otrzymał,
także Łani Apostołowie słyszeli, otrzymali, a n a j
więcej ów uczestnik krwi i prześladowań tj. Paweł
(Mowa 1K n. 3)”. Zdaniem Sw. Augustyna i nie
tylko jego trzykrotne — paS owce moje — ozna
czało zwrócenie fvt. Piotrowi władzy pasterskiej
utraconej trzykrotnym zaparciem się C hrystus
Mowa Z»S a. i).
Dodajmy, ie całość probłemn cytowanego tekstu
z Mat, łt , 17—13, Jest nader skomplikowana. Oma
wiamy Ją w Kalendarza Katolickim na 1S70 rok
K r. itr S. WŁODARSKI
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Y Ł rok 1943. Okupacja hitlerowska. Mie
szkałam wtedy z rodzicami w Lublinie,
w budynkach kolejowych, które stały w
ogrodzie odgrodzonym od ulicy wysokim pło
tem. Nieco dalej, koło niemieckiego cmenta
rza, był obóz jeńców radzieckich. Codzien
nie rano i wieczorem prowadzono ich naszą
ulicą. Dzieciaki wybiegały wtedy przed bramę
i próbowały podrzucić jeńcom kromkę Chle
ba, co nie zawsze im się udawało. Jeńcy bo
wiem za podniesienie z ulicy kawałka chleba
byli bici przez Niemców kolbami. Ja wpa
dłam na inny sposób. W moim ogródku, tuż
przy murze rósł wysoki rozłożysty kasztan,
na który wdrapywałam się i ukryta wśród
liści czekałam na przemarsz jeńców, a gdy
przechodzili, rzucałam z góry kawałki chle
ba. Niektórym udawało się go pochwycić.
Jeńcy radzieccy znali mnie zresztą dobrze i
gdy przechodzili koło mojego domu spoglą
dali zawsze na mój kasztan.

B

Pewnego razu, było to w kwietniu 1943 r.
zostałam w domu tylko z ojcem, bo mama z
moim młodszym bratem wyjechała do ku
zynów na wieś. Po powrocie ze szkoły posta
nowiłam wyczyścić chodnik leżący w pokoju.
Tatuś odpoczywał w kuchni po obiedzie, a
ja
rozłożyłam chodnik na werandzie, na
schodach i na trawie w ogródku, aż do sa
mego muru. Wyniosłam w miednicy wodę,
proszek i szczotkę i zabrałam się do czysz
czenia. Robiłam to bardzo dokładnie tak. że
nawet nie zwróciłam uwagi, gdy zapadł wie
czór. Wtem posłyszałam na ulicy jakiś ha
łas, krzyki i strzały. Z muru zeskoczyła ja 
kaś postać, przebiegła koło mnie, wskoczyła
na stopnie werandy i znikła w krzakach, ro
snących obok werandy. Pomyślałam, że na
pewno przechodzili jeńcy radzieccy — może
któryś z nich uciekł i stąd to całe zamiesza
nie. Zaraz nadejdą tu Niemcy i będą szukać
uciekiniera. Zawinęłam chodnik w rulon i za
brałam go do mieszkania, zamykając drzwi
na klucz. Pobiegłam do kuchni aby opowie
dzieć tatusiowi o wypadku. Jakież było mo
je przerażenie, gdy w kuchni obok ojca zo
baczyłam jeńca radzieckiego. Był młody, pie
gowaty o zadartym nosie i rudych włosach —
miał najwyżej osiemnaście lat.
Co się z nim stanie gdy go tu znajdą —
pomyślałam. Ale tatuś nie namyślał się dłu
go, otworzył szybko klapę od piwnicy i wpro
wadził tam zbiega. Następnie zamknął piw
nicę i położył na niej szeroki chodnik. Uczynił to w samą porę, gdyż żandarmi nie
mieccy z ogromnymi psami myszkowali już
po ogrodzie i podwórzu. Tatuś wziął mnie
za rękę i wyszliśmy razem do ogródka. Ka-

Płaskorzeźba i pomnika bohaterów Armii
Czerwonej w Lublinie obrazująca walkę
żołnierzy radzieckich na froncie

zał mi zachowywać się zupełnie spokojnie,
tak jakby nic nie zaszło. Dostosowałam się
do słów ojca .chociaż serce mi waliło moc
no, gdy zobaczyłam jak hitlerowcy wchodzą
z psami do naszego ogródka i rozmawiają z
tatusiem. Tatuś powiedział Niemcom, że nie
słyszałam hałasu na ulicy i nie widziałam
nikogo. Niemcy poszukali jeszcze po sąsied
nich ogródkach i odeszli.
Powróciliśmy do mieszkania. Tatuś popa
trzył na mnie i zapytał — Irusia ja k on tu
w szedł, że psy nie w ytropiły jeg o śladów . W
pierwszej chwili nie wiedziałam o co tatu
siowi chodzi, ale w końcu zrozumiałam i ro
ześmiałam się. Opowiedziałam jak czyściłam
chodnik, ja k ktoś zeskoczył z muru i prze
biegł obok mnie i jak przestraszona zwinę
łam chodnik i pobiegłam do domu.

jeńcom kromki chleba. Gdy dowiedział się,
że tą dziewczynką byłam ja. śmiał się ser
decznie i mówił mi, że często chwytał rzu
cane przeze mnie kromki tak, że konwojent
niemiecki wcale tego nie zauważył. Dlatego
też w czasie ucieczki postanowił przeskoczyć
przez płot w tym miejscu, gdzie znajdował
się właśnie ten kasztan. Wierzył, że ucieczka
mu się uda.
Nadszedł jednak dzień, gdy
musieliśmy
rozstać się z Wasią. Mamusia m oja miała
powrócić z bratem i Wasia nie mógł z nami
pozostać dłużej. Tatuś postanowił odprowa
dzić Wasię do lasu, do partyzantów.
Pewnego niedzielnego, czerwcowego ranka
tatuś przyniósł mundur i czapkę kolejarza.
Naszykował Wasi teczkę z jedzeniem i po
szliśmy wszyscy na dworzec, skąd pojechaliś
my do Kraśnika. Tam na dworcu tatuś kazał
mi pożegnać się z Wasią i poczekać na sie
bie. Na pożegnanie Wasia ucałował mnie
serdecznie w oba policzki i powiedział tylko
— do widzenia. Odwrócił się i szybko poszedł
za tatusiem. Po godzinie tatuś wrócił. Po
wiedział, że w południe Wasia będzie już na
miejscu, z partyzantami, a my pojechaliśmy
z powrotem do domu. i

Smutno mi było bez Wasi, ale nauka i pra
ca w organizacji podziemnej do której na
leżałam nie zostawiały mi wiele czasu na
rozmyślania. Tak mijały miesiące. Od Wasi
nie mieliśmy żadnych wiadomości. Nadszedł
rok 1944, a z nim wyzwolenie Lublina. Do
miasta wkroczyły oddziały Wojska Polskie
On p rzebieg i po chodn iku i dlatego nie zna
go i Oddziały Armii Radzieckiej. Witałam z
leźli jeg o śladów — powiedziałam tatusiowi.
radością polskich żołnierzy i żołnierzy ra
Tatuś uśmiechnął się i pogłaskał mnie po
dzieckich, o których tak wiele słyszałam od
głowie.
Wasi, że byli mi bliscy i drodzy jak bracia.
— W idzisz córeczko, zupełnie przypadkow o
W tym czasie pracowałam jako pielęgniar
u ratow ałaś człow iekow i życie. A teraz chodź
ka w wojskowym szpitalu. Tu właśnie spot
my d o niego.
1
kałam po raz drugi Wasię. Został ranny w
głowę w czasie walk na froncie. Znów jak
Gdy weszliśmy do piwnicy jeniec leżał na
dawniej, pielęgnowałam go i dbałam o niego
podłodze nieprzytomny. Na jego piersi wid
jak mogłam najlepiej. Przecież to był m ój
niała mokra, brunatna plama. Dotknęłam je j,
W asia! Rana Wasi nie była ciężka, więc
na palcach zobaczyłam krew. On jest ranny
przyszedł szybko do zdrowia. Jak zawsze by}
powiedziałam do tatusia. Tatuś skiną! głową
wesoły i sypał żartami jak z rękawa. Nad
i kazał mi przynieść nożyczki, którymi poroz
szedł jednak dzień, w którym musiałam po
cinał łachmany, jakim i okryty był jeniec.
żegnać się z nim. 2 stycznia 1945 roku od
Na piersi, tuż pod ramieniem była mała ran
prowadziłam Wasię na dworzec. Tak bardzo
ka. Tatuś powiedział, że kula utkwiła w ochciałam jechać razem z nim, walczyć z
kolicy łopatki i trzeba ją jak najszybciej wy
Niemcami...
jąć. Następnie napisał coś na karteczce i ka
zał mi szybko pobiec do naszego lekarza —
Wasia zobaczył, że jestem smutna, pocało
przyjaciela domu i przyprowadzić go. Scho
wał mnie w policzek i powiedział: — nie
wałam karteczkę do kieszeni i pobiegłam
martw się siostrzyczko, na pewno niedługo się
szybko, bo zbliżała się godzina policyjna. Na
znowu spotkamy. Już wkrótce zdobędziemy
szczęście lekarza zastałam w domu. Zabrał
Berlin, skończy się wojna i wtedy wrócę tu
potrzebne narzędzia i poszedł ze mną.
na pewno!”
Gdy wróciliśmy, zastaliśmy rannego leżą
cego na łóżku, które tatuś zniósł do piwni
Słowa Wasi spełniły się szybko. Już w
cy. Jęczał on cichutko, wołając jakąś Marumaju załopotał sztandar zwycięzców na zdo
się. — Majaczy — powiedział tatuś. Lekarz
bytym Berlinie. Wojna skończyła się. Jesiezaopiekował się jeńcem i po chwili wyjął z nią tegoż roku, tak jak obiecywał, przyjechał
rany kulę. Gdy skończył opatrywać ranę po Wasia do Lublina. Niestety nie zastał mnie
wiedział. że stan chorego nie jest groźny i z wtedy w domu, a nie mógł czekać, bo prze
pewnością wkrótce wyzdrowieje. Rzeczywiś
jeżdżał tylko przez Lublin w drodze do
Związku Radzieckiego. Nie spotkaliśmy się
cie po dwóch tygodniach Wasia — bo tak na
zywał się jeniec — był zupełnie zdrów. Poru
nigdy więcej. Gdzie teraz jest Wasia i co się
dzieje z tym moim przyjacielem, który w
szał się swobodnie i często wychodził z piw
chwili pożegnania nazwał mnie siostrzyczką?
nicy do mieszkania. Lekarz jednak niespo
kojnie kręcił głową, gdy patrzył m czerwo
Wiem, że marzył o tym, aby kiedyś zostać
ne i obrzękłe ucho Wasi. Przynosił rożne kro
lekarzem i leczyć małe dzieci, które szczegól
pelki. które parę razy dziennie Wasia musiał
nie kochał.
zapuszczać do ucha, ale to niewiele poma
Minęło 25 lat od zakończenia wojny. Wielka
gało. Lekarz obawiał się o słuch Wasi i mó
to i piękna rocznica. K raj nasz po wojennych
wił. że chłopiec może ogłuchnąć. Wasia jed
zniszczeniach odbudował się. Wyrosły nowe,
nak nie martwił się tym. śmiał się do mnie
piękne domy, fabryki, szkoły. Nasza ojczyzna
i mrugając porozumiewawczo mówił: — brak
z każdym dniem staje się potężniejsza, dźwi
słuchu nie przeszkodzi mi bić wrogów.
gnięta z ruin Warszawa jest jednym z n a j
nowocześniejszych miast w Europie. Zmienił
Rwał się do walki z Niemcami, chciał ko
się także Lublin, rozbudował, wypiękniał. Tu
niecznie przedostać się do swoich. Pytał ta
w tym starym grodzie, gdzie powołany zo
tusia czy nie mógłby skontaktować się z pol
skimi partyzantami. Tatuś uśmiechał się i stał pierwszy rząd Polski powojennej, gdzie
witałam pierwszych żołnierzy polskich i ra 
zapewniał Wasię, że jak będzie zupełnie zdro
wy zaprowadzi go do partyzantów. Tymcza dzieckich. którzy przynieśli nam wyzwolenie
— szczególnie miłym sercem
wspominam
sem ja zaprzyjaźniłam się z Wasią bardzo ser
decznie. Rozmawialiśmy trochę po polsku, tro chwile przeżyte z uratowanym przypadkiem
jeńcem radzieckim — Wasią Morozowem. Nie
chę po* rosyjsku ale rozumieliśmy się świet
nie. Dowiedziałam się od niego wiele o wiem gdzie losy zaniosły go dzisiaj i pewnie
więcej w życiu się nie spotkamy. Dlatego
Związku Radzieckim, o radzieckich ludziach
poświęcam memu wesołemu, radzieckiemu
ich pracy i walce z hitlerowcami. Wasia oprzyjacielowi to wspomnienie tak żywe i b li
powiadał też dużo o sobie, o swoich rodzi
cach i rodzeństwie i o tym jak dostał się do skie w dniach jubileuszu naszej Ojczyzny.
hitlerowskiej niewoli. Mówił mi też o dziew
czynce. która z konarów kasztana
rzucała
IRENA ŻUKOWSKA
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Rozmyślania pod jabłonią

KLIPSY JAK... BRZOSKWINIE!
Gdy sierpniow y u pał rozpraży n iebo, o w
ogrodach zakw itn ą d alie, — przybyw ają do
stolićy.
W ygrzebane
w śród
rodzinnych
szpargałów i rzucone przelotn ie przez przy
p ad kow y ch zn ajom ych adresy służą im za
d rogow skaz i przystań. Czasem są aktualne,
czasem nie, lecz zaw sze pachn ą nieznanym ,
p achn ą ... szansą.
P rzybyw ają do stolicy gdyż z ja k ic h ś n ie
znanych p ow odów n ie udało się im w y je
chać na W ybrzeże czy Mazury. Cóż, p ozo
staje W arszaw a. Zaw sze to brzm i szykow n ie
i w ielkośw iatow o, zaw sze to błyszczy n a fir 
m am en cie różnych „owów" i „ ów ków ”.
P rzyjechała w południe, w najgorszy czas
rozprażonej kaniku ły. M ini-sukienka koń czą
ca się w bardzo już n iebezpieczn ych r e jo 
nach, n ie pozostaw iała żadnego p ola do d o 
m ysłów . Na nogach eg ip skie złocone sandały,
ostatni krzy k mody, długie rozpuszczone (te
raz ra czej skołtun ione i zlepion e w strąki)
w łosy i szczyt luksusu... klipsy. K lipsy ja k
brzoskw in ie! Zaw ieszone na grubych złoco
nych łań cu chach, d y n d ające gdzieś pon iżej
ram ion, b ajeczn ie kolorow e, z filutern ym
zielonym listkiem każda, pyszniły się brzo
skw inie „jak żyw e”. Szał! A do tego twarz
pokryta grubą w arstw ą m akijażu i krop le
potu sp ły w ające z nosa. Taszczyła ja k ą ś w y
p chan ą torb ę z k tó rej w yglądała litrow a bu 
telka z h erb atą i k a w a łe k skayow ego k o za
ka. Z adzw oniła, zaszczebiotała i ... została.

ich na nic lepszego niż „sikacz”, a w rezul
tacie p otra fią zostaw ić n ajlepszą dziew czynę
i lecieć na mecz. P raw dziw y m ężczyzna to
,Żonaty". T aki ceni sobie zn ajom ość z d ziew 
czyną w j e j w ieku i um ie to okazać. Ma przy
tym gest, a czasem się zdarza, że p otra fi też
p ięk n ie m ów ić i p rzejaw iać zain teresow anie
je j „in telektu aln ą g łęb ią”. W m iasteczku z
którego
pochodzi jest, je j zdaniem , kilku
„prawdziuyych m ężczyzn”. Niestety, żony ich
nie potrafią stanąć na w ysokości zadan ia i
zrozum ieć szczytnych p ob u d ek ja k ie kieru ją
M ariolą. Te rozplotkow an e ku m oszki ch cia
łyby przyku ć sw ych m ałżonków do siebie
praw dziw ym i łańcucham i i bronią sw ych d o 
m ów przed dziew czętam i j e j typu, n ie c o 
fa ją c się przed publicznym skan dalem , a n a
w et rękoczynam i.

u ki nudnych przedm iotów , ograniczeń i w y
siłków — a przecież n ie o to chodziło.
— Czyż m am m arnow ać n ajlep sze lata —
pow tarza M ariola zasłyszane sk ąd ś i ja k ż e
n ierealn e w naszych czasach zdanie — na
bezm yślnym w kuw aniu? J a ch cę żyć!
I oto teraz w yłuszcza nam ten sw ój p o
gląd na „życie”. T ak ie dziew czyny ja k ona
winny żyć ■w lu ksusie i k o m fo rcie — ja k o
tym pou czają film y. T rzeba ty lko chw ycić
n ad arzającą się ok azję, nie przeoczyć szansy.
T aką szansą może być zagraniczne zam ążpójście, a lb o ... „bogaty d y rektor”, W W arsza
w ie p odobn o jest ich pełno, a poza tym trze
ba u m ieścić (przez znajom ych) anons m a 
trym onialny w ja kim ś kan ad y jskim piśm ie.

M ariola z rozm arzeniem opisu je nam ow o
„zagraniczne życie". K lipsy ja k brzoskw in ie
kołyszą się leciutko, a ona w łaśnie siedzi
W ięc m oże W arszaw a, duże m iasto, gdzie
na tarasie lu ksu sow ej w illi i praw dziw e brzo
n ikt n ikogo nie zna. Można się tu ja k o ś za
skw in ie
lśnią w śród liści w je j w łasnym
czepić, w najgorszym w ypadku jako... —
brzoskw
iniow
ym
sadzie. To są oczyw iście
pom oc dom ow a, przy tw oich obecn y ch k w a 
brzoskw in ie „zagraniczne” które sym bolizu ją
lifika cja ch — w trącam y n ietaktow n ie. M a
riola na te słow a obu rza się i w yciąga z cz e
auto. w illę i oczywiście... jacht. W szystko to
luści torby sw oje „osiem klas”. Po n am yśle
sam o spadnie z n ieb a w raz z w ym arzonym
jed n a k u stępuje. T ak ie „urządzenie s ię” ma
konkurentem , tylko trzeba szukać. W ięc p o 
pew n ą bezsporn ą korzyść w postaci n atych
zostanie w W arszaw ie, m oże nam n aw et tro
m iastow ego dachu nad głow ą, a później „się
zobaczy”,
chę pom óc w dom u a le pod w aru nkiem , że
— A nauka? — przeryw am y brutalnie. — n ie będziem y się j e j n aprzykrzali szkołą, n a
A tw oja przyszłość? Czyżbyś ch ciała ogran i
u ką czy pracą.
czyć sw oje am b icje d o prania, sprzątania i
Nie skorzystaliśm y. K u piliśm y M arioli b i
gotow ania, — ch o ć to n iew ątp liw ie ciężka
M iasto ziało żarem , ja k rozpalony piec, gdy
p raca — ale czy ty lko d o tego? M ariola p ro
let pow rotny i dopilnow aliśm y by w siadła do
M ariola w yszła z dom u „aby się rozejrze& ’.
testuje. — A w ięc ja k i m asz zaw ód? Na
pociągu. Sążnisty list do j e j m atki był już
J a k iś tram w aj, ja k iś czas spędzony w lepkim
czym chcesz oprzeć sw oją przyszłość? Co
u pale spocon ych ciał i gorączkow e pytanie
w ysłany. Na dw orcu było bardzo gwarno.
umiesz?
— czy to już śródm ieście? — P ustka ulic i
P rzew ażała m łodzież. To św ieżo upieczeni
ja k ie ś zasapane w ycieczki w lok ące się noga
M ariola w reszcie m a dość. W yjaśnia nam
studenci jech ali na p ra kty ki w akacy jn e i do
za nogą. N ikt n ie przystaje, n ikt n ie podzi
z
w yższością, że p rzestała się uczyć, gdyż
OHP.
w ia ani klipsów , ani sandałów . N aw et k r o k
„m a słabe zd row ie”, a n auczyciele byli ,.nieum yślnie n iedbały i starannie w ystudiow any,
HABER
na n ikim n ie ro bi w rażenia. W reszcie k a 
w yrozum iali”. In teresow ali się je j w aru n ka
w iarnia. Stołeczny szyk i stołeczn e m ożliw oś
m i dom ow ym i, pytali dlaczego m a tk a nie
ci. P ien iędzy wystarczy na m ineralną, a m oże
pracuje, ile o jciec przysyła alim en tów i w zy
na napój
firm ow y? Można tu siedzieć ze
w ali m atkę na rozm ow y. Gdy m atka u sły
sztucznie in telektu aln ym w yrazem twarzy, le 
niw ie p alić papierosa i czekać, czekać w w e
szała uw agę o „nieodpow iedn im ” za ch o w a
w nętrznym napięciu na ... cud, szansę, przy
niu có rki (T ak, ja kb y śm y żyli w śred n io
godę, u baw — stosow nie do w y bran ej przez
w ieczu!) zrobiła potężn ą aw anturę, co sk oń 
sieb ie nom enklatury.
czyło się przejściem M arioli d o in nej szkoły.
M ariola ukończyła 17 ro k życia, a za sobą
T am znow u n au czyciele byli „surow i”, żą d a 
ma, aż... V III klas. Ma zgrabną fig u rkę i n ie
li w iadom ości i n ie w ierzyli w je j „ ch oro
brzy d ką buzię. G dyby tak od kleić sztuczne
rzęsy, zm yć grubą w arstw ę m akijażu i ze
by”. Znowu w zyw ano m a tk ę i om aw iano ta
trzeć — zm azać ja k g ą b k ą z tab licy — pu 
k ie nudne spraw y ja k b ra k dyscypliny i p o 
sty, nienaturalny w yraz tw arzy upozow any
czucia obow iązku u dziew czyny. T ego już i
trochę n a „w am pa z prow in cji” — to o k a 
m a tk a m iała też dosyć. O burzyła się, że n ikt
załoby się, że ta buzia jest zupełnie m iła. Czy
to dużo, czy m ało? W pojęciu M arioli to
n ie ocen ia je j pośw ięcen ia dla córki, d la k tó 
bardzo w iele, a raczej — to w szystko! — T e
r e j dobra i w ychow ania nie p od ejm u je p r a 
raz liczy się w iek. Nie m ogę zm arnow ać
cy. (R odzice M arioli są rozw iedzeni. M atka
sw ojej szansy. Po dw udziestce w yjdę z o b ie 
nie pracu je utrzym ując sieb ie i có rkę z w y 
gu — m ów i. A le co to znaczy w yraźnie i
kon kretn ie, M ariola n ie precyzuje.
so kich (dużo w yższych niż w yznaczył sąd)
—
C hciałabym m ieć dużo pien iędzy i nic alim entów .) Uznała, że M ariola ma. zupełną
nie ro bić! Co za sens pracow ać za tysiąc
rację, gdyż w szędzie jest narażona na szy ka
złoty ch ? S zkoła, to bzdura! — T e i tym p o
ny. Dziewczyna przestała p o prostu uczęsz
d obn e sform u łow an ia n ie w yjaśn iają przecież
czać do szkoły. M ów iło się w praw dzie, że
sytuacji, a pow tarzan e w kółko, stają się pu
należy w ynaleźć ja k ą ś „porządną, n ow oczes
stym d źw iękiem , który już nic nie znaczy.
ną” szkołę, ale się na tym skończyło i M a
J a k ie są je j plany na przyszłość, co m yśli
riola pozostała w dom u.
ostateczn ie z sobą zrobić — tego M ariola
ch yba n ie w ie. Ż yje dn iem dzisiejszym , m ię
M ariola p o jech a ła tu i tam, do krew nych,
dzy ch ęcią ku pn a now ych klipsów tfzy long
zn ajom ych „rozejrzeć s ię ”, ale każd y pytał
p la y a , a ko lejn ą kaw ą. Czas w je j pojęciu
— to ok res w którym się cz eka : na ja ką ś
o n au kę i p racę i nie kw a p ił się z u d ostęp 
znajom ość, na k o lejn e etapy tej znajom ości,
nieniem ... szansy. Byli i tacy, którzy chcieli
czy na następną znajom ość. T raktuje je z r e
um ożliw ić M arioli dostanie się do szkoły za
sztą dość specyficznie. — Nie lu bię ch ło p a
w odow ej z in ternatem czy d o szkoły przy
ków — m ów i — Są ordynarni. C hodzą k u 
pą, w g łow ie m a ją w ozy i m otory. Nie stać
zakład ow ej, ale to oznaczało pow rót d o n a

TATTKAWA — nazwa je j pojawia się sto
le na łaniach prasy światowej w związku z
agresją w Wietnamie. Mieści się tu centrum
zaopatrzeniowo-remontowe sil powietrznych
USA na Dalekim Wschodzie:
IW AK U NI — przyjmująca wszystkie ro
dzaje samolotów. W bazie stacjonuje 15-ta
powietrzna brygada piechoty morskiej, wy
posażona w myśliwce typu „Phantora” oraz
samoloty szturmowe „Skybla.wk”. W bazie tej
znajdują się również samoloty szpiegowskie
R B-5", wyposażone w sprzęt i urządzenia
elektroniczne do zdjęć powierzchni ziemi z
dużych wysokości. Samoloty te wykorzysty
wane są do działalności szpiegowskiej prze
ciwko krajom socjalistycznym. Drugą bazą
tych samolotów jest ITADZUKE w okręgu
Fuukuoka;
MISAWA — jedna z najlepiej wyposażo
nych lotniczych baz amerykańskich na te
rytorium Japonii. Stacjonują tu w pierwszym
rzędzie bombowce strategiczne.
Amerykanie przekształcili również porty
SASEBO i JOKOSUKA w bazj marynarki
wojennej, stale miejsce postoju okrętów V II
Floty. Do portów tych zaw ijają lotniskowce
amerykańskie, patrolujące ostentacyjnie tam 
te wody w towarzystwie rojów niszczycieli
i fregat. Saseho w roku ubiegłym było ce
lem 15-tu takich wizyt, między nimi również
atomowego lotniskowca „Interprise".

ODŻYWAJĄ
TRADYCJE
SAMURAJÓW
aponia, która dotąd była przede wszyst
kim obszarem intensywnej ekspansji go
spodarczej USA, staje się coraz ważniej
szym obiektem politycznych zainteresowań
Stanów Zjednoczonych, a Morze Japońskie
zaczyna zajmować w amerykańskiej stra
tegii „czuwania na rubieżach wolnego świa
ta” coraz bardziej poczesne miejsce. Częścio
wo wiąże się to z pianiami Pentagonu co
do całej Japonii, która „wzmocniona i podle
gła” służyć ma jako zbrojny strażnik ame
rykańskich interesów w Azji Pid.-Wschod
niej, częściowo zaś — wypływa z (aktu po
łożenia geograficznego tego morza, obmywa
jącego brzegi Związku Radzieckiego oraz lu
dowej Korei. Uznane za doskonałą „demon
stracyjną arenę” amerykańskiej floty i lot
nictwa, morze to jest nie od dziś ulubionym
terenem ćwiczeń sil zbrojnych USA, m iej
scem demonstrowania „zbrojnej pięści”, „ła
dunku siły” i innych, podobnie pompatycz
nie zakodowanych, maii^ewró w taktycznych.
Zainteresowanie Pentagonu tym regionem
datuje się od dawna. Prawie natychmiast po
zakończeniu wojny, Amerykanie rozpoczęli
budowę baz lotniczych i wojskowych na te
rytoriom Japonii oraz w Południowej Korei.
W samej Japonii istnieje obecnie ponad 140
baz i obiektów amerykańskich, szeroko wy
korzystywanych przez armię USA, zarówno
w działaniach w Wietnamie, jak też służą
cych jako „wypadowa platforma” w roz
maitych agresywnych posunięciach w Azji.

J

Najważniejsze z amerykańskich baz w J a 
ponii to:
JAKOTA — baza dla samolotów bombar
dujących. Stąd w czasie wojny koreańskiej
startowały samoloty, dokonujące nalotów na
koreańskie wsie i miasteczka:

Poważnym zagrożeniem spokoju, zarówno
Japonii jak i innych krajów tego regionu, są
stałe wizyty w japońskich portach amery
kańskich, atomowych okrętów podwodnych,
uzbrojonych w rakiety typu „Poferis”. Wi
zyty składane są za niechętną zgodą japoń
skiego rządu, i wbrew woli japońskiego n a
rodu, czego jaskrawym dowodem są stałe
demonstracje z okazji tych wizyt, tłumio
ne przez policję. W czasie ostatnich 1 lat
okręty te ponad 20 razy cumowały u na
brzeży portowych Japonii.
Opinię światową niepokoi równi e i fakt, że
w wojenno-morskich demonstracjach USA
na Morzu Japońskim amerykańska mary
narka coraz częściej i w coraz większym
zakresie występuje w towarzystwie floty ja 
pońskiej. Począwszy «d 1959 r. morw to jest
widownią wspólnych manewrów taktycznych
floty Japonii i USA. W roku ubiegłym w
manewrach pod kryptonimem „Power Pack”
udział brało ponad 30 amerykańskich i ja 
pońskich jednostek, w czym 6 niszczycieli,
dwa okręty podwodne i inne jednostki floty
USA o raz cztery niszczyciele i co^ery dozo
rowce japońskie. W arte podkreślenia jest
przy tym. że głównym tematem manewrów
było współdziałanie We wspieraniu lądują
cego desantu przy założeniach — dziwnie
imitujących naturalne warunki lądowania na
wybrzeżach Wietnamu Północnego. W m a
newrach szeroki udział brały również ame
rykańskie i japońskie samoloty.
Po ciężkich doświadczeniach ostatniej woj
ny, Japonia chciałaby stać się krajem po
kojowym i nie "chodzić w powiązania z
żadnymi militarnymi ugrupowaniami. Ale
utrzymanie przez nią takiej pozycji jest nie
zmiernie tm dne z powodu nieustannej pre
sji USA, które chętnie widziałyby w tym
kraju swego uzbrojonego wasala. Z drugiej
strony, Japonia jest zaniepokojona awan
turniczą polityką Mao Tse-tunga w Chi
nach i upatruje w tym zagrożenie dla siebie.
Dlatego też, w zasadzie wstrzymująca się do
tąd od zbrojeń. Japonia zaczyna coraz bar
dziej podnosić swój budżet wojskowy. Stop
niowo również rośnie rola ccsar® Hirohfto,
jako symbolu potygi japońskiej. Po wojnie,
przez szereg lat byt on całkowicie odizolo
wany od wpływu na bieg spraw państwo
wych i nie opuszczał terenów pałacowych,
gdzie cesarskim hobby była hodowla raso
wych kur. Obecnie powraca do znaczenia i
wpływów Ta cichym poparciem Pentagonu.

nany lekarz moskiewski, posługujący się

Z

w sw ojej praktyce hipnozą, Włodzimierz

Rajkow, dla celów naukowych przeprowa
dza szereg doświadczeń w zakresie hipnozy.
Hipnotyzuje on małe zwierzęta, dokonuje za

biegów chirurgicznych c a pacjentach pozo
stających w stanie uśpienia ale najbardziej
frapujące są jego eksperymenty, polegające
4

na nauczaniu rysunku osób, które nic wspól
nego z rysunkiem nie miały. Jego uczniowie,
po zapadnięciu w hipnotyczny sen, otrzymują
papier i ołówki, a potem rysują jeden dru
giego. Początkowo są to prace bardzo nieuda
ne, ale po 10 do 20 seansach, w zależności
od stopnia podatności na hipnozę, uczniowie
Rajkowa rysują tak, jakby byli zawodowy
mi plastykami i umiejętność ta pozostaje u
nich na stałe. Metodę swoją R ajkow nazy
wa „hipnozą aktywną” i rokuje je j pomyśl
ny rozwój.
Zespół uczniów, których Rajkow uczy jed 
nocześnie składa się zazwyczaj z sześciu osób, chłopców i dziewcząt. Dziewczęta z regu
ły robią szybsze postępy w nauce. Po prze
budzeniu się, nikt z usypianych nie odczuwa
żadnych dolegliwości i nie pamięta, co robił
podczas uśpienia.
Przedstawiciel prasy radzieckiej. .T. Ryb
czyński. który był świadkiem kilku seansów

POCZTA GBLA
Te znaczki, wydane przez pocztę G.B.L.A., należą
Już do rarytasów filatelistyki i przewiduje się, że
w przyszłości będą należały do najcenniejszych
znaczków świata. Ja k wiadomo, wskutek izraelskiej
napaści na ZRA w czerwca 1957 r. na Wielkim
Jeziorze Gorzkim uwięzione zostały statki kUku
bander, w tym polskiej, które wskutek zablokowa
nia wyjść nie mogą z jeziora wydostać się. Za
łogi statków, dla uprzyjemnienia monotonnego ży
cia na pokładach oraz w cela wspólnego rozwią
zywania codziennych kłopotów, założyły „Stowa
rzyszenie Wielkiego Jeziora
Gorzkiego” (po an
gielsku: „Greai Bitter Lake Assoclatiun” , w skró
cie literowym — G.B.L.A.), które organizuje róż
ne imprezy sportowe, kulturalne ltp., a między
innymi zorganizowało pocztę
wydając własne
znaczki. Znaczki te są ręcznie wykonane i służą
jako dopłata za doręczenie listów najbliższej pla
cówce pocztowej. Eksperci od filatelistyki przepo
wiadaj ą liczne afery na rynku filatelistycznym,
ponieważ znaczki G.B.L.A. można bardzo łatwo
podrobił!. Niektórzy twierdzą, że znaczki te tylko
wtedy będą mogły być uważane za oryginalne.
Jeśli każdy z nich będzie miał ś ci« * udokumento
waną metrykę.

Prace jednego z uczniów
Bajkow a —z pierwszego
i siedemnastego seansu.
P ostój w opanowaniu
rysunku widoczny.

HIPNOZA
ZAMIAST
A : ADEMII
K

opisuje jego przebieg. Rajkow zwraca się
do jednej z dziewcząt i mówi:
— Wstań i powiedz, jak się nazywasz?

— Nie, nigdy.

za

Cztery osoby podały się za Raiaela a dwie I
znanego rosyjskiego malarza, Repma.

— R afael — odpowiada dziewczyna.

Wtedy Rajkow kazał im przystąpić do ryso- |

— Ja k i rok mamy obecnie?

wania.

— 1500 — mówi uczennica.

Według moskiewskiego lekarza — hipnoty

Rajkow wskazał na fotograficzny aparat
Rybczyńskiego i pyta:

zera, metodą jego można nauczyć ludzi wie
lu umiejętności ale, twierdei on, tylko z d a t-1

— Ca to jest?

nych do zapadnięcia w głęboki stan uśpie

— Nie wiem — pada odpowiedź.
— Ozy nigdy tego nie widziałaś?

nia.- Tego rodzaju ludzi jest natomiast za

mli

ledwie -około 10 procent.

ife C lA /
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FENOMENALNY PUŁKOWNIK

Prezes japońskie] Lisi Hodowców Gołębi, Togo
Hirosani, przybył specjalnie z Tokio do Anglii,
by zakupić a rzeżnika z Devonu, Egglestona, go
łębia pocztowego, za cenę około 8 ty*. dolarów.
Skorzystał on z okazji, 2e Eggleston (na zdjęcia)
ogłosi) wielką wyprzedał swoich gołębi, poifi?Vrai
znudziła mu się już ich hodowla.
Transakcja doszła do skutku i japoński prezes
jest z niej b. zadowolony. Zakupiony przez niego
gołąb nazywany je st „pułkownikiem lotnictwa*1
i wsławił się w wielu zawodach gołębi. Ostatnim
jego wyczynem był przelot na trasie 17M km z
hiszpańskiej Barcelony do macierzystego gniazda
w Anglii. Odległość tę „pułkownik*’ pokonał w
53 godziny 1 «• minut. Nabywca „pułkownika”
oświadczył na wyjezdnym, te przeznacza go wy
łącznie do podniesienia jakości młodego pokole
nia swojego stada i nigdy nie wypości go z go
łębnika, gdyż wcale nie jest pewien czy ptak
nie potTafi odbyć lotu z Japonii do swego do
tychczasowego właściciela.

Strach
na w ró b le ?

B E Z R O B O T N I

W Hasewinkel, w NRF, odbyła się impre
za pod nazwą „Cyrk Ik ara”. Na imprezie
tej, zorganizowanej przez konstruktorów mo
deli latających, pokazano najbardziej pomy
słowe

eksponaty,

utrzymujące

się w po

wietrzu, ja k balony lub konstrukcje oparte
na pracy śmigła. Wśród eksponatów znajdo
wała się latająca kanapa, latająca beczka,
latająca „sawojka” oraz wiele innych. Mo
delarz z Bremenhaven, J . Obst, popisywał
się „latającym kelnerem”, przypominającym
stracha na wróble.
„K elner" latał dosko
nale i licznych widzów wprawił w doskonały
humor.

Ci dwaj uśmiechnięci tatusiowie są szwag
rami i chociaż na razie m ają pod dostatkiem
wolnego czasu, by go poświęcić swoim po
ciechom, gdyż są bezrobotni, nie tracą n a
dziei, że przyjdzie i taki czas, w którym zaj
mą się zgoła czym Innym, niż opieką nad
dziećmi. Pierwszy z nich (z lewej) to Juan
Carlos, pretendent do hiszpańskiego tronu,
na którym zamierza zasiąść po śmierci gen.
Franco, a ten drugi to grecki król Konstan
tyn, zmuszony przez rebelię generałów do
opuszczenia Aten. Czy do nich wróci w daw
nym charaktrze — nie wiadomo.
Juan Carlos żonaty jest z siostrą Konstan
tyna, natomiast żoną Konstantyna jest księż
niczka duńska. Trzymane na rękach dzieci
raczej nigdy już nie będą koronowane, choć
ich tatusiowie i mamusie bardzo by tego
chciały.

O J C O W I E
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azywają te 1 . & ' różnie —
w rtmoe oligofrenikami,
na co dzień „niewydarzeńcanri”, głupkami. Nie jest
tych dzieci bardzo wiele, lale w
dużym mfeśaje Uczy się je na
setki, w małych miasteczJtach na
dziesiątki, na wsiach jest ich po
kilkoro — w skali kraju urasta
więc problem spolecany — prob
lem zorgartizoWania opieki nad
tymi dziećmi i niesienia pomocy
ich rodTlinom.
Oligofrenia to nazwa niedo
rozwoju
umysłowego. Stopnie
niedorozwoju są bardzo różne.
Niekiedy dziecko wydaje się
normalne — rozumie, oo do nie
go mówimy, samo mówi, bawi się
z rówieśnikami — natomiast w
szkole uczy się bardzo źle. nie
może nadążyć n kolegami, nie
poma gaj ą mu korepetycje. Ro
dzice mówią. że dziecko jest le

N

l

niwe — czasem stosują kary,
zmuszają je do wielogodzinnego
ślęczenia nad książkami — re
zultatów jednak nie widać. Co
najwyżej dziecko sta je się ner
wowe, płaczliwe, jeszcze bardziej
tępieje. Jeśli rodzice w porę
zgłoszą się do lekansa lub psy
chologa powie im on, że ddecko
jest ftiedorozwini' .c umysłowo i
nadaje się do nauki tylko w
azikole specjalnej. Jeśli ingeren
cja specjalisty będzie spóźniona
i dziecko, i nauczyciel, i sami
rod
skazani itęda na wiele
zupełnie zbędnych i bezowoc
nych wysiłków. Trzeba tu jed
nak mocno podkreślić, że nie
zawsze d e pos.ępy w nauce
oznaczają, że dziecko jest oligo'renjkiem. Jest bardzo wiele po
wodów, dla którycu dziecku nie
chce lub nie może uczyć się
dobrze. Tylko diagnoza lekarska
For. Z. Szczesnu

może przesądzić sprawę — I dla
tego, w razie widocznych i ja 
skrawych niepowodzeń dziecka
w pierwszych kładach szkoły
podstawowej należy się do leka
rza bezwzględnie zgłosić.
Znacznie częściej dziecko oligofienriczne różni się jednak bar
dzo poważnie od rówieśników —
jesi o wiele mniej sprawne _umysłowo, nie mówi lub mówi
bardzo niewiele, nie jest w sta
nie skupić się nad żadną pracą,
nie wyciąga wniosków, rozumo
wanie jest u niego niesłychanie
wolne i często błędne. W dodat
ku oligorfenii towarzyszą często
defekty fizyczne — jąkanie lub
bełkotliwa mowa, słaby wzrok,
słaby słuch, paraliże kończyn
itd. W ty ś* wszystkich wypad
kach każdy może trafnie okreś
lić, że d&ieetoo nie rozwija się
normalnie. Bada lekarza ja k po
stępować z takim dzieckiem i
ja k je leczyć jest w takim wy
padku konieczna — gdyż sami
rodzice nSe potrafią zapewnić
dziecku należytych warunków
wychowawczych. Jest wreszcie
bardzo głęboki niedorozwój u~
myślowy — objawiający się cał
kowitą niezdolnością dziecka do
wszelkich wysiłków umysłowych.
Dzieci takie nie mówią, nie re
agują na słowa, nie sygnalizują
swoich potrzeb — ich rozwój
• lysłowy jest taki jak u nie
mowlęcia. Najczęściej trzeba te
dzieci umieszczać w zckladach
specjalnych, ponieważ wymagają
stałej opieki lekarskiej i pielęg
niarskiej.
Stosunek do dtzieci niedoroz
winiętych jest najczęściej nie
właściwy. Ludzie z pogardą od
noszą się do „niewydarzeńcó.'",
rówieśnicy dokuczają Im, wy
śmiewają się z nich — czasem —
ktoś okazuje współczucie. Tak
być nie powinno. Stosunek _ do
tych dzieci jest przecież miarą
naszej kultury. Powinna obowią
zywać powszechna zasada — są
to dzieci nieszczęśliwe, wymaga
ją ce specjalnej troski, los spra
wił, że są upośledzone, bezrad
ne — my więc, ludzie normalni
i zdrowi powinniśmy pomóc im
w ich nieszczęściu, sprawić, by
nasz świat stanął przed nimi
otworem.
Panuje przesąd, że dziecko
niedorozwinięte jest jakoby ■.ka
rą” za grzechy rodziców — złe
prowadzenie się matki, swobod
ne życie ojca. Na pewno alkoholisan rodziców ma wpływ
na zdrowie potomstwa — nie
m niej trzeba powiedzieć otwar
cie — większość dzieci upo
śledzonych umysłowo to dzieci
normalnych, zdrowych, uczci
wych łudzi. Każda kobieta —
nawet
najbardziej
cnotliwa,
mądra, dobra
może
urodzić
dziecko kalekie. Lekarze nie są
jeszcze w stanie wyjaśnić przy
czyny wszystkich upośledzeń umysłowych, Nie można więc,
powtarzając bezpodstawne tw ier
dzenia, przyczyniać się do krzyw
dy ludzi i lak ciężko doświad
czonych przez los.
Rodzice tfcaieci oligofreaicznych
najczęściej nie wiedzą ja k z nimi
postępować. Na pewno słyszeliś
my o wypadkach porzucania iak itb dzieci, zaniedbywania ieh,
pozostawiania własnemu losowi.
Szczególnie na wsi można zoba
czyć brudne, wynędzniałe dziec
ko skalone gdzieś pod domem,
godzinami grzebiące się w bło
cie — mijanie przez wssystklch
obojętnie, zapomniane przez mat
kę. Zdarzają się też sytuacje, gdy

dziecko jest riadmiemie rozpiesz
czane, gdy mu wolno wszystko,
gdy wybacza mu się każdy wy
bryk. Obie tendencje wycho
wawcze są niesłussme. Dziecko
niedorozwinięte powinno być bo
wiem dzieckiem rozsądnie kocha
nym przez własnych rodziców —
a miłość ta pawiana wyrażać się
w pragnienia przygotowania go
w miarę do samodzielnego ży
cia.
W miastach buduje się szkoły
specjalne, w których dzieci upo
śledzone umysłowo zdobywają
praktyczne umiejętności, uczą
się mówić, żyć w grupie, praco
wać pod czyimś kierunkiem. Ist
n ieją też zakłady pracy zatrud
niające absolwentów szkół spe
cjalnych. Ja k wykazała dotych
czasowa praktyka młodzież oligofreniezna może pracować bar
dzo dobrze — a samo wykony
wanie
czynności
zawodowych
daje je j wiele satysfakcji, po
zwała uczestniczyć w prawdzi
wym życiu społecznym.
Na wsiach sytuacja dzieci nie
dorozwiniętych je s t o wiele gor
sza. Szkól specjalnych nie ma —
dlatego cały ciężar wychowania
dziecka spada na rodziców. Po
winni oni wykazać wiele cierp
liwości i systematycznie, przez
lata uczyć dziecko I”*modzielności i pracy. Pratia musi być od
powiednia do jego możliwości
umysłowych, prosta a przede
wszystkim całkowicie bezpieczna.
Młodsze dzieci powinny, w mia
rę możliwości, przebywać stale
Pod opieką rodziców bądź star
szego rodzeństwa. Trzeba z taki
mi dziećmi wiele rozmawiać, da
wać im polecenia i pilnować, Dy
były one wykonywane. Nie moż
na jednak stosować przemocy,
surowch kar. Jedyną skuteczną
metodą postypoi
i!a jest łagod
ność, życzliwość, wyrozumiałość.
Pochwała, uśmiech matki, zachę
ci dziecko do dalszych wysiłków,
do zdobywania nowych spraw
ności. Pamięta$ny, że każda
czynność, prosta dla nas, jest
niesłychanie trudna dla dziecka
niedorozwiniętego — dlatego też
itie można się niecierpliwić, po
pędzać, ganić. Drfećku takiemu
trzeba pomagać — stałe, bez
przerwy; nie wyręczając — po
magać.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
przychodzi z pomocą i dzieciom
oligofreruczny
i ich rodzinom.
Istnieją Koła Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski organizujące
obozy letnie i zimowe dla dzieci
niedorozwiniętych, zabawy, spot
kania towarzyskie — TPD ■ tan
się o tworzenie sowyeh szkól sp e
cjalnych, szkól życia, zakładów
zatindniającyh
oligofrenikow,
prowadzi szkolenia dla rodziców,
służy xadą i pomocą w każdym
wypadku. Na terenie lokalu ta
kiego Koła spotykają się rodzice
dzieci niedorozwiniętych, wymie
niają własne doświadczenia, ko
rzystają z porad specjalistów.
Dzieci — podczas imprez — ba
wią się znakomicie, nawiązują
znajomości, uczą się podstawo
wych zasad współżycia z innymi.
Dzieci niedorozwinięte powinny
być traktować ze szczególną tro
ską, zrozumieniem i życzliwością.
W n zym nie są winne niesz
częściu, które je spotkało s po
nieważ są dziećmi m ają prawo
do miłości, do uśmiechu, radości,
życia. W zdobywaniu sraczęśeia,
w otwieraniu dla nich świata
powinniśmy im wszyscy pomóc.

mgr J. M.

rui

m m u n u fiifc

NA START!
DBYWAJĄCE się rokrocznie wystawy psów
w różnych miastach Polski, cieszą się pow
szechnym zainteresowaniem, a obejrzenie wy
stawy psów rasowych, Jaka odbywa się zamsze w
pierwszą niedzielę czerwca w Warszawie — należy
niemal do obowiązków każdego warszawiaka.

O

W bieżącym rak s po raz pierwszy została zor
ganizowana w ilpeu, w (Warsaawie, Ogólnopolska
Wystawa Użytkowych Psów S as Myśliwskich. Oczywlście hodowcy i miłośnicy psów myśliwskich
z całego kraju powitali tę inicjatywę z prawdzi
wą radością, ale z nie mniejszym zainteresowa
niem obejrzeli wystawę inni sympatycy psów,
zwłaszcza że wśród ras myśliwskich znajdują się
psy, które hodowane są niekoniecznie dla celów
łowieckich. Wśród czterystu psów różnych ras —
maiazly się bowiem foksteriery ostrowlose, spa
niele i jam niki — ulubieńcy 1 przyjaciele miłoś
ników psów, nawet nie znających się i nie upra
wiających łowiectwa.
Hodowla psa myśliwskiego w Polsce — jak się
okazuje — ma wielowiekową tradycje, Już w r.
J618 ukazała się książka wojewody poznańskiego
JANA OSTROBOGA pi. „MYŚLISTWO Z OGABY”
poświęcona hodowaniu i układaniu psa myśliw
skiego, wyhodowanej w Polsce rasie psów goń
czych — zwanych ogarami. Był to pierwszy w
Polsce, a jeden z pierwszych w świecie podręcz
nik tego rodzaju. Pod koniec XIX wieku i na po
czątku XX-go psy gończe zaczyna wypierać pies
legawy, niezastąpiony w polowaniach na ptactwo.
Hodowla wyżłów rozwinęła się w Polsce bardzo
szybko i w organizowanych w pierwszych latacłi
naszego stulecia wystawach psów rasowych zde
cydowaną przewagę miały psy myśliwskie.

Spaniele były bardzo spokojne

Foksterier ostrowlosy CEDRO — zdobył 14 zło
tych medali

Właściciel hodowli foksterierów ostro włosy cb
w Milanówku P. Gadziomski z foksterierem
CEDRO

ł

W okresie międzywojennym kluby miłośników
poszczególnych ras rozwijały hodowlę psa my
śliwskiego, organizowały próby połowę i konkur
sy. Mieliśmy wtedy w Polsce wiele wyżłów ras
angielskich oraz wyżłów ras niemieckich — te os tatnie hodowano głównie na Śląsku, w Poznańskiem 1 na Pomorzu. Niestety, posiadany dorobek
uległ kompletnemu zniszczeniu w czasie wojny.
W Polsce Ludowej hodowlę psa myśliwskiego
trzeba było rozpoczynać niemal od podstaw, głów
nie w oparciu o psy sprowadzane z zagranicy. W
efekcie blisko dwudziestopięcioletnich wysiłków
dochowaliśmy się 3500 rasowych i użytkowych
psów myśliwskich dwudziestu czterech ras.
Zamieszczamy U tka fotografii z warszawskiej
wystawy wybranych medalistów, z których fok
sterier szorstkowłosy CEDRO, z hodowli P. Gadziomskiego z Milanówka, budził powszechny za
chwyt — nie mówiąc o tym, że zdobył w ciągu
zaledwie czteroletniego życia 14 złotych medali w
kraju 1 za granicą. (Ostatnio na wystawie w B u 
dapeszcie najwyższą nagrodę i medal). Dla inte
resujących się tą rasą psów, bardzo popularnych
w Polsce, pragniemy dodać, że poza Milanów
kiem istnieją jeszcze w Polsce dwie duże hodo
wle foksterierów szorstkowłosych kolo Wrocławia
i w Bydgoszczy.
Skoro już o foksterierach, pragnę naszym czy
telnikom napisać parę słów na temat bardzo
rzadko spotykanej rasy t e r i e r ó w w a l i j 
skich
— małych, Odr owiadających wzrostem
foksterierom ostrowlosym (do *0 cm) w kolorach

Wyżel niemiecki szorstkowłosy

W oczekiwaniu na spacer po ringu właściciele
wymieniali uwagi i dzielili się wrażeniami

rudo-czamyoh. pieski te hodowane są w Polsce
tylko w Zabrzu w hodowli T. Osińskiej. (Prezen
tujemy na zdjęciu dwa okazy). Najspokojniejsze
(jak zawsze) były spaniele, a najwięcej w czasie
spacerów po ringu awanturowały się niemieckie
teriery myśliwskie — aż potrzebna była interwen
cja właścicieli. Ciekawa i pożyteczna wystawa.
Zdjęcia: ERYK ADAMSKI

Teriery walijskie |mit») z hodowli w Zabrzu

Fińskie psy niedźwiedzie — tzw. Łajki

ZEZ
Zez, to nie tylko wada
wzroku polegająca na braku
koordynacji ruchów gałek
ocznych, ale także duży błąd
urody, powodujący, szczegól
nie u dziewcząt, różne kom
pleksy prowadzące nawet do
nerwic, wymagających spec
jalistycznego leczenia.
Zez spotykamy już u m a
łych dzieci. Nie należy go
jednak mylić z wrodzonym
t normalnym u każdego nie
mowlęcia brakiem , koordy
nacji ruchów gałek ocznych.
U najmłodszych niemowie[t
do 3 miesiąca życia, takie
„prawidłowe zezowanie“ jest
właściwie regułą. Utrzymy
wać się tono ,może do jlO— 12
miesiąca życia i nie wymaga
leczenia, gdyż po tym okre
sie ustępuje samoistnie. Brak
koordynacji gałek ocznych
po ukończeniu pierwszego
roku życia świadczy już o
istniejącej wadzie wzroku
— zezie.
,
Zez
spowodowany jest
brakiem równowagi mięśnio
wej oka, na skutek czego
linie „patrzenia'' oczu nie są
równoległe, jak być powinny,
ale zbieżne lub rozbieżne.

Stąd mówimy o zezie roz
bieżnym lub zbieżnym.
,

DO NABYCIA
w Zakładzie Wydawniczym

Leczenie zeza powinno być
rozpoczęte między pierw
szym, a trzecim rokiem ży
cia. Jeśli nie podejmie się
właściwego leczenia do szós
tego roku życia, wada może
się utrwalić, powodując stałe
kalectwo.

„ODRODZENIE"

Najczęściej stosuje się le
czenie zachowawcze, które
polega na zasłonięciu oka
prawidłowego, co tym sa
mym zmusza dziecko do
patrzenia okiem zezującym
i stałego trenowania tego
oka. Z czasem trening spro
wadza gałkę oczną do pra
widłowego położenia. W rwypadku
zeza
dwuocznego
(spotykanego raczej rzadko)
lub o ile leczenie zachowaw
cze zeza jednoocznego nie
daje pomyślnych rezultatów,
powstaje konieczność zasto
sowania zabiegu chirurgicz
nego. Zabieg ten nie jest ani
niebezpieczny, ani bardzo
bolesny, a wynik operacji
jest zwykle pozytywny.
Pewny jest fakt, że w żad
nym wypadku, gdy istnieje
zez u dziecka powyżej roku,
nie wolno ‘liczyć na to, że
„dziecko z tego samo wyroś
n i e W takim przypadku
interwencja okulisty koniecz
na jest.
dr AM

R O Z E T K A NR 30
Prawoskośnie dośrodkowo: ;1) Sra sportowa na koniach, 2) wóz
konny, 3) postać z „W pustyni i w puszczy”, 4) ssak o cennym futrze.
5) m iejsce rozrywkowe, 6) m iara odległości, 1) szlachecki tytuł angiel
ski, 8) ssak morski cenny dla tłuszczu, skóry i kłów, 9) plac tenisowy.
10) przepływa przez Tbilisi, 11) chrześcijański potomek starożytnych
Egipcjan, 12) grube płótno konopne lub lniane.
Lewoskośnie dośrodkowa: 1) materiał dekarski, 2) umocnienie ob
ronne, 3) cześć, uwielbienie, ,4) kolor w kartach do gry, 5) bryła
geometryczna, 6) aktualna moda, 7) sznur, 8) falochron portowy,
9) tkanina o wytłaczanym deseniu, 10) biała broń, 11) okresowe (szko
lenie, 12) przystań wodna.
,
*
Rozwiązania należy nadsyłać w terminie 10-dniowym od daty
ukazania się numeru, pod adresem redakcji z dopiskiem: „Rozetka
nr 30”. Do rozlosowania:
KOMPLET K SIĄ ŻEK
Rozwiązanie krzyżówki nr 24
POZIOMO: Shaw, posofca, tatar, baron, Aragon, Mąli, ter, mer, ton.
om, kurator, sol, m ar, sztubak. Po, mat, sad, kok, aeat, rabata, tabor,
napad, Anatol, kasa. PIONOWO: stator, harem, atar, Wag, Ob, sam,
orator, kolor, Anin, Romulus, Ner, ramadan, kot, tuk, sztaba, rokada,
Sagan, bar, potas, mata, kapa, Tot, bak, ro. NAGRODĘ W POSTACI
KOMPLETU KSIĄŻEK WYLOSOWAŁ p. MAKSYMILIAN DRDZA
Zabrze 1 ul. Karola Wójeika 23 *n 2.

Warszawa, Jil. Wilcza 31,
tel. 29-26-43 i 21-78-38

Władysław Tarnowski I S.
Włodarski
—
KOŚCIOŁY
CHRZEŚCIJAŃSKIE,
str.
300
cena 20.— zł.
Praca wszechstronnie informu
jąca o prądach chrześcijańskich
i myśli religijn ej od I wieku
naszej ery, poświęcona takie
wyznaniom reprezentowanym w
Polsce, przydatna w pracy każde
go działacza religijnego, kościel
nego i społecznego.

IKRZY SKALSKI

RZYM

aSPMWY
POLSKIE
W OKRESIE
POROZBIO
RCWYM
Jerzy Skalski — RZYM A
SPRAW Y PO LSK IE W OKRE
SIE POROZBIOROWYM str. 151
cena 18.— zł.
Książka oparta o bogaty m a
teriał źródłowy z wybitnym
znawstwem przedstawia stosunki
pomiędzy Rzymem a Polską w
okresie porozbiorowym.

Szczepan Włodarski — SIEDEM
SOBORÓW, str. 226 cena 20.— zł.
Cenna pozycja popularnonau
kowa omawiająca problemy re
ligioznawcze i historyczne, nie
zbędna w pracy każdego teologa
chrześcijańskiego, zawiera poza
materiałem informacyjnym wy
pisy dokumentów soborowych.

6 - \| ^

zmęczeni
pomyślicie, że nie ma sensu
P ewno
pisanie o zmęczeniu kiedy właś
nie połowa ludności naszego kraju
wypoczywa. Otóż to. ^Wypoczęci, od
prężeni, pełni nowych sił, wrócimy
do zająć w biurach, staniemy przy
warsztatach, podejmiemy — jak po
roku — codzienną pracą. Słowem —
włączymy się w kołowrót wielora
kich czynności, by za kilka miesiący
jąknąć w głąbi duszy: )fAleż ja
jestem zmęczona11...
Jak temu zaradzić i co należy uczynić, aby nie doprowadzić się
do stanu absolutnego wyczerpania.
Należałoby więc zastanowić się w
czym leżą przyczyny naszego zmę
czenia i co je powoduje. Jesteśmy
przekonani, że wiele -z was powie:
ustawiczne zdenerwowanie i poś
piech. Z tym, że jedne mówiąc o
zdenerwowaniu będą twierdziły, że
w domu piekło a w pracy spokój,
inne wprost przeciwnie, a jeszcze
inne, iż ani tu, ani tam wytrzymać
nie można. Najbardziej niepokojąca
jest ostatnia wersja. Natychmiast bo
wiem rodzi się pytanie, czy aby my
same nie jesteśmy źródłem konflik
tów w biurze i w domu, czy nie
najwyższy już czas, by spojrzeć kry
tycznie na własne postępowanie i
właściwie ocenić swój stosunek do
ludzi i spraw.
To ustawiczne zdenerwowanie i
podniecenie powodują, że wpadamy

ZN ISZCZO N E RĘCE
P. Ewa D. pisze: „Myślę, że w imieniu
wielu Czytelniczek mogę prosić Panią
BeUę, aby napisała, co rahić, aby m e
mieć o itej porze roku !taik zobaczonych
rąk. Niszczą się przy ohieraniu młodych
jarzynek, ziemnaiaiuów owoców. Niszczą
się od pracy na dziatkach pracowniczych,
a naszym „panom” niszczą się okropnie
od przeprowadzanych wtciąż naprawek,
czy to przy rowesze, iczy motocyklu, czy
także przy samochodzie (jeśli ktoś ma).
Czy naprawdę nie m a n a to rady?”
IPanil Ewo! Ręce nie będą się niszczyć,
jeśli więle rzeczy bodziemy robić w rę
kawiczkach. Nip. praca w ogródku dział
kowym bee. rękawiczek — to nonsens.

Rady dobre i praktyczne

•

w panikę, zaczynamy tracić poczucie
czasu. Bez celu i powodu zaczynamy
się spieszyć wtedy, gdy nie trzeba
albo też tracić bezużytecznie czas
gdy powinno nam na nim szcze
gólnie zależyć. Przypomnijmy so
bie dobrze. Ileż to razy w chuńli,
kiedy właściwie już , należałoby
wyjść do biura bierze nas ochota
by zatelefonować do ukochanej przy
jaciółki, z którą najspokojniej w
świecie przegadujemy okrągłe pół
godziny. Potem na łeb, na szyję
biegniemy do pracy, bo tam „kupa
roboty“. Zostajemy więc po godzi
nach, zbyt późno wracamy do do
mu, nie zdążamy przygotować obia
du, nie zdążamy zrobić zakupów i
tworzy się błędne koło niezałatwionych spraw, łańcuszek nawalonych
terminów wprawiający nas w obłą
kańczy pośpiech. Jesteśmy złe i kto
na drodze to nieprzyjaciel. Niech
nam nawinie się pod rękę mąż lub
w pracy koleżanka i zacznie zawra
cać głowę jakimiś tam swoimi spra
wami. Odbywa się wtedy mały ko
niec świata, a my na swoje uspra
wiedliwienie mamy tylko jedno:
jestem przecież śmiertelnie zmęczo
na...
Pomyślmy o tym teraz, gdy wró
ciliśmy z urlopu i spróbujmy znaleźć
przyczyny naszego przyszłego zmę
czenia. Na pewno połowę z nich moż
na 'z łatwością usunąć...

SŁUCHAJ KAMILU
M. P. pyta ja k czyścić gumolit? Już
o tym pisałam, ale ponieważ tego typa
pytań jest więtjej, więc napiszę obszer
niej. Najlepiej jest nowy gumolit omywać
wodą b rozpuszczonym szarym mydłem.
Po kilkakrotnym takim amywaniu, szare
mydło łąc^y się chemicznie z powierzch
nią gumolitu i tworzy jakby nieprze
puszczalną, niewidoczną powlokę, która
świetnie utrzymuje gumolit w dobrym
stanie.
Wiele gospodyń nie dba tak bardzo o
błyszczenie i lśnienie gumolitn i m yje go
Po prostu roztworem Ixi, który aostaje
po przepierkach. Macsaa się w tym roz
tworze szmatę, owija ją wokół szczotki
na długim drążku i przeciera cały gumo
lit, płucząc i wykręcając szmatę kilka ra
zy. Wprawdzie po takim afeibiegu gumolit
się nie błyszczy i snlie lśni, ale jest czysty.
Gumolit nie znosi past .terpentynowych
do posadzek. Taka pasta razpuszcza pla
styfikatory gumolitu i nissczy go nieod
wracalnie. Nie można też gumolitu szo
rować proszkami ffo staarowUnoa, bo też
ulegnie zniszczeniu.
Niektóre gospodynie myją gumolit w
jeszcze inny sposób. Otóż do 3/4 wiadra
wody (czystej, chłodnej) wlewają szklan
kę rozpuszczonej, dobrej pasty do podłogi
(nie terpentyopwej) i po rozmieszaniu —
tym roztworem zwyczajnie, jak wodą z
Ixi. przecierają gumolit. Po mniej więcej
trzech rasach takiego mycia, gumolit lśni
jak lustro. Spróbujcie!
Widocznie nasze Czytelniczki przepro
wadzają obecnie porządki wakacyjne, bo
otrzymaliśmy pytania, dotyezące — pra
wie wszystkie — prać porządkowych w
domu.
<*
P. JOANNA Z. wie, że jest jakiś zna
komity sposób mycia kafli piecowych, ale
nie bardzo pamięta i* k i.
Po prostu można czyścić kafle piecowe
gametami zmiętymi i Skropionymi roztwo
rem salmiaku. Na wsi gospodynie, a także
zduni czyszczą kafle papką z gliny. Gdy
ta glina wyschnie, ściera się ją na sucho
czystą flanelką. Kafle rzeczywiście lśnią
ja k lustro.
Nigdy nie należy kafli caiyścić wodą
z mydłem, bo stają się matowe.
*
P. JU LIA K. pyta jak odnowić stary,
bardzo brudny, kuchenny kredens?
Najpierw go po prostu umyć wodą z
mydłem lub prosakiem 1X1, aby był zu
pełnie czysty. Potem wytrzeć do sucha.
Następnie natrzeć „ P o ł y s k i e m ” , czyli środ
kiem do odświeżani^ mebli — bardzo
dobrym, « t znakiem jakości. Po wyschnię
ciu i wsiąknięciu „Połysku” w drewno,
politurę lub bejc, jeazdze raz wypolero-

Czasem rzeczywiście trzeba je zdjąć do
jakitejś deMcataiejszea roboty. Ale na ogół
większość prac w ogródku trzeba koniecz
nie robić w rękawiczkach.
Obieranie młodych zieftKiiaczków i ja 
rzyn trzeba przeprowadzać pod bieżącą
wadą, a wówczas ręce praw ią że się nae
brtuizą, ani nie niszczą.
Je śli chodzi o bardzo 'brudne ręce „pa
nów”, (to jeśli n ie są uczuleni na Ixi w
płynie, wystarczy, aby 2 krople tego pły
nu wylali sobie na dłonie, rozsmarowali,
a cały brud lafówo i natychmiast zejdzie.
Ponadto można się posługiwać pumek
sem, ale delikatnie, bo razem z brudem,
adziera i skórę. Antomobiiliśc' mogą sobie
zafundować specjalne środki do czyszcze
nia rąk, które są do nabycia w każdym
sklepie „Motozbytu”.
'Natiurainie, że po (wszystkich tych czyszcząco-anyjących zabiegach trzeba ręce nakremawać. dobrze w cierając krem w
skórę.
Eleganckie panie, dbające o swoje
rączki, nacierają je specjalnym „kremem
ochronnym”, do rąk, silikonowym. Ten
krem Itworzy na skórze jakby cieniutką
ochronną warstewkę
silikonową, nie
przepuBzczajjącą do porów skóry brudu.
A3e iwszeMrie zabrudzania .pozostają nie
jako n a wierzchu, n ie w siąkają w pory
skóry, i można je łatwo aanyć wodą
z mydłem.
BELLA

Rady dobre i praktyczne

(Dokończenie na str. 14)
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Rady dobre i praktyczne

S Ł U C H A ! K AM I L L I j

To samo można otrzymać, używając
miksera ręcznego, a także po prostu —
trzepaczkę do ubijania piany — z tą róż
nicą, że ubijać trzeba dłużej.

»
(D okończenie ze str. 13)
wac mebel mickką.
będzie jak nowy.

czystą

i

KOKTEJLE NIESŁODKIE

flanelką — £
)

Jeśli kredens jest szczególnie brudny f
i pełen plam, można go przemyć szmat- J
ką maczaną w denaturacie. Trzeba czyś- f
cić miejsce koło miejsda aby wydobyć (

m

spod

warstwy

brudu

czysty,

naturalny

kolor bejcowanego ozy politurowanego
mebla. Gdy ta operacja będzie skońcaona
i drewno suche, przemyć je szmatką,
maczaną w mleku. Po czym jeszcze suchą,

:
i
f
|

miękką flanelką wypolerować kredens do f
połysku, będzie jak nowy.

t
P . JANINA P. pisze: „Chciałabym po- |

Letnie
desery
KOMPOT Z MIESZANYCH JAGÓD
W GALARETCE

malować swoją nową podłogę i nic wiem t
Obrane i umyte owoce jagodowe, jak
jak się do tego zabrać. Chciałabym mieć .
np. agrest i porzeczki, 'które choć o tej
podłogę jasną, ale w kolorze odpowiada- > ■porze roku: dojirzałe i słodkie, ale nie
jącym moim meblom...”
t bardzo chętnie są jaidane, wrzućcie do
garnka, zalejicie wodą i raz zagotujcie.
Nową podłogę (nie posadzkę!) pierwszy J Następnie do itej wody wsypcie sprosz
kowanej żelatyny (ilości podane na oparaz maluje się pokostem. Gdy ten dobrze t kowaniiu) i znowu raz zagotujcie. Gdy
wyschnie, malujemy deski odpowiednio i płyn lekko przestygnie, przelejecie go z
garnka do porcyjek lub do kompotiery.
dobranym kolorem emalii olejnej. A gdy 4 W stawcie w chłodne m iejsce albo do lo
już i ta wyschnie doskonale, powlekamy J dówki. Gdy płyn zaczme tężeć, dodajcie
do niego jakieś iinne, surowe jagody, np.
tę farbę bezbarwnym lakierem. Podłoga j maliny czy poziomki, dla smaku i aro
długo będzie ładna i lśniąca.
f matu. Te surowe owoce, powinny się ra
czej trzymać na (wierzchu, a n ie topić
t w kompocie. Nie mniej — niech też zetaą
się w galarecie. Gdy wszystko ładnie stę
*
\ żeje, przy gotujcie do tego śmietanę, roz
t
bitą z cukrem-pudrem i... zobaczycie co
P. KRYSTYNA K. pisze: „Ratuj K a- * to za delicje!
millo! na ścianie porobiły się fatalne za- f
Uwaga. Wprawdzie można żelatynę w
cieki i niczym ich nie daje się usunąć!...” J proszku wsypywać wprost do gotującej
się wody, kompotu Łfcp. ale mogą potwo
Proszę spróbować zrobić w ten sposób. J rzyć się grudy, tw arrie, niejadalne, o ile
nie miesza się szybko i sprawnie. Toteż
Najpierw zmyć porządnie ścianę, a po- / lepiej odmierzaną ilość żelatyny zalać w
tem zaczekać prze* jakieś trzy dni, aby J kubku zimną wodą (paru łyżkami do
pół szklanki) i zostawić n a 10 minut.
dobrze wyschła. Następnie pomalować tę f Gdy powstanie rodzaj „puchu” z rozpusz
ścianę — a może i cały pokój białą farbą ' czającej się żelatyny, wtedy dodajemy
go do gotującego się soku, kompotu, lip.
emulsyjną. Nie żałować, może i 1 kg bę- f Wlewamy, dobrze mieszamy i jeszcze raz
dzie potrzebny. Znowu poczekać, aż ścia- J zagotowujemy.
Podobne galaretki można też robić z
surowych owoców. Tzn. zagotować sok
powiednio dobnanym kolorem farby emul- j lub wodę z proszkiem owocowym, i tą
syjncj, tzn. kupuje się farbę białą i do f wodą z żelatyną zasiać surowe, umyite,
obrane owoce.
niej dodaje z tubki tyle koloru, aby J
Wprawdzie galaretka nie jest bardzo
otrzymać żądane zabarwienie. Dobrze wy- f trwała, nie mniej owoce w galarecie
mieszać i tą barwną farbą emulsyjną j utrzymują się w chłodzie, czy. w lodow
ce, dłużej — niż surowe, zostawione w
malować.
lodówce i nawet — posypane cukrem.
Mówiąc o nietrwalości owoców myślimy
Farby emulsyjnie świetnie pokrywają (
naturalnie o owocach jagodowych, takich
ściany, plamy i nawet ciemniejsze kolo
jak np. porzeczki, agrest, truskawki, po
ziomki. maliiny itip,
ry. ZJacieki nie powinny się już więcej
na dobrze wyschnie. Teijaz malować od- f

na ścianie pokazać.

KOKTEJLE

Nie pisze Pani skąd te zacieki się wzię
ły? Jeśli z np. dziury w dachu, wciąż jesz- j
cze nie naprawionej; będą się przy każ- t
dym większym deszczu powtarzać. N aj- J
ważniejszą więc rzeczą jest usunąć przy- $
czynę zacieków.
J
KAMILLA

Doskonałe są latem przeróżne koktejle
mleczno-owocowe. Bierze się jakiekol
wiek mleko: słodkie, kwaśne, kefir, jo 
gurt lub słodką czy iteż kwaśną śmietanę
i dodaje do nioh owoce oraz cukier do
smaku. Wszystko ito wkłada się do po
jem nika miksera i puszcza mikser na ok.
15 sekund. iPienisty koktejl jeszcze się
oziębia i podaje w szklaneczkach lub pu
charkach.

Obok koktejli słodkich z mleka i owo
ców. można też robić koktej-le „słone”,
orzeźwiające, doskonale gaszące pragnie
nie. Np. kokstejl z kwaśnego mleka z ogór
kami. Do 3 szklanek oziębionego mleka
zsiadłego dodać 2 łyżki posiekanej ziele
niny (np. koperku) i soli do smaku. Zmik
sować lub ubić trzepaczką. Następnie
wrzucić 25 dkg obranego, świeżego i po
siekanego w kostkę ogórka. Podaiwać w
filiżankach z łyżeczką do zamieszania.
A oto inny napój z mieszanych wa
rzyw. 30 dkg marchwi, 10 dkg cebuli,
10 dkg selera umyć, obrać i wycisnąć sok
w sokownikai. 2 duże jabłka — 15 dkg
zetrzeć na tarce, na drobnych oczkach.
Ten sok z warzyw; tarta jabłka i 2 szklan
ki mleka zmiksować w mikserze lub
dobrze ubić trzepaczką do piany. Do
dać odrobinę soli do smaku S podawać
w szklanych pucharkach. Zdrowy, wy
śmienity napój.
I jeszcze jeden napój owocowo-wa
rzywny. Szklankę przecieru jabłecznego
(surowego, z utartych jabłek lub z ja 
błek gotowanych, przetartych przez siito,
albo też z przecieru jabłecznego, kupne
go) wymieszać ze szklanką soku lub prze
cieru pomidorowego (też gotowego kub
przyrządzanego na świeżo). Dodać 2
szklanki zsiadłego mleka i razem zmik
sować, dodając mdeco soli do smaku.
Można też ubić trzepaczką. Napój jest
doskonały, zdrowy, orzeźwiający, ale i w
miarę sycący.
Można również przyrządzać bez obawy
taki napój ja k np. kwaśne mleko z wo
dą sodową. Będzie to napój musujący
i nawet ;t e osoby czy dzieci, które nie
lufoią mleka, wypiją ten napój chętnie,
właśnie dlatego, że musuje. Na pół
szklanki zsiadłego mleka bierze się pół
szklanki wody sodowej (na 1 osobę)
i p ije się od razu, dopóki musuje.

CO

NA

O BIAD ?
1, Kwaśne mleko lub kefir z ziemniaka
mi. Kaszanka, kalafior. Surówka z jagód
mieszanych w galarecie, ze śmietaną
rozmieszaną z cukrem-pudrem.

12. Zupa „nic” z pianką. Parówki, ziemi niaki, 3os pomidorowy. Sałata zielona ze
i śmietaną j cukrem. Owoce.
3. Zupa pieczarkowa (liofilizowana) z
kluseczkami (makaron). Ja jk a na twardo
w sosie musztardowym, ziemniaczki z ko
perkiem, Sałatka pomidorowa. Kompot.
4. Chłodnik na kwaśnym mleku. Pierożki
leniwe z masłem i bułeczką. Budyń wa
niliowy t> owoćami.
5. Zupa szczawiowa z jajkiem na twar
do. Ryba smażona, ziemniaki, puree z
marchwi. Surówka owodowa.
6. Kwaśne mleko z ziemniakami Pieroż
ki z jagodami i ze śmietaną.
7. Zup3 owOdowa z grzankami. Flaczki
(np. liofilizowane) z ziemniakami lub cynaderki z kluseczkami. Fasolka szparago
wa z masłem i bułeczką. Lody lub koktejl owocowy, dobrze oziębiony.

cy udział tv te j uroczystości.
Kównież przed Mszą św. w
kościele odbyła się spowiedź św.
dla dorosłych (ogólna). Przeważ
nie przystąpili też do niej rodzice
i krewni, a zwłaszcza rodzice
chrzestni.
Po powitaniu, dzieci zostały
wprowadzone do kościoła przy
śpiewie pieśui: „Serdeczna M at
ko". Następnie po prześpiewaniu
hymnu do Ducha Sw. złożyły
uroczyste wyznanie wiary, podob
nie jak to zrobili w czasie chrztu
w ich imieniu — rodzice chrzest
ni.

Grupa dzieci z ks. probc jerem, które w dniu Mczerwca €9 r.
przylepiły do Pierwszej Koman ii <w.

Rozpoczęła się uroczysta Msza
św., podczas której dzieci parami
podchodząc do ołtarza przyjmo
wały Eucharystycznego Jezusa do
swych serc.

U R O CZYSTO ŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚW .
W PARAFII POLSKOKATOLICKIEJ
ŚW . PIOTRA I PAWŁA W SZCZECIN IE
W niedzielę dnia 8 czerwca
1969 roku grupa (około 2o) dzieci
z tej parafii przystąpiła do 1-szej
Komunii św. Dzieci przygotował
oraz udzielił Komunii św. pro
boszcz parafii Ks. Zdzisław Za
remba.

W tę piękną, słoneczną niedzie
lę dzieci razem z rodzicami
zgromadziły się w sali parafial
nej. Punktualnie o godz. 11-tej
przyszły przed kościół, gdzie
oczekiwał je ks. proboszcz (z
ministrantami oraz wierni biorą-

Z ŻYCIA PARAFII
Tarłów — lo stara osada pamiętająca czftsy
Jagiellonów. Dzisiejszy Tarłów przeżywa swój
renesans, zbudowano tu wiele nowych domów.
Odbudowano stare, świadczące o przeszłości
historyczne] miasteczka. W latach międzywo
jennych Tarłów byt jednym z ośrodków wal
ki o wyzwolenie społeczne i religijne. Tu przed
40 laty powstała placówka Kościoła Polskokatolickiego. Jubileusz 25-IecIa PRL w połączeniu

Po Mszy św. dzieci wobec
parafii złożyły uroczyste przyrze
czenie miłości Boga, bliźnich.
Kościoła Polskokatolickiego i O j
czyzny.
Na
zakończenie odśpiewano
pieśń „Boże coś Polskę”. Zrobio

Sekretarz Międzynarodowej
Konferencji Biskupów Staro
katolickich Unii Utrechckiej
Ks. Biskup Dr Crs KURY.
Biskup Kościoła Szw ajcar
skiego,
no także wspólne zdjęcia pamiąt
kowe. W zakończeniu ks. pro
boszcz jeszcze raz przemówił
zachęcając dzieci, by często przy
stępowały do Komunii św.
ks. prob. Z. ZAREMBA

W bieżącym roku już dwukrotnie parafia
pw. Narodzenia NMP w Ząbkowicach Śląs
kich witała w swoich progach Administra
tora Diecezji W rocławskiej, ks. Waleriana
Kierzkcwsjkiego. Ostatnio ks. W. Kierzkowski
brał udział we wspólnym nabożeństwie
i
udzielił grupie dzieci I Komunii św.

Ks. W. Kierzkowski i ks. E. Elerowski w otoczeniu
wiernych j dzieci.

Ihiw l i Tarłowa po I-s i*J Komunii Iw
z 40-lectem parafii dal sposobność do podję
cia różnych prac dotyczących remontu świą
tyni i porządkowych w czynie społecznym.
Rocznica jest także okazją do wspomnień dla
żyjących jeszcze organizatorów parafii i przeby
tej przez nich drogi. Na uroczystej Mszy św.
odprawionej dla uczczenia rocznicy, sumę z
asystą celebrował ks. dziekan J. Janik, a kaza
nie wygłosił ks. prob. T. Biatobrzeski. W cza
sie Mszy św. odbyła się pierwsza Komunia św.
dzieci,
W I-szeJ Komunii ŚW., w parad! polskokatoUcldej w Swleelecliowie uczestniczył Ordy
nariusz Diecezji Warszawskiej fes. bp Tadeusz
Majewski (na zdjęciu)
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lisko trzy godziny trwała w stolicy
naszego kraju wielka parada sity i
młodości. Oglądały ją — zgromadzone
na Placu Defilad — tłumy. Gdy za
brakło miejsca na chodnikach wdra
pywano si( na drzewa, tysiące ludzi
znalazło się w oknach i na balkonach,
ławki ustawiano jedne na drugich i
te służyły również za m iejsca obser
wacyjne. Dwadzieścia pięć lat naszej
ojczyzny uczczono widowiskiem pięk
nym i niezapomnianym. Wysoko nad
Pałacem Kultury rozpostarł — na
czerwonym tle — skrzydła Orzeł Bia
ły. Pod nim .umieszczono dwie daty
— symbole: 1911 — 1S69 i sapis „25
lat P B'L”, Główny temat haseł wy
pisanych
na transparentach — to
przyjaźń i braterstwo z ZSRR oraz
sita naszego państwa wypływająca z
siły państw Układu Warszawskiego.

B

JUBILEUSZOWA
DEFILADA

W centralnie usytuowanej loży ho
norowej zajęli miejsca
członkowie
najwyższych władz partyjnych i rzą
dowych
-czele % Władysławem
Gomułką. Obecni byli również człon
kowie delegacji partyjno-państwowych

przybyli z ZSRR, CSRS i KRO na
dwudziestopięciolecie. Na trybunie
rządowej ministrowie i delegacje za
graniczne a na tTybunie dyplomaty
cznej — członkowie korpusu dyplo
matycznego i dziennikarze akredyto
wani w Polsce.
Po dźwiękach hymnu narodowego i
21 salwach — honorowy salut dla ucz
czenia srebrnego jubileuszu — rozpo
częła się defilada wojskowa. Ruszyły
poczty sztandarowe niosąc 40 bojo
wych sztandarów, pod którymi szła
armia od Lenino do Berlina. Przema
szerowali żołnierze pieszych oddzia
łów,
zaprezentowano nam również
wszystkie rodzaje broni. Po odegraniu
hejnału rozpoczęta się wielka parada
sportowców. Wzięło w niej udział okolo 15 tysięcy młodzieży.
Zamieszczamy
zdjęcia z defilady
wojskowej.

