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Przedstawiciele
Konferencji
otrzymali zaproszenie Patriarchy
ekumenicznego Athenagorasa do
zintensyfikowania dialogu z pra
wosławnymi Kościołami Wscho
du. Duże zainteresowanie wzbu
dziły sprawozdania z sytuacji
kościelnej w USA i Kanadzie,
Informowaliśmy już, że w
Polsce, Czechosłowacji i we Wło
dniach 8—13 września br. odby
szech.
ła się 12 Międzynarodowa Sta
Zagadnienia PNKK w Amery
rokatolicka Konferencja Teolo- »
ce, Kanadzie i Polsce referował
gów w Bonn, w czasie której
pierwszy biskup PNKK — ks. dr
przyjęto siedem „tez w sprawie
Tadeusz Zieliński, w Czechosło
zagadnienia prymatu”. Poza tym
wacji ks. biskup A. Podolak,
utworzono grupy robocze dla
sprawozdanie z działalności sta
czterech sekcji 20 Międzynarodo
rokatolickiej misji we Włoszech
wego Kongresu Starokatolików,
wygłosił biskup Urs Kury.
który odbędzie się we wrześniu
przyszłego roku w Bonn. Kie
Poza tym omówiono szczegóło
rownikiem I sekcji „Wiara w
wo tematy 20 Międzynarodowego
wolności i odpowiedzialności”
Kongresu Starokatolików, który
jest prof. dr K. Stadler (Szwaj
odbędzie się w przyszłym roku.
caria); kierowniczką II sekcji
„Naśladowanie Chrystusa w cza
sach dzisiejszych” jest pani dr
E. Kreuzeder (Austria); kierow
W YW IAD PRASOW Y
nikiem I I I sekcji „Żywe odda
wanie czci Bogu” ks. doc. K.
BISKUPA
Pursch. (NRF); kierownikiem IV
STAROKATOLICKIEGO
sekcji „Urząd duchowny — doj
rzali chrześcijanie” doc. dr J.
J. Brinkhues — biskup Koś
Yisser (Holandia).
cioła Starokatolickiego w NRF
udzielił 5 października br. wy
wiadu Ewangelickiej
Służbie
Prasowej. Stwierdził on m. in.,
że w parafiach starokatolickich
M IĘ D ZY N A R O D O W A
Niemieckiej Republiki Federal
STAROKATOLICKA
nej dyskutuje się intensywnie
zagadnienia
liturgii, odpowie
KONFERENCJA BISKUPÓW
dzialności laików w Kościele i
przyszłej struktury Kościoła. Je
W Międzynarodowej Staroka
go zdaniem, najbliższy synod
tolickiej Konferencji Teologów
Kościoła
Starokatolickiego w
wzięło udział około 40 biskupów
NRF, który odbędzie się w 1971
starokatolickich i teologów z Ho
r., przyczyni się do „rozwoju no
landii, NRF, Szwajcarii, Austrii,
wej aktywności’..
Czechosłowacji, Francji i z Pol
skiego Narodowego Kościoła Ka
W centrum obecnych rozważań
tolickiego w Stanach Zjedno
starokatolików znajduje się za
czonych AP i Kanadzie. Biskupi
gadnienie: „Czego można doko
wymienionych krajów, pod prze
nać dla jedności chrześcijan w
wodnictwem
arcybiskupa
UNiemczech”. Tak więc grupa ro
trechtu — dra Andrzeja Rinkla,
boczą złożona z przedstawicieli
odbyli w dniach od 11 do 13
starokatolickiego
Kościoła
w
września br. Międzynarodową
NRF i katolików rzymskich, któ
Starokatolicką Konferencję Bi
ra w międzyczasie została ofic
skupów.
jalnie ukonstytuowana, zajmuje
się problemem „zmodyfikowanej
Przewodniczący
Konferencji,
interkomunii’.
ks. arcybp Rinkel poinformował,
że stanowisko Starokatolickiej
Konferencji
Biskupów wobec
planów unijnych anglikańskometodystycznych spotkało się z
PATRIARCHA JUSTYNIAN
pozytywnym przyjęciem. Kie
O D W IED ZI
rownicy Komisji do spraw dia
STAROKATOLIKÓW W NRF
logu starokatolików z rzymskokatolikami z Holandii, NRF,
W listopadzie br. ma przybyć
Szwajcarii i Austrii poinformo
do Niemieckiej Republiki Fede
wali o dotychczasowych wyni
ralnej Patriarcha Rumuńskiego
kach swej pracy.
Kościoła Prawosławnego — Ju 
stynian. W czasie odwiedzin ma
on być także gościem starokato
lickiego biskupa Brinhuesa w
Bonn.

UTWORZENIE GRUP
R O B O C Z Y C H DLA
M IĘ D Z Y N A R O D O W E G O
K O N G R ESU
STAROKATOLIKÓW

J
BISKUP WĘGIERSKI
KRYTYKUJE ŚW IATOW Ą
RADĘ K O ŚC IO Ł Ó W
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Na naszej okładce:
„Deszczowy poranek" —
mai. K. Mlknlskl — 1961 r.
fot. H. Romanowski

W węgierskim tygodniku luterańskim „Evangelikus Elet” uka
zał się niedawno wywiad praso
wy ks. dra Zoltana Kaldy —bi
skupa naczelnego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego
na
Węgrzech, w którym krytykuje
on Światową Radę Kościołów.
Nawiązując do posiedzenia Ko
mitetu Naczelnego SRK w Canterbury w sierpniu br., Kaldy
powiedział, że powstaje wraże
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nie, jak gdyby w Światowej Ra
dzie Kościołów zapomniano, iż
„rozwój jest tylko jedną drogą
prowadzącą do postępu gospo
darczego i społecznego; istnieją
wszak w świecie obszary, które
nie potrzebują
rozwoju, lecz
przemian rewolucyjnych, ponie
waż górę wzięła tam niespra
wiedliwość. Jeśli Światowa Ra
da Kościołów nie weźmie tej
możliwości pod uwagę, to prze
żyje jeszcze niejedno zaskocze
nie”.
Innym punktem krytyki bpa
Kaldy jest „problem rzymsko
katolicki”. „Wydaje mi się, że
w Światowej Radzie Kościołów
wielu forsuje bezpośrednio jed
ność z Kościołem Rzymskokato
lickim. Jestem, oczywiście, też
za zbliżeniem między wyznania
mi, jednakże forsowanie tego
zbliżenia doprowadzi raczej do
rozdziału niż do porozumienia”.

KRYTYKA
RZYMSKOKATOLICKIEJ
DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ
Prof Wilhelm Niesel — prezy
dent światowego Aliansu Koś
ciołów
Reformowanych odbył
niedawno
siedmiotygodniową
podróż do wysp indonezyjskich,
w czasie której odwiedził Koś
cioły członkowskie Aliansu. W
wywiadzie prasowym udzielonym
2 października br. zwrócił on uwagę na działalność misjonarzy
rzymskokatolickich na terenach
Indonezji, których mieszkańcy
należą do Kościoła protestanckie
go. Misjonarze ci budują tam
szkoły i kliniki oraz rozdają dar
mowo lekarstwa, sprzęt rolniczy
i ubrania. Np. na wyspie Timor,
przez tego rodzaju metody „wer
bowania”
nowych
katolików
rzymskich, tamtejszy
Kościół
protestancki utracił około 10 ty
sięcy wyznawców. Niesel zapo
wiedział, że zagadnienie to zosta
nie poruszone w czasie najbliż
szego spotkania z przedstawicie
lami Kościoła Rzymskokatolic
kiego.

EKUM ENICZNA
KONFERENCJA ŚW IATOWA
W SPRAWIE TURYSTYKI
W Ewangelickiej Akademii w
Tutzing (NRF) zakończyła się 2
października
br.
Konferencja
Światowa w sprawie Turystyki
i Wolnego Czasu, zorganizowana
przez Światową Radę Kościo
łów. Wzięło w niej udział 60
przedstawicieli z 20 krajów
świata. Wszyscy uczestnicy Kon
ferencji byli zgodni co do tego,
że turystykę należy uważać za
ważny czynnik w życiu współ
czesnego człowieka. Podczas gdy
teologia przez długi czas wyżej
ceniła pracę,
to dziś
trzeba
uznać, że właśnie czas wolny i
turystyka może nadać życiu no
wy i wzbogacający wymiar. Z
drugiej strony trzeba się liczyć
jednak z pewnymi niebezpieczeń
stwami, jakie grożą człowiekowi
z powodu wzrostu znaczenia wol
nego czasu w jego życiu.
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POSIEDZENIE
EKUM ENICZNE W SPRAWIE
POM OCY UCHODŹCO M
N A BLISKIM W SC H O D ZIE
Oddział Pomocy Międzykościel
nej Światowej Rady Kościołów
i Kościoły Bliskiego Wschodu
zorganizowały
w
pierwszych
dniach października br. na Cy
prze sześciodniową konferencję
w sprawie pomocy uchodźcom
z terenów okupowanych przez
Izrael. Wzięło w niej udział 100
delegatów przeważnie z Bliskiego
Wschodu. Poza tym w konfe
rencji uczestniczyli przedstawi
ciele Kościołów i kościelnych or
ganizacji pomocy z 12 innych
krajów.
Uczestnicy Konferencji wyda
li oświadczenie, w którym ape
lują do Kościołów świata, by
wytężyły wszystkie siły na rzecz
„sprawiedliwego
rozwiązania”
problemu uchodźców Bliskiego
Wschodu tj. na rzecz rozwiąza
nia, „które koniecznie musi uznać także prawa Palestyńczy
ków’. Tylko takie rozwiązanie
może zapewnić trwały pokój.

TRUDNA SYTUACJA
W KOŚCIELE
PRAW OSŁAW NYM
GRECJI
Według danych Świętego Sy
nodu Kościoła Prawosławnego
Grecji, ponad 1 000 parafii nie
ma duszpasterzy. Synod zwrócił
się dlatego ponownie do młodzie
ży greckiej, a zwłaszcza do stu
dentów teologii z apelem, by po
święcili się stanowi kapłańskie
mu. Po podobnych apelach w la
tach 1967 i 1968 święcenia ka
płańskie przyjęło 150 młodych
ludzi.

KO ŚCIO ŁY EWANGELICKIE
Z OKAZJI 20-LECIA NRD
Kościoły ewangelickie w Nie
mieckiej Republice Demokratycz
nej uczciły 5 października br. okolicznościowymi nabożeństwami
20 rocznicę powstania państwa.
Opracowano
specjalny
tekst
modlitwy, w którym czytamy:
„Boże, pomóż poznać to, co na
szemu ogólnemu dobru służy, umocnij
wszelką
dobrą wolę,
chroń przed wszelkimi niebez
pieczeństwami od wewnątrz i
zewnątrz”.
Jeden z artykułów, opubliko
wany w prasie ewangelickiej z
okazji
oficjalnych
obchodów
20-lecia NRD powiada, że naśla
dowanie
Jezusa ma również
„aspekt socjalistyczny. Idzie o
człowieka a przez to o społeczeń
stwo ludzkie. Człowiek, uwolnio
ny i odnowiony przez Chrystusa,
kieruje się w stosunkach mię
dzyludzkich miłością służebną.
Nasz wkład do pokoju w świecie
jest służbą pokojową pojednania.
Nasza odpowiedzialność za ludz
kość ma źródło w naśladowaniu
Jezusa”.
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KONIEC CZY POCZĄTEK?
EW ANGELIA
W G . M A T . (24, 15—35)
Gdy zatem ujrzycie na m iejscu świętym spustoszenie budzące odrazę, przepow iedziane
ju ż przez Daniela prorok a — kto to czyta, niech dobrze Tozważy — niechaj ci* którzy
będą w Ju d e i, uciekają w góry. Kio znajdzie się na ta ras i ej niech nie schodzi, ab y jesz
cze zabrać coś z dom u. K to będzie na palu, niech nie w raca, aby płaszcz sw ój zabrać.
Biada brzem iennym i karm iącym w o*we d n i! Módlcie się, aby ucieczka wasza nie w ypadła
w zim ie albo w szabai. Bn wówczas nastanie wielka udręka, jak ie j nie było nig dy od po
czątku św iata a i dotąd i ja k ie j ju ż nie będzie: a gdyby owe dni nie zostały skrócone, n ik t
nie byłby ocalony. "Lecz przez w zgląd n a wybranych dni owe zostaną skrócone.
Jeżeli wam wtedy ktoś powie: Oto iu jest Mesjasz lub tam — nie wierzcie; bo pow staną
fałszywi prorocy i ezynić hędą w ielkie znaki i cuda, tak że m o g lib y naw et w ybranych
wprowadzić w błąd, gdyby to było m ożliw e. Oto przepowiedziałem wam.
Gdy w ięc powiedzą w a m : Oto jest na p ustyn i — nie idźcie tam ; oto jest w u k ry te j k o m 
nacie d o m u — nie wierzcie. Bo ja k błyskaw ica rozblyjika od w schodu i jaśn ie je aż n a za
chodzie, tak będzie też z przyjściem S yna Człowieczego. G dzie jest p ad lina, tam zbierają
się orły.
Zaraz po tych d niach udręki słońce się zaćmi, a księżyc u traci blask sw ój, gw iazdy będą
spadać z nieba i m oce niebieskie zostaną wstrząśnięte. W ówczas ukaże się n a niebie znak
Syna Człowieczego. A wtedy biadać będą wszystkie narody ziem i. U jrzą Syna Człowie
czego przychodzącego na obłokach niebieskich z w ielką m o cą i chw ałą. Roześle swych
anicilów, którzy potężnym głosem tTąb zw ołają jego w y brany ch z czterech stron, z których
w ieją w iatry, z jednego k rańc a nieba aż po drugi.
Weźcie sohie naukę z porów nania z drzewem figow ym . G dy gałązki jego p ęcznieją i liś
cie w ypuszczają, wiecie, że lato jest bliskie. Podobnie gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie,
że to, co się m a stać, bliskie jest, stoi u progu. Zapraw dę pow iadam w a m : N im przem inie
to pokolenie wszystko to się stanie. Niebo i ziem ia przem iną, ale słow a m o je nie przem iną.

W

urywku ewangelijnym czytanym
w
ostatnią niedzielę roku liturgicznego
nietrudno wykryć opisy dwóch różnych
•wydarzeń: zburzenie Jerozolimy i tzw. koń
ca świata. Wprawdzie niektórzy mierni egzegeci mieszają obydwa wydarzenia, lecz po
wodem tego jest powierzchowność badań
biblijnych. Jezus Chrystus odróżniał upadek
Jerozolimy od końca dotychczasowego świa
ta.
Koniec śuńata to również koniec wszelkich
wysiłków i znanych warunków życia ludzi w
Palestynie oraz na całej ziemi, a tymcza
sem Chrystus, mówiąc o zburzeniu miasta,
nie widzi takiego końca. Radzi bowiem słu
chaczom, by z Jerozolimy uciekali w góry
(Łuk. 2 1 , 21 ), co nie miałaby sensu przy koń
cu świata. Przepowiada też panowanie Rzy
mu (Łuk. 21, 24,}, mówi o rozpowszechnieniu
się chrześcijaństwa w całym świecie. (Mat.
26, 13) i wśród wszystkich narodów (Mat. 28,
19).
(Wypowiedź Chrystusa o „wielkim ucisku",
o fałszywych chrystusach i zapewnienie:
„Nie przeminie to pokolenie dopóki nie sta
nie się to wszystko” — odnosi się niewątpli
wie do zburzenia Jerozolimy a nie do końca
świata. Wiadomo, ze Chrystus nie chciał
określić dokładnej daty końca świata. Gdy
by więc te wypowiedzi odnosiły się do tego
wydarzenia, bez trudu można by było ozna
czyć tę datę w wielkim przybliżeniu. Zdanie
,jNie przeminie to pokolenie” wskazuje na
okres pół wieku.
Obydwa wydarzenia w jednej mowie Chry
stusa połączyli ewangeliści w oparciu o pier
wotną katechezę Apostołów, którzy przema
wiając do rodaków, kładł' większy nacisk na
sprawy narodowe niż ogólne, światowe.
Dodajmy, że i w przepowiedni: „Nie skoń
czycie z miastami Izraela, aż Syn Człowieczy
przyjdzie” (Mat. 10, 23) nie chodzi o koniec
świata. Zbawiciel mianowicie zapowiada, że
Apostołowie nie zdążą obejść wszystkich
osiedli palestyńskich przed nadejściem k r ó 
lestwa Boga’’ czyli przed utworzeniem Koś
cioła poprzez mękę Chrystusa i zesłanie Du
cha Świętego. Wyrażenie ,JCrólestwo Boga”
może też oznaczać panowanie Bożych przy
kazań na ziemi. Dlatego Pan Jezus powie
dział m. in., że „Królestwo Boga w was jest”
(Łuk 17, 21) czyli wśród ludzi żyjących i słu
chających Jezusa. Do takiego rozumienia
„Królestwa Boga” skłania też zdanie Ewan
gelii: „Są niektórzy tu stojący, co nie zazna
ją śmierci, zanim nie uj-rzą Królestwa Bo
żego nadchodzącego w mocy” (Mar. 8, 39).
Ale nie ulega wątpliwości, że dzisiejsza
perykopa ewangelijna mówi o końcu świa
ta. ,JSpadanie” gwiazd, poruszenie „mocy nie
bieskich”, ukazanie się „znaku Syna Czło

wieczego”, płacz „wszystkich pokoleń zie
mi”, zgromadzenie ludzkości „z czterech
stron świata” — oto zjawiska poprzedzające
to jedyne, chyba niepowtarzalne wydarze
nie.
Zarówno Jezus Chrystus jak i Apostołowie
zapewniają nas o „przemijaniu” tego świata
(Mar. 13, 31; Mat. 28, 20; 1 Kor. 7, 31). Ap.
Piotr na ten temat pisze: ,JDzień Pański na
dejdzie jako złodziej j wówczas niebiosa z
wielkim szumem przeminą, żywioły od żaru
stopnieją a ziemię i jej dzieła strawi ogień”
(2 Piotr 3, 10 Ti.).
Z drugiej wszakże strony spotykamy w
Nowym Testamencie twierdzenia o jakimś
„odrodzeniu” świata (Mat. 19, 28; Dz. Ap. 3,
19 n.). Wspomniany Ap. Piotr zapewnia:
„Opierając się na Jego obietnicy oczekujemy
nowych niebios i nowej ziemi, w których
sprawiedliwość mieszka” (2 P. 3, 13). Apo
kalipsa zaś przekazuje taką wizję: ,JL ujrza
łem nowe niebo, i nową ziemię. Albowiem
pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminę
ły a morza już nie masz... Oto wszystko no
wym czynię” (Obj. 21, 1 i 8). Wynikałoby
z tego, że świat się nie skończy, a przybie
rze inną postać, inne, odnowione, piękne ob
licze.
Z tym wydarzeniem Pismo św. wiąże po
jawienie się ,JSyna Człowieczego” czyli Je
zusa Chrystusa. Fakt ten w języku biblij
nym (Mat. 24, 3; 1 <Kor. 7; 2 Tymot. 1, 10)
nosi nazwę tiprzyjścia” (<gr. parousia) lub
„objawienia” (gr. apokalipsis albo
też
„eptphaneia”). Będzie to połączone' z ,/chwa
łą” i „majestatem” Zbawiciela otoczonego
chórami aniołów (Mat. 16, 17; 24, 30; 25,
31 n.).
Synowi Człowieczemu będzie również to
warzyszyć cała ludzkość od początku swego
istnienia na ziemi aż po dni ostatnie. Wszy
scy wystąpią we własnych ciałach — zmart
wychwstałych na głos „anielskich trąb”. Jak
bowiem czytamy w czwartei ewangelii,
,iwszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Sy
na Bożego. I ci, którzy dobrze czynili, w yj
dą na zmartwychwstanie życia, a którzy źle
czynili, na zmartwychwstanie sądu” (Jan. 5,
28 n.).
Wspomniany tu sąd będzie miał charakter
powszechny, manifestacyjny, chociaż nie
wiadomo, gdzie i jak będzie się odbywał.
(Opisy mówiące o ,jcsiędze żywota”, o wa
dze określającej ciężar winy, o dzieleniu
podsądnych na Jewicę” i ,#>rawicę”, roz
mowa Sędziego z ludzkością — pomagają
ludzkiej wyobraźni a nie mają na celu od
danie prawdziwych okoliczności Sądu Osta
tecznego). Wiadomo natomiast na pewno,
co będzie przedmiotem owego procesu. Nie
będą wtedy brane pod uwagę takie wartości

jak „wysokie” lub „niskie” urodzenie, anal
fabetyzm, czy wyższe wykształcenie, niskie
czy wysokie kwalifikacje, zajmowanie ta
kiego czy innego stanowiska 10 hierarchii spo
łecznej lub kościelnej. Oceniać się będzie
wyłącznie czyny, sposób życia osobistego, ro
dzinnego i społecznego. Będą się nas pytać,
jak wykonywaliśmy swój zawód, a nie co
robiliśmy „Z każdego słowa próżnego, któ
re by ludzie wyrzekli, zdadzą sprawę w
dzień sądu” (Mat. 12, 36). W Księdze Obja
wienia czytamy na ten temat: „I ujrzałem
zmarłych wielkich i małych stojących przed
tronem... I osądzono umarłych na podstawie
tego co napisane było według uczynków ich”
(Obj. 20, 12 n.). To samo przedstawia Ewan
gelia, gdy opisuje dialog Sędziego z podsądnymi (Mat. 25, 34—45). Głównym tematem
tej rozmowy jest praktykotoanie lub brak
społecznej cnoty miłości względem otoczenia.
Podkreśla to społeczny charakter Sądu Osta
tecznego. Człowiek bowiem nie jest tylko
jednostką i odpowiada nie tylko za siebie
samego. Jest również członkiem, s-połeczności, na której oczach żyje a bywa osądzony
częstokroć niesprawiedliwie, bądź dobrze,
ibądź źle. Należy mu dać szansę publicznej
oceny zgodnej z prawdą. Navka o Sądzie
Ostatecznym wskazuje też na prawdę o ludz
kości jako jednej rodzinie. Polecał o tym.
pamiętać Ap. Paweł, gdy upominał chrześci
jan: „A ty czemuż potępiasz brata swego?
Albo dlaczego pogardzasz bratem swoim?
Przecie wszyscy staniemy przed trybunałem
Chrystusa” (Rzym. 14 10).
Znamy też ostateczny wyrok Sędziego: „l
pójdą ci na mękę wieczną a sprawiedliwi
do żywota wiecznego” (M at 25, 46).
Każdy sąd posiada dwie możliwości przy
ferowaniu wyroków: winien albo nie winien.
Bez tej możliwości żaden proces nie miałby
sensu. Nic więc dziwnego, że w wyniku Pro
cesu Ostatecznego nie wszyscy otrzymają po
chwałę i prawo do ,żywota wiecznego”. Bę
dą i tacy, którzy usłyszą najstraszliwsze w
dziejach ludzkości słowa: ,Jdźcie precz ode
mnie, przeklęci” (Mat. 25, 41). I owi nie
szczęśnicy nie zostaną unicestwieni, jakby
sobie życzyli niektórzy egzegeci biblijni. To
nie będzie dla nich koniec. Nastąpi początek
tego, co Chrystus określił jako męka wiecz
na. Wprawdzie przeciwstawił ją żywotowi
wiecznemu” lecz nie po to, by pod męką ro
zumieć śmierć-niebyt. Zestawienie to zmusza
do innego wniosku, mianowicie do takiego,
jaki wyciągnął św. Bazyli Wielki (zm. 379 r.),
gdy pisał: „Jeżeli kiedyś nastąpiłby koniec
wiekuistej kary, zakończyłoby się również
wiekuiste życie. Skoro nie możemy uznać
kresu tego życia, dlaczego karze wiekuistej
przypisuje się zakończenie? Przecież przy
jednym i przy drugim jest przymiotnik „wie
kuiste” życie, „wiekuista męka” (Krótkie
zasady — Mignę PG 31, kol. 1264).
A więc jak nie będzie końca świata ma
terialnego, lecz jego odnowienie, tak nie bę
dzie końca życia duchowego, lecz jego prze
miana w wiekuiste szczęście zwane biblijnie
żywotem lub w wiekuiste nieszczęście zwa
ne śmiercią. Takie będzie tylko zakończenie
dwóch ziemskich dróg wszystkich ludzi tej
wąskiej, uciążliwej — prowadzącej do „ży
wota” i tej szerokiej wygodnej, wiodącej ku
„zatraceniu” (Mat. 7, 14).
Ks. S. W ŁODARSKI
LISTOPAD
Ostatnia niedziela po Zesłaniu Ducha św.
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MEMORANDUM „O WSPÓŁCZESNYM STANIE STOSUNKÓW
Prof. dr Urs Kury —
biskup
starokatolicki
ChrześcijańskoKatoiickiego Kościoła Szwaj
carii, z polecenia Międzynaro
dowej Starokatolickiej Konfe
rencji Biskupów, opracował M e
morandum „O współczesnym
stanie stosunków prawosławnostarokatolickich", którego tekst
został niedawno opublikowany
przez starokatolicki biuletyn
prasowy. Memorandum to jest
skierowane do Patriarchów i
zwierzchników Kościołów Pra
wosławnych. Uważamy, że za
sługuje ono na bliższe omówie
nie.
a, wstępie Memorandum przypomina,
że już w czasie I Międzynarodowego
Kongresu Starokatolików w Mona
chium w 1871 r. starokatolicy złożyli for
malne oświadczenie: „spodziewamy się zjed
noczenia z Prawosławnym Kościołem Wscho
du”. Podczas Konferencji w Bonn w 1874
i 1875 r. „doszło pomiędzy teologami pra
wosławnymi i starokatolickimi w istotnych
punktach do daleko idącego jak na owe
czasy zbliżenia, które pozostało jednak bez
wpływu na oficjalne stosunki kościelne”. W

N

Czy każdy
rozwód
jest grzechem?
etyce chrześcijańskiej istnieją proble
my moralne, których rozwiązanie nie
nasuwa żadnych wątpliwości, np.: wia
domo, że morderstwo, kradzież, obmowa,
oszczerstwo, cudzołóstwo jest ziem moral
nym, jest grzechem. Nie ma więc większych
trudności w ocenie tych czynów. Ale są też
inne problemy, niełatwe do rozstrzygnięcia,
dopuszczające możliwość różnorodnej inter
pretacji tak, że rozwiązanie problemu i zna
lezienie jednoznacznej nań odpowiedzi, jest
sprawą trudną, a niekiedy wprost niemożli
wą.

W

Do takich zagadnień należy, między inny
mi, sprawa nierozerwalności związku mał
żeńskiego, a wraz z nią sprawa dopuszczal
ności rozwodów.
Zajęcie w tej sprawie
określonego stanowiska z chrześcijańskiego
punktu widzenia, aby następnie odpowiedzieć
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stosunkach
prawosławno-starokatolickich
nierozstrzygnięte zostały w zasadzie trzy
punkty: filioque, tj. czy Duch św. pochodzi
tylko od Ojca (jak głoszą prawosławni) czy
od Ojca i Syna (jak głosi Kościół Rzymsko
katolicki); nauka o Eucharystii i ważność
starokatolickich święceń.
Memorandum wspomina następnie wy
powiedź profesora prawosławnego St. Zankowa na Kongresie Starokatolików w Ber
nie w 1925 r., który stwierdził, że niektóre
sporne punkty są w zasadzie rozstrzygnię
te, ponieważ starokatolicy usunęli na prze
strzeni ostatnich lat z Wyznania Wiary filioque, a w granicach możliwości prawo
sławnej hierarchii leży uznanie starokatolic
kich święceń.
Spotkanie teologów prawosławnych i sta
rokatolickich w Bonn w 1931 r. doszło do
wniosku, że istnieją dalekie zbieżności w
nauce. Dlatego teolodzy prawosławni wyra
zili życzenie, aby „możliwie szybko wpro
wadzić interkomunię” z starokatolikami. Me
morandum podkreśla, że i to życzenie nie
zostało spełnione. Latem tego samego roku
zawarto w Bonn ugodę interkomunijną po
między starokatolikami a anglikanami.
Ugoda ta była powodem poważnych za
strzeżeń ze strony prawosławnej, co ujaw
niło się jeszcze w 1966 r. na Ogólnoprawoslawnej Konferencji Teologów w Belgradzie.
„Nie ukrywamy — głosi Memorandum —
że sprawozdanie, które ukazało się w prasie
w sprawie konferencji belgradzkiej było dla

na pytanie: czy każdy rozwód jest grze
chem?, wymaga uprzedniego naświetlenia
problemu nierozerwalności związku małżeń
skiego z różnych stron.
Tak samolot nieprzyjacielski, śledzony tyl
ko jednym reflektorem w ciemnościach nocy,
łatwo może umknąć, lecz wzięty w „krzyżo
wy ogień” kilku reflektorów, staje się łat
wym celem dla bijących Weń dział obron
nych.
W Księgach Starego Testamentu, opowia
dających o pierwszym związku małżeńskim
Adama i Ewy, małżeństwo było pomyślane
jako związek monogamiczny i trwały. Gdy
Pan Bóg postawił przed Adamem, jak barw
nie opowiada o tym księga rodzaju — jego
żonę, Adam powiedział: „to dopiero jest koś
cią z moich kości i ciałem z mego ciała; ta
będzie !się zwala niewiastą, bo ta z męż
czyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna
opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy
się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jed
nym ciałem.” (Roz. <1, 23—24)
Jednakże ani monogamia, czyli związek
jednego mężczyzny z jedną kobietą, ani nie
rozerwalność małżeńska, nie przetrwały w
narodzie izraelskim zbyt długo. Dowiaduje
my się z innych ksiąg Starego Test., że naj
lepsi, przez Boga umiłowani Patriarchowie,
królowie: Abraham, Jakub, Dawid, Salomon
mieli wiele żon i jeszcze więcej nałożnic.
Odnajdujemy także w Księgach Powtórzone
go Prawa normę .prawną zezwalającą na roz
wód: „Jeśli mężczyzna pojmie kobietę, aby
być jej mężem, lecx ona nie pozyska łaski
w jego oczach, gdyż on znalazł w niej coś
odrażającego, napisze jej akt rozwodowy,
wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie”
(Powt. Prawa, 24, 1).
W tłumaczeniu Biblii przez Ks. Wujka sło
wa „coś odrażającego” zostały określone nie
co inaczej: „dla jakiejś obrzydliwości”. Ra
bini żydowscy interpretowali te słowa roz

nas — starokatolików bolesnym rozczaro
waniem”. W takiej sytuacji wyrażamy ży
czenie, „ażeby możliwie szybko doszło do
wspólnego posiedzenia prawosławnej i sta
rokatolickiej komisji unijnej celem uzyska
nia lepszej obustronnej informacji”.
W następnym paragafie Memorandum wy
jaśnia, że starokatolicy zdecydowali się do
piero w 1925 r., „po długich badaniach i po
ważnych debatach”, uznać ważność święceń
anglikańskich, a tym samym katolickość Ko
ścioła Anglikańskiego. „Gdy okazało się, że
jedność z prawosławnymi natrafiała ciągle na
nowe trudności, a Starokatolickiemu Koś
ciołowi na Zachodzie coraz bardziej zagra
żała izolacja, wypłynęła wtedy konieczność
zawarcia ugody interkomunijnej”.
Memorandum uważa, że interkomunia z
Kościołem Anglikańskim posiada mocne,
szerokie i tkwiące w starożytnym Kościele
uzasadnienie teoretyczne. Ma ona także dla
Kościoła Starokatolickiego wielkie praktycz
ne znaczenie o charakterze eklezjologicznym.
Memorandum przytacza tutaj opinię staro
katolickiego biskupa E. Herzoga, który po
wiedział, że „dla nas starokatolików fak
tyczna interkomunia jest potwierdzeniem, że
nie istniejemy w święcie jako mała odizo
lowana sekta”. Poprzez wspólne z anglika
nami powoływanie się na tradycję starożyt
nego, niepodzielonego Kościoła, mają staro
katolicy realny udział w Jedynym, Świę
tym, Katolickim i Apostolskim Kościele.

maicie, jedni uważali, że „obrzydliwość”
oznacza zdradę małżeńską która całkowicie
usprawiedliwia rozwód; inni, o nastawieniu
liberalnym, pod słowem „coś odrażającego”,
„obrzydliwość”, rozumieli wszelką przyczynę
rozwodu. W myśl ich tłumaczenia mąż mógł
oddalić żonę, jeśli mu się coś w niej nie po
dobało, gdy znalazł w niej coś odstręczające
go, czyli z jakiegokolwiek powodu, np. gdy
przypaliła zupę lub chleb, albo gdy się mę
żowi podobała kobieta inna, młodsza od żo
ny. Jest rzeczą jasną, że taka interpretacja
prawa, doprowadziła do licznych rozwodów
i spowodowała chaos w dziedzinie morał’
ności.
Należy zaznaczyć, że tak błahe przyczyny
rozwodów i w ogóle rozwody jako takie, nie
znalazły aprobaty proroków i bardziej su
rowych moralistów Izraela. Nie uważano by
najmniej rozwodów za rzecz chwalebną
i godną poparcia. W sposób szczególny zwal
czali rozwód prorocy Ozeasz i Malachiasz.
czyniąc to z czysto moralnego i religijnego
stanowiska, nie wchodząc w prawniczą stro
nę zagadnienia. Pokrywaliście łzami ołtarz
Pański, płaczem i wrzaskiem... I rzekliście:
„Dla jakiej przyczyny?” Bo Pan świadczył
między tobą i żoną młodości twojej, którą
tyś wzgardził, a ona była uczestniczką twoją
i żoną przymierza twego... Strzeż ducha twe
go, a żoną młodości twej nie gardź!” (Mai.
2, 13—15). Choć więc moralnie nie aprobo
wano rozwodów, to jednak prawo zezwalało
na nie, gdyż prawo liczy się bardziej z rze
czywistością konkretną i prawodawca, acz
kolwiek niechętnie,
musi tę rzeczywistość
uznać.
W Nowym Testamencie, Jezus Chrystus,
jako Prawodawca chrześcijaństwa, przeciw
stawił się lekkomyślnym rozwodom i żądał

PRAWOSŁAWNO - STAROKATOLICKICH”
Memorandum stwierdza dalej, że na tej
samej zasadzie doszło do interkomunii z Nie
zależnym Kościołem
Katolickim Filipin
i dwoma niedużymi Kościołami w Hiszpanii
i Portugalii w 1961 r. Wszystkie te Kościo
ły przyjmują święcenia biskupie od Kościo
ła Starokatolickiego.
W ostatnich latach Kościół Metodystów w
Anglii rozpoczął, rokowania unijne z Koś
ciołem Anglikańskim. „Nasze zastrzeżenia —
powiada Memorandum — skierowane są...
przeciwko występującemu w schemacie unii
pojmowaniu urzędu duchownego, ordynacji
oraz nakładania rąk”.
W innym miejscu
czytamy, że dla starokatolików decydującym
zagadnieniem będzie pytanie, czy Kościół
Anglikański na skutek interkomunii z meto
dystami zachował swą katolickość, czy też
stał się innym Kościołem niż ten, z którym
starokatolicy mieli do czynienia w 1931 r.
W zakończeniu paragrafu o anglikańskometodystycznych rokowaniach w sprawie
unii Memorandum powiada: „Sytuacja, przed
którą my — starokatolicy zostaliśmy posta
wieni na skutek porozumień anglikańskometodystycznych, wskazuje na jedno wyraź
nie, że byłoby bardzo pożądane, aby Kościo
ły Prawosławne i ich teolodzy nie stali na
uboczu, lecz... przedstawili swoje poglądy.
Tym samym spełniliby zarówno w stosunku
do nas — starokatolików jak i do anglikanów wdzięczną służbę braterską".
Osobny paragraf poświęca Memorandum
także „nowemu stosunkowi do Kościoła
Rzymskokatolickiego”. Przypomina, że utwo
rzono wspólne grupy do prowadzenia dialo
gu i że Międzynarodowa Konferencja Bisku
pów Starokatolickich postanowiła na posie-

dzeniu w m aju 1969 r. w Bonn powołać
Międzynarodową Starokatolicką Komisję Te
ologów dla koordynowania znajdujących się
w toku rozmów z Kościołem Rzymskokato
lickim.
Na obecnym etapie rozmów z Kościołem
Rzymskokatolickim duże znaczenie dla sta
rokatolików może mieć stanowisko Kościo
ła Prawosławnego wobec prymatu papieża.
Memorandum stwierdza jednoznacznie: „gdy
chodzi o stanowisko papieża, nie myślimy
odstąpić od stanowiska, które zajęli nasi oj
cowie w 1870 r.” oraz: „chcielibyśmy w i
dzieć z naszej strony w ścisłym współdzia
łaniu z teologią i Kościołem Prawosławnym
szczerą pomoc dla naszych rozmów z Rzy
mem”.
W wnioskach końcowych Memorandum po
wiada, że problem jedności Kościoła Staro
katolickiego i Prawosławnego „nie jest tyl
ko sprawą praktyki oraz odpowiedniej kościelno-poUtycznej okazji, a jeszcze mniej
sprawą czystych liczb i flości”. Chodzi o to,
że oba Kościoły wskazują wspólnie przed
chrześcijańskim światem na podstawową
prawdę,
„że
zjednoczenie podzielonych
Kościołów, tak jak tego chce Pan Kościoła,
jest jedynie możliwe do przeprowadzenia na
gruncie starożytnego, niepodzielonego Ko
ścioła i jego apostolskich zasadach. My —
starokatolicy sądzimy, że nasze Kościoły,
Prawosławny na Wschodzie, Starokatolicki
na Zachodzie, są powołane przez Boga, aby
wspólnie składały świadectwo i temu świa
dectwu dały wyraz, poprzez zaakcentowanie
tego, co już w obecnej dobie nas łączy”.

nierozerwalności i trwałości węzła małżeń
skiego. Jednakże teologowie chrześcijańscy
nie wszyscy są pewni, czy Chrystus Pan na
rzucił obowiązek nierozerwalności małżeń
stwa, jako prawo bezw2ględnie obowiązują
ce i nie dopuszczające żadnych wyjątków.
Powodem tych wątpliwości są dwa znamien
ne fakty: słowa samego Chrystusa i prak
tyka ,którą wprowadził Apostoł Paweł.

jego trwałość i nierozerwalność, ale równo
cześnie zdawał sobie z tego sprawę, że nie
wszystkie małżeństwa chrześcijan dosięgną
swego ideału, lecz mogą być wyjątki, upadki i pomyłki, dlatego zwTÓcił uwagę,
aby, skoro ma już nastąpić rozbicie mał
żeństwa, niechże przynajmniej przyczyna
rozwodu będzie poważna tj:. zdrada m ał
żeńska.

Ewangelista Mateusz przekazał nam spór
faryzeuszów z Chrystusem na temat rozwo
dów: „I przystąpili do niego (tj. do Jezusa)
faryzeusze kusząc go i mówiąc: czy godzi
się człowiekowi opuścić żonę z jakiejkolwiek
przyczyny? A on odpowiadając rzeki im:
Czyż nie czytaliście, że ten który stworzył
człowieka na początku... rzekł: Dlatego opu
ści człowiek ojca i matkę i złączy się z żo
ną swoją i będą dwoje jednym ciałem. A tak
już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy
Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.
Rzekli mu tedy: Czemu wtedy Mojżesz na
kazał jej dać list rozwodowy i opuścić?
Rzekł im: Mojżesz ze względu na twarde
serca wasze dozwolił wam opuszczać żony
wasze, lecz na początku nie było tak. A po
wiadam wam, że ktokolwiek opuścił żonę
swoją, z wyjątkiem przyczyny rozpusty, i po
jął inną, cudzołoży, i [eto by opuszczoną, po
jął — cudzołoży”. (Mt. 19, 3—10).
Ta właśnie klauzula: „z wyjątkiem przy
czyn rozpusty” spowodowała różne inter
pretacje myśli Chrystusa przez teologów.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości,
że
Chrystus chciał uchronić małżeństwo od
pochopnych rozwodów, że chciał umocnić

Opr.: P.G.

Taką interpretację
nasuwa klauzula...
„z wyjątkiem przyczyny roapusty”. Nale
żałoby więc rozumieć, że sam Jezus Chry
stus dopuszczał możliwość rozwodu z bar
dzo poważnej przyczyny, a właściwie z jed
nej przyczyny.
Ważnym argumentem podtrzymującym to
rozumowanie był sposób podejścia do pro
blemu rozwodu u św. Pawła. Apostoł Pa
weł, aczkolwiek przypomniał Koryntianom
słowa Chrystusa o tym, że ani żona hnęża,
ani mąż nie powinien opuszczać żony (Kor.
V, 10—12), to jednak sam, na własną rękę
wprowadził wyjątek od tej zasady: po
zwolił żonie chrześcijanina opuścić męża
poganina,
jeśli ten awanturował się w
domu z powodu wiary chrześcijańskiej swej
małżonki;
pozwolił na to samo mężowi
chrześcijaninowi!, który miał żonę pogankę
uprzykrzającą mu życie, bo — jak zazna
czył, „Bóg wezwał nas, abyśmy żyli w po
koju” (1 Kor. 7, 12— 17). Zezwolenie na roz
wód, zawarte w Liście Pierwszym do Ko
ryntian, nosi nazwę „Przywileju Pawio
wego”.
Ks. dr. E. BAŁAKIER
(Dokończenie w następnym numerze)

K O ŚC IÓ Ł DUSZPASTERZEM
Wyraz duszpasterstwo nawiązuje do tych
biblijnych tekstów, które jakąś grupę ludzi
porównuje do owczarni, a kierownika jej do
pasterza. Jezus Chrystus również używał te
go porównania (np. Jan 10, 1—16) a swoim
Uczniom-Apostołom, dając władzę rządzepia
w Kościele, mówił: „Paś owce moje*’ (Jan 21,
15—17). W ynika z tego, że duszpasterstwo to
kościelne kierowanie wiernymi w taki spo
sób, aby łatw iej (niż poza Kościołem) mogli
osiągnąć cel nadnaturalny — zbawienie
wieczne.
Funkcję duszpasterską otrzyma! Kościół
Jezusa Chrystusa poprzez Apostołów, do
których Zbawiciel powiedział: „Kto was słu
cha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną
gardzi, lecz kto m ną gardzi, gardzi Tym,
który mnie posłał” (Łuk. 10, 16), czyli Bo
giem. W ynika z tego, że rozsądny chrześci
janin nie może jednocześnie uchodzić za
wierzącego i lekceważyć kościelną władzę.
Określił ją Chrystus ogólnie słowami: „Za
prawdę powiadam wam: Wszystko, co zwią
żecie na ziemi, będzie związane w niebie, a
cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie roz
wiązane w niebie” (Mat. 18, 18), Ap. Paweł
nazywa biskupa „włodarzem Bożym” (Tyt.
1, 5 n.). Stąd Ojcowie Kościoła — już ci
pierwsi — podkreślali obowiązek posłuszeń
stwa względem kościelnej hierarchii. I tak
np. św. Ignacy Ant. (zm. ok. 107 r.) pouczał
Bmyrneńczyków: „wszyscy ludzie bądźcie po
słuszni biskupowi jak Jezus Chrystus Ojcu;
prezbiterów słuchajcie jak Apostołów, diako
nów czcijcie jak Boże przykazanie. Niech
nikt nie załatwia żadnej sprawy kościelsej
bez biskupa...” (Sm yra 8, 1 n.).
Władzę duszpasterską nazywamy też praw
niczo kościelną jurysdykcją. Obejmuje ona
Bprawy związane z ustanawianiem praw
(prawodawstwo) kościelnych, z rozsądzaniem
sporów i karaniem przestępstw (władza są
downicza) oraz wykonywanie zarządzeń i
wyroków kościelnych (władza wykonawcza).
Duszpasterska praca Kościoła idzie w
trzech kierunkach:
a) reguluje i rozwija publiczne życie reli
gijne czyli kult społeczny oddawany Bogru poprzez obrzędy i nabożeństwa;
b) podtrzymuje u wiernych prywatne życie
moralne na poziomie chrześcijańskiej,
wysokiej etyki;
c) koordynuje (porządkuje) współżycie Lu
du Bożego w łonie lokalnych instancji
(urządzeń) kościelnych, zwłaszcza p ara fii
Najważniejszą
duszpasterską komórką
kościelną jest właśnie parafia. Je j kie
rownikowi (proboszczowi, administratorowi
itp.) nadajemy zawsze zaszczytne miano
duszpasterza. Każdy chrześcijanin ma obowiązek należenia do parafii (z zasady
— do tej, która jest terytorialnie naj
bliższa), współpracowania z nią, życia jej
życiem. Chrześcijanin nie należący do
żadnej parafii (lub zboru), nie ma prawa
uchodzić za chrześcijanina wierzącego.
Jest rzeczą oczywistą, że w duszpasterzowaniu muszą brać udział obydwie strony:
„pasterze” i „owieczki”. Na temat tej współ
pracy dosadnie pisał Ap. Piotr: „Starszych...
proszę., paście' wasze stado Boże, strzegąc je
nie pod przymusem, lecz z własnej woli, jak
Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe
zyski, lecz bezinteresownie i nie jak ci, co
tyranizują gminy, lecz jak ci, co są przy
kładem dla stada” (1 Piotr. 5, 1—5).
Ks. dr S. W.

5

Legendy lubelskie
Kiedyś 'przed laty powiedział ktoś o
Lublinie — to ,rniasto legend, i na
pewno miał sporo racji — bo choć
każde miasto polskie ma sobie tylko
przypisane legendy i podania, to Lublin
szczyci się wyjątkowymi klechdami —
tak innymi i jednocześnie tak piękny
mi. O wizytowej, powiedziałbym le
gendzie-sądzie diabelskim w trybunale
na rynku — „ Rodzina“ pisała już w
nr 30 br Zapoznajmy się więc dziś
z dwoma innymi podaniami grodu znad
Bystrzycy.

IM Ć PAN BRZEZICKI HULAKA
Żył kiedyś w Lublinie imć pan Brzezicki,
który służył w rocie pana Sktunina. Ale po
ciechy żadnej z niego nie miał pan rotmistrz
ani druhowie, bowiem imć Brzezicki był to
hulaka nad hulakami. Pil gorzałkę z każdym
kogo napotkał na drodze, choćby to było pa
chole nieletnie, czy stary żebrak, ba i na
potkanym niewiastom nie przepuszczał i
zmuszał je do wspólnego z nim picia go
rzałki.
Nikt go nie widział trzeźwego. Sam Brze
zicki nie wiedział kiedy noc była, kiedy
dzień nastawa!. Doszło do tego, że pan rot
mistrz machnął już na niego ręką i kiedyś
w przystępie złości tak mu rzekł — a bodaj
że cię imć Brzezicki diabli wzięli żywcem
do (piekła!
— A bodaj, bo żem tam jeszcze nie był,
powiedział opój i zwalił się na łóżko w izbie
gdzie kwaterował.
I tej właśnie nocy powóz jakiś zatrzymał
się był przed domem. Do izby wszedł w
czarną opończę przybrany mężczyzna i
szarpnął za ramię hulakę. Pachołek co się
przebudził uciekł ze strachu w kąt.

Nie miał się już czym wymówić imć Brze
zicki, ale też nie chciał jechać do piekła,
uczepił się więc łóżka, a diabeł siłą chce mu
ręce oderwać, to Brzezicki w krzyk po pa
chołka,
— Hej, chłopcze! Chłopcze! nie daj swego
pana!
i
Przemógł pachołek strach i chciał już sko
czyć na pomoc, a tu drugi diabeł wyrósł
nagle przy nim i tak mówi;
— Porzuć tego hultaja, on piekła wzywał
i do piekła jedzie!
Porwali diabli łóżko i wynoszą ze struchla
łym imć Brzezickim, który o litość skamle.
— Jakie to żjcie prowadziłeś mości dobro
dzieju — mówi diabeł do niego — wspomnij
no wszystkie swoje grzechy, oto życie w go
rzałce pędziłeś, oto nie znałeś nic innego po
nad hulanki, a teraz pachołka swego wzy
wasz na pomoc, a kto go wczora kijami obił,
kiedy ci gorzałki nie przyniósł? Nie wstyd
ci imć Brzezicki?
To powiedziawszy wyciągnął diabeł Brze
zickiego z betów i rzucił w kąt karety. Za
dudnił bruk po lubelskich ulicach. Potoczył
się piekielny powóz i byliby na pewno diabli
dowieźli Brzezickiego do piekła — ale zegar
na Krakowskiej Bramie wybił drugą godzinę
i kury pierwsze piać poczęły, moc więc czartowska utraciła swe czary.
Zniknął Iucyperowy powóz, podziały się
gdzieś diabły, a imć Brzezicki szczękający
ze strachu zębami, ani żywy ani też martwy
czekał rozwidnienia.
Zaraz też skoro świt, poszedł do księży
bernardynów i tam krzyżem leżał przez kil
ka dni, pokutę odprawiał, ale po próżnicy.
Ciągle mu się bowiem diabły jawiły, to pod
postacią psów, kotów i nie miał spokoju.
Odprawiali egzorcyzmy świętobliwi bracisz
kowie i zarzekał się imć Brzezicki że już
więcej smaku gorzałki nie poczuje, że cenić
będzie prawdziwych przyjaciół. Dopiero kie
dy ujrzał swego pachołka, który go tu od
nalazł, zapłakał szczerze imć Brzezicki i tro
chę to pomogło. Pół roku potem opamiętał
się już, i mary diabelskie więcej go nie na
chodziły.

Nie wiadoma kto przetoczył potem ten ka
mień na niewielki placyk przy ulicy Rybnej,
gdzie leżał długo nim zaczął przynosić lu
dziom nieszczeście.
Tak więc przechodziła raz tamtędy kobieta
z dwojakami, niosąc mężowi obiad. W pobli
żu kamienia potknęła się, upadła rozbijając
dwojaki.
| (
1
Zapach kraszonej zupy, znęcił wałęsające
się psy, ale te ledwie liznęły kamień wszyst
kie padły martwe. ,
—
Zły to omen! — Zawyrokowali okolicz
ni mieszkańcy.
A „kamień nieszczęścia”, gdy go ktoś nieświa
domy dotknął ręką albo bosą stopą, to zaraz
czepiały go się różne choróbska i inne losu
przypadki. Miejsce gdzie leżał nazwano, Psią
Górką.
V
Mieszkał w pobliżu pewien piekarz, który
kiedyś stawiał sobie nowy piec i zlakomil
się na ów kamień, przechwalał się przy tym
wokół, że jak się kamień w piecu rozgrzeje
to go i moce nieczyste opuszczą.
Ale ledwie sobie nowy piec wystawił, zgo
rzał był w nim, zamknięty tam przez piekarzową i czeladnika gacha. Zły kamień wró
cił więc znów na Psią Górkę, dalej siejąc
nieszczęścia.
Raz oślepił murarza, który młotem chciał
go rozwalić na drobne kawałki, to znów o
śmierć przyprawił bluźniercę niedowiarka.
Kiedyś jednak zaczęto stawiać niedaleko
kościół księży trynitarzy i przyszło wtedy
ludziom do głowy aby po wzniesieniu m u
rów wtoczyć kamień do kruchty, bo być
może wówczas w świętym miejscu straci swą
szatańską moc.
Nie zdało się to na nic. Krew niewinnie
przelana ciągle szukała pomsty. Budowy
kościoła nie ukończono, bo ciągle coś stało
na przeszkodzie. W końcu niewykończone
mury zakupił jakiś bogaty mieszczanin, i urządzil tam swój pałac.
A kamień ponownie wrócił na Psią Górkę,
gdzie leżał długo zapomniany, bo już i ludzie,
którzy znali jego złą moc, powymierali, bądź
wynieśli się gdzieś dalej.
W X IX wieku kiedy władze carskie wzno
siły cerkiew na Placu Litewskim przewiezio
no kamień, gdyż chciano go użyć do budo
wy dzwonnicy.

— A więc masz szóstkę! — Chcąc jeszcze
odwlec imć Brzezicki swój odjazd do piekła
znów grymasi.

Przed wiekami, w Lublinie na Placu Ber
nardyńskim znajdował Się plac kaźni —
miejsce gdzie tracono wszelkich łotrów i
zbrodniarzy. Stał tam
też pień dębowy
ogromny, wsparty o duży kamień.

Ale i tam wydarzyło się kilka nieszczęśli
wych wypadków, jakiś żołnierz nawet stracił
przy tym życie. Więc aby już zakończyć te
niewyjaśnione historie z kamieniem, wywie
ziono go daleko za miasto.
W długi czas potem budowano tam pro
chownię, i oczywiście kamień posłużył do bu
dowy lundamentów, ale prochownia wylecia
ła w powietrze.
Potem znów niewiadomym sobie sposobem
znalazł się „kamień nieszczęścia" na ulicy
Jezuickiej wprost Trynitarskiej Bramy. I
znów jak przed laty budził lęk wśród miesz
kańców starego miasta.
,
W 1939 roku bomby hitlerowskie najczęś
ciej podobno padały w jego okolicy — pod
trzymując dawną złą legendę.

— Powóz szkaradny i nie ma w nim
bisurmańskich kobierców!
Znów więc diablisko strzeliło palcami i po
wóz stanął nowy. błyszczący, wyłożony dy
wanami puszystymi.

Zdarzyło się jednak pewnego razu, że kat
ściął głowę niewinnego skazańca, a uczynił
to z takim rozmachem, źe i pień rozłupał i
topór wyszczerbił o rzeczony już kamień, w
którym powstała głęboka rysa.

Podobno do dziś, ten „kamień nieszczęścia”
leży na rogu zniszczonej uliczki szczerząc
szczerbę po katowskim toporze. Tak mówi
legenda.
Zebrał i opracował K.S.

— Wstawaj imć Brzezicki, przysłano mnie
po ciebie, boś sam taką wolę objawił, wsta
waj jedziemy do piekła.
Otrzeźwiał nieco pijaczyna,
i wyjrzał przez okno, patrzy,
wiście Stoi piekielna kareta,
cztery czarne ogiery. Żal mu
biło lego świata.

siadł na łóżku
a tam rzeczy
zaprzężona w
się nagle zro

— Nie diable — odpowiada po chwili Brze
zicki, chcąc zyskać na czasie — jam szlach
cic, nie przystoi mnie jeździć czwórką!
Strzelił diabeł palcami i n powozu sześć
czarnych koni bije kopytami,

Ale ludzie w Lublinie, chcąc kogoś odstręczyć od gorzałki opowiadali tę przedziwną
historię — jako to diabli chcieli porwać imć
Brzezickiego do piekła.

LEGENDA O KAMIENIU N IESZCZĘŚCIA

Rozmyślania przy kom inku
tak szybko rosną, że wydaje się to
i t wprost niesamowite. Jeszcze przecież tak
niedawno, z bijącym sercem rozpoczy
naliśmy z naszymi pociechami naukę w
pierwszej klasie, kupowaliśmy tornister, far
tuszek, kłopotaliśmy się o kapcie i kredki
— a tu proszę tylko spojrzeć — nasze pan
ny kręcą nosem na kolekcję Juniora, a sy
nowie rozprawiają o wyższości volks<wagena nad trabantem.
Są rośli, piękni, dobrze zbudowani. Z mi
mowolną dumą śledzimy ich wysportowane
sylwetki i świeżą cerę. Nasze dzieci to jak
by nasza legitymacja, podmioty rodziciel
skiej radości i dumy i przedmioty naszej
nieustannej troski. Nieba radzibyśmy im
przychylić i nie cofamy się przed żadnymi
ofiarami, aby im tylko dogodzić, aby za
pewnić im beztroskie dzieciństwo”.
Właśnie — „beztroskie dzieciństwo”, „nor
malna młodość”! Te i tym podobne sformu
łowania przewijają się przez wszystkie ro
dzicielskie rozmowy, przyjacielskie kawki
i socjologiczne rozważania. Odmieniamy je
przez wszystkie przypadki i wreszcie za
czynają żyć samodzielnym życiem, zmienia
ją swą treść, stają się celem, samym w so
bie, choćby życie i kalendarz
próbowały
przywieść nas do opamiętania...
Pani Zosia, noiwa sprzątaczka w moim biu
rze, chwyta się wszelkich możliwości dodatkowego zarobku. Gotowa jest myć
okna,
pastować podłogi i szorować schody w każ
dym miejscu i o każdej porze. Dwoi się i
troi, nie odmawia żadnemu wezwaniu. Ta
mała drobna kobiecinka zda się, dysponuje
niespożytymi siłami. Zarabia więc zupełnie
nieźle i wydawałoby się, że stać ją na to
aby kiedyś zamienić podszyte wiatrem pa
letko i wyszarzała spódnicę na coś porząd
niejszego, ale pani Zosia jakoś nie odczuwa
tej potrzeby, choć ubraniem interesuje się
aż za bardzo. Jak mała szara myszka prze
myka się iprzez korytarze i pokoje, a jej
bystre oczy zaraz wypatrzą jakieś rajsto
py, czy sweterki, szałowe pasy i zwiewne
apaszki, którymi nasze panie uszczęśliwiają
się nawzajem. Niech tylko na którymś biur
ku błyśnie ładny damski ciuszek, opakowa
ny w przezroczysty plastik i opatrzony na
pisem w obcym języku — już zjawia się
pani Zosia i chwytając „rzecz” w obie ręce
pyta zachłannie — Ile? Potem targuje się
do upadłego, prosi o rozłożenie należnoś
ci na raty
Niedawno nasza pani Zosia zachorowała
na zapalenie nerwu kulszowego i naprawdę
nie mogła chodzić. Zaświadczenie lekarskie
przyniosła do naszego biura jej córka. By
ła to rosła, wspaniale zbudowana dziewczy
na w oszałamiającym spodniumie. Rozpięła
żakiet i pozornie niedbale demonstrując ko
misowy golf, oświadczyła, że „mama i tak
na pewno wstanie wcześniej, bo ma siprzątanie u pani Kowalskiej”. Poprosiła też, aby
powiadomić panią Malinowską, że nie ma
powodu szukać kogoś innego do mycia okien, gdyż mama „za nic” od tego nie od
stąpi.
Córka pani Zosi wzbudziła sensację w na
szym biurze. Zbiegły się zewsząd różne pa
nie i zaczęły ją indagować co robi i gdzie
pracuje. Odpowiedziała niechętnie, że uczy
się w szkole handlowej i szybko zmieniła
temat pytając czy panie z sekretariatu mają
już ten komplet zamszowy o którym wspo
minały mamie. Panie z sekretariatu komple
tu nie miały, były natomiast bardzo cie
kawe czy Jadzia (bo takie imię nosiło pięk
ne dziewczę) pomaga matce w zarabianiu
na ten komplet. Dziewczę oburzyło się —
Alei ja się uczę — oświadczyła. — O, to
chyba uczysz się dobrze? Dziewczyna'wzru
szyła ramionami — Chyba ci zależy, aby jak
najszybciej skończyć szkołę i pomóc mat
ce? Jadzia szybciutko wstała z krzesła i nie
dwuznacznie szykując się do wyjścia bąk
nęła na odczepnego — Ech, co ja tam za
robię'. Nie ma się do czego spieszyć — i
poszła.

Poczwarki
i motyle
Panie od razu zaczęły dyskusję, mnie zaś
przypomniała się pani Marysia z naszego
bloku. Mąż pani Marysi pracuje w kanali
zacji, a ona robi dosłownie wszystko. Jest
niezastąpiona w naszej sąsiedzkiej społecz
ności. Chodzi po zakupy, pilnuje dzieci,
siprząta, pierze, a nawet myje samochody.
Umie też robić na drutach i przerabiać
dziecinne ubranka. Przez dziesięć lat na
szej znajomości patrzyłem z zadowoleniem
jak miłe, czyste, dwupokojowe mieszkanko
pani Marysi stopniowo się zaipełniało. By
łem więc świadkiem kupna radia i pralki,
a wreszcie także przedmiotu największej
dumy — telewizora. Z przyjemnością patrzy
łem na jej dzieci zawsze zadbane i pięknie
ubrane, uczestniczyłem w jej kłopotach
(dzieci nie chciały się uczyć!) i kiedyś dłu
go tłumaczyłem pani Marysi, że nauka do
brego zawodu jest czymś nieskończenie lep
szym niż przejściowa moda na liceum ogól
nokształcące, skoro dziecko nie ma wyraź
nych zdolności w tym kierunku.
■Najstarsza córka pani Marysi, Krysia
ukończyła wreszcie, z wielką biedą, szkołę
zawodową i rozpoczęła pracę. Teraz, pani
Marysia, zabiegająca jak mrówka o zarob
ki, nie troszczyła się już o nowy tapczan
czy wymarzoną lodówkę. Córka była .pan
ną (!) i „musiała” się ubrać. A kto ma ubie
rać „dziecko” jak nie matka? Krysia więc
jak barwny motyl przefruwała przez pod
wórko, a matka żaliła się sąsiadkom: — Co
tam ona zarobi! Majstra to ma nie wiadomo
jakiego. Tylko patrzy na takich różnych pracusiów, a moja Krysia to najprostsze rze
czy robi i jeszcze m u się nie podoba. Zaw
sze coś wynajdzie. Uwziął się i tyle...
Jak tam naprawdę było z tą pracą Kry
si, nie wiem, ale, że się nią za bardzo nie
przejmowała to fakt. Myślała raczej o tym,
aby się jak najprędzej „wydać” gdyż iw myśl

wyniesionych z domu poglądów „lata były
po temu”.
Uwinęła się też szybko. Zwiastunami tego
faktu były sąsiedzkie pogwarki pod oknem
pani Marysi (parter), domyślne spojrzenia
rzucane w stronę przemykającej się teraz
przez podwórze Krysi, odgłosy gwałtow
nych awantur dobiegające z cichego dotąd
mieszkania i wreszcie oficjalne i uroczyste
wyjście obojga rodziców wraz z Krysią na
popołudniowy spacer. Obok Krysi kroczył
wysoki chłopak, wyraźnie skrępowany lecz
usiłujący, to nadrobić sztuczną swobodą.
A potem rozszalał się sąsiedzki totolotek
„Ożeni się, czy nie ożeni.” Coraz bardziej gorączkorwe krzątanie się pani Marysi, zapła
kane Krysine oczy i w końcu ogólne west
chnienie — a jednak. Wesele i chrzciny, któ
re nastąpiły niedługo jedno po drugim po
ważnie zachwiały budżetową równowagą
rodziny. Wydano wszystko, co tylko można
było wydać, zapożyczono się gdzie tylko by
ło można. Na suknię, kwiaty, zdjęcia, tak
sówki i huczne przyjęcie — na wózek, kap
ki, koronkowe narzutki i ucztę dla krew
nych i znajomych.
Młodzi, oczywiście zamieszkali z dziec
kiem u rodziców, lecz nie wszystko układa
ło się tak, jak to sobie pani Marysia wy
obrażała. Dla niej, sprawa powinna zakoń
czyć się wraz z chrzcinami. Krysia oto za
kończyła swój barwny motyli okres i te
raz miała zamienić się czym prędzej w sza
rą poczwarkę. Młodzi winni iść „na swo
je”, a skoro jest to na razie niemożliwe ze
względów mieszkaniowych, to przynajmniej
rozpocząć gospodarowanie swoimi zarobka
mi — na starania pani Marysi czekała bo
wiem młodsza córka Jasia, której „czas”
właśnie nadchodził.
I tu spotkało panią Marysię pierwsze roz
czarowanie. Krysia i jej młodociany mąż
nie mogli po prostu pojąć, że cokolwiek się
zmieniło.
Do domu przybyły zwyczajnie
dwie nowe osoby i już! Matka zawsze da
wała sobie radę ze sprawami rodziny, nie
żądając od Krysi niczego z jej zarobków,
a odwrotnie kupując jej coraz to nowe ciu
chy —• i Krysia nie widziała powodów aby
cokolwiek zmieniać w tym układzie. Tyle
tylko, że przedtem matka stawiała pełny ta
lerz przed nią, a teraz i przed jej mężem.
Oboje byli młodzi, weseli, chcieli pobawić
się, „pożyć". Mieli kolegów i koleżanki,
trafiały się „okazje” i wspólne zabawy.
Dziecko? Dziecko było w żłobku, a po po
łudniu mogła przecież „pobawić” je matka.
Była babcią, czy nie była?
Pani Marysia, taka zawsze żwawa i we
soła, nagle bardzo się postarzała. W zesz
łym tygodniu, widziałem nawet wóz Pogo
towia przed jej oknem. Podobno coś tam
z sercem było nie najlepiej. Schudła też
bardzo i pochyliła się.
Wczoraj, spotkaliśmy się przypadkiem na
podwórku. Zbierała ze sznurów dziecinną
bieliznę. Zagadnąłem ją o wnuczka, a ona
nagle rozpłakała się, ocierając wierzchem
dłoni, gęsto płynące łzy:
—
Już naprawdę nie mogę — poskarżyła
Się — Sił mi nie starcza. Tyle ludzi na mo
jej głowie i jeszcze dziecko. Skąd na to
brać? iNiech pan tylko obliczy, ile to trze
ba samego Chleba i kartofli. A gaz, a świat
ło? Co dzień przecie kąpię Stasia i co dzień
piorę pieluchy. Młodsze dzieci złoszczą się,
mąż zaczął pić i mówi, że dobrze mi tak.
Wszyscy czegoś ode mnie chcą, a mnie już
żyć się nie chce. Im się zdaje, że ja wszy
stko mogę i wszystko muszę i nikt mi nie
współczuje, nikt, nikt!!
Mówiłaby tak dalej — ale na parterze
otwarło się okno i rozległ się głos Jaśki —
Niech mama idzie prędzej, bo trzeba Sta
sia nakarmić! — Pani Marysia machnęła
więc tylko ręką, dźwignęła kosz z bielizną
i ciężkim krokiem pospieszyła do domu...
HABER
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TO NIE WOJNA RELIGIJNA
j - 1 eligia nie ma z tym nic wspólnego,
/■j to nie jest problem religijny lecz po*■ lityczny i społeczny” — powiedział
niedawno działacz labourzystowski z Belfa
stu dziennikarzowi włoskiego pisma „Unita”,
charakteryzując wydarzenia w Irlandii Pół
nocnej. Niestety splot zagadnień narodowych,
politycznych i społecznych utkany w cią
ga wielu lat przez brytyjski imperializm
przy istnieniu podziału religijnego, będące
go rezultatem historycznych wydarzeń spra
wiły. że obraz dzisiejszego Ulsteru jest mo
zaiką niełatwą do odczytania. „Brzemię
przeszłości w społeczeństwie jest brzemie
niem przeszłości” — jak paunedział jeden
ze słynnych filozofów. Spróbujmy zatem
sięgnąć do historii, by tam znaleźć początki
dzisiejszego dramatu Irlandczyków,
Podbój Irlandii przez Anglików odbywał
się drogą sukcesywnego rugowania tubylców
z ziemi. Poczynając od X V I wieku prakty
ki owe zostały podniesione do rangi poli
tyki państwowej. Intencje były dosyć przej
rzyste: chodziło o to, by na miejsce ludnoś
ci rdzennej, nie dającej się ujarzmić, „przeflancować” przybyszy z innych terenów kró
lestwa angielskiego i stopniowo zaanekto
wać te tereny. Na początek ekspansji wy
brano północną część wyspy,
posiadającą
najlepsze połączenia komunikacyjne zarówno
z Anglią jak i ze Szkocją.
Każdy stłumiony odrwh buntu Irlandczy
ków przeciwko kolonizacji pociągał za so
bą falę wysiedleń z ziemi. Oto kilku tylko
przykładów: Elżbieta I zdążyła skonfisko
wać w czasie swojego „jaśniepanowania"
200 tys. akrów ziemi. W latach 1597—1603
krwawo stłumiono powstanie irlandzkie
i traktując rzecz jako „akt zemsty”
skonfiskowano 1 milion ziemi w Irlandii
Północnej.
Cromwell, zabrał U milionów
akrów, pacyfikując ten kraj w latach
1642—49.
Na ziemie
wypędzonych i „niepotrzeb
nych” Irlandczyków
przybywali angielscy

i szkoccy koloniści. Opustoszałe miasto Derry zostało opanowane przez kupców lon
dyńskich i nazwane Londonderry. Mogłoby
się wydawać, że w mieście tym po Irland
czykach nie pozostało ani śladu. Jednakże
właśnie w tym mieście rozpoczęły się przed
rokiem walki o iPrawa obywatelskie.
Proces zaborów trwał i zbierał swe żni
wo. Dokonywały się głębokie przemiany
społeczne, przy których podział religijny był
tylko wtórnym, nie mającym istotnego zna
czenia. Angielscy i szkoccy koloniści —
protestanci stawali się kupcami i obszarni
kami. Natomiast katolicy irlandzcy, byli
dzierżawcami i pracownikami najemnymi.
DIVIDE ET IMPERA
Irlandię Pin. zamieszkuje aktualnie ok. 1,5
miliona ludności, przy czym 2j3 to protes
tanci (przedsiębiorcy i kupcy, wolne zawo
dy, obszarnicy) a 1,3 (drobni farmerzy,
dzierżawcy, niewykwalifikowani robotnicy).
Należy tu podkreślić, że podział w usytuo
waniu materialno-społecznym obu grup nie
jest taki sztywny. Bowiem nie wszyscy pro
testanci, to ludzie zamożni. Są także prote
stanckie slumsy, nie różniące się niczym od
katolickich.
iNikt chyba nie potrafił stosować z takim
mistrzostwem dewizy „dziel i rządz”, jak
właśnie angielscy imperialiści. Do tego, by
dzielić, potrzebne były jakieś instrumenty.
I tym instrumentem o kolorycie subtelnym
a więc tym bardziej skutecznym ;była kwe
stia religijna. Posługując się szalbierstwem,
mógł dzięki niej angielski imperializm oder
wać Irlandię Północną od tworzącej się po
pierwszej wojnie światowej Republiki Ir 
landzkiej.
Wygrywanie różnic religijnych umożliwia
ło ongiś obszarnikom północnoirlandzkim
utrzymanie w posłuszeństwie i wyzysk za
równo dzierżawców protestantów jak i ka
tolików. Potem w miarę rozwoju przemy

słu i powstawania klasy robotniczej, stało
się ono klasowym narzędziem rozbijania so
lidarności klasowej. Ilustracją tego może
być fakt, że w 1850 r. tołaściciele stoczni w
Belfaście zainspirowali starcia rreligijne po
to, aby obniżyć płace robotnikom. Tego ro
dzaju chwyty stosowane są także dziś.
D Y S K R Y M IN A C JA K A T O LIK Ó W

Od lat 50-ciu władzę w Irlandii Północ
nej sprawuje partia Unionistów, będąca
odgałęzieniem brytyjskiej partii konserwa
tywnej. Dominują w niej obszarnicy i w
ogóle przedstawiciele klas posiadających,
pragnący za wszelką cenę utrzymać Irlan
dię Płn. przy Anglii. Takiemu też celowi
służy dyskryminacja katolików, ogranicza
nie ich praw obywatelskich, nieprzyjmowanie do pracy, przydzielanie najgorszych
mieszkań, niedopuszczanie ich do udziału
w samorządzie lokalnym.
A rónwocześnie, wedle owej imperialisty
cznej zasady, rzuca się ochłapy biednym
warstwom protestantów, dając im pewne
drobne przywileje. Rzecz jasna, budzi to
sprzeciw katolików. Wiedzą o tym protestan
ci, których wodzowie utworzyli multum or
ganizacji wzniecających płomień szowiniz
mu. Jak tedy łatwo dostrzec, u źródeł
krwawych wydarzeń, które już od roku
wstrząsają Irlandią Płn. są rozdzierające
kontrasty i niezwykle ciężka sytuacja naj
biedniejszych warstw ludności. Zrozumienie
tej prawdy stopniowo toruje sobie drogę
także w tym kraju.
•Rząd •brytyjski zmuszony był wywrzeć na
cisk na rząd pólnocnoirlandzki w kierunku
pewnych ustępstw na rzecz katolickiej
mniejszości. Wysłano też brytyjskie oddzia
ły, które zaprowadziły „porządek”. Jest to
jednak porządek i spokój iluzoryczny. I nie
trzeba być prorokiem, by przewidzieć, że
nie będzie trwałego spokoju pod irlandzkim
niebem, dopóki nie wproimdzi się głębokich
reform i nie usunie źródeł, których produk
tem są barykady dzielące katolików i pro
testantów.
ANTONI TALON
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kończył 18 lat i zapłaci 148 marek.
Na dowód, że karabin jest prawdzi
wy, firma oferuje również naboje
kalibru 8,57 w cenie 12 marek za 10

Oto mała ilustracja atmosfery, pa
nującej w określonych środowiskach

sztuk.

NRF. Ogłoszenie to zamieściła gaze
ta „Neue Herner Handelsblatt*. Ogło

wspomnień z lat wojny — nietrud
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Problemy
algierskiego

startu
lgieria należ; do krajów, które utrzy
mują i rozwijają przyjazne, wielopłasz
czyznowe stosunki z Polską. Polska z
pełną życzliwością odnosiła się do wyzwoleń
czej walki Algierczyków a po jej zwycięs
kim zakończeniu nawiązała z Republiką Al
gierską stosunki dyplomatyczne i żywe kon
takty gospodarcze i kulturalne. Wystarczy
wspomnieć, że nasz obrót handlowy z tym
krajem sięga 50 min zł dewizowych rocznie
i zapowiada się konsekwentny dalszy jego
wzrost. W grę tu wchodzą możliwości do
staw inwestycyjnych dla algierskiego prze
mysłu, górnictwa i rolnictwa oraz eksport
polskiej myśli technicznej. W zakresie wy
miany kulturalnej Algieria gości polskich
twórców, przebywał tam np. zespól „Śląsk”,
liczna grupa algierskiej młodzieży studiuje
w naszych uczelniach. Odbyta ostatnio ofi
cjalna wizyta Przewodniczącego Rady Pań
stwa M. Spychalskiego jeszcze bardziej zbli
żyła do siebie oba kraje.

A

Ze wszystkich państw wyzwolonych od
kolonializmu, Algieria najbardziej zdecydo
wanie kroczy w kierunku postępowego mo
delu państwowości. W rękach państwa al
gierskiego znajduje się już cały kluczowy
przemysł i górnictwo, z wyjątkiem naftowe
go. Po szeroko zakrojonych posunięciach
nacjonalizacyjnych z 1968 r. w rękach obce
go kapitału — poza ropą naftową — pozo
stały tylko mniejszościowe udziały w prze
mysłowych spółkach mieszanych: państwo
algierskie — obcy kapitał. W spółkach tych
państwo algierskie posiada przynajmniej 51
proc. akcji. Rodzimy kapitał prywatny two
rzy małe zakłady w takich gałęziach, jak
konfekcja, montaż narzędzi, rowerów itp.
Pozycje państwa algierskiego rosną rów
nież w dziedzinie wydobycia ropy i gazu
ziemnego. Państwowe przedsiębiorstwo „SONATRACH” wydobywa i przerabia ok. 2 min
ton ropy naftowej. Poza tym przedsiębior
stwo to wykonuje ścisły nadzór nad resztą
wydobycia.
Sektor samorządowy reprezentowany jest
przede wszystkim w rolnictwie. Obejmuje
3 min ha najlepszych gruntów uprawnych,
podczas gdy cała Algieria posiada w ogóle
6,2 min ha gruntów ornych. Gospodarstwa
zarządzane są przez komitety, złożone z
przedstawicieli robotników rolnych
oraz
przez dyrektorów, mianowanych przez mini
stra rolnictwa. Gospodarstwa te działają- na
zasadach rozrachunku ekonomicznego.
W rękach wielkiej własności ziemskiej
pozostaje nadal 8500 gospodarstw, obejmują
cych 1700 tys. ha ziemi uprawnej. Zapowie
dziana reforma rolna nie jest dotychczas
przeprowadzana, ponieważ państwo chce

wpierw odpowiednio przygotować małorol
nych i bezrolnych chłopów do samodzielnego
gospodarowania na przydzielonych im grun
tach.
Obok niewątpliwych, widocznych osiągnięć
występują w Algierii poważne problemy, bę
dące pozostałością kolonializmu i czekające
rozwiązania. Jednym z nich jest problem
bezrobocia. Bezrobocie szczególnie daje się
we znaki w gospodarczo mniej rozwiniętych
prowincjach wschodnich, gdzie obejmuje
ono ponad 42 proc. zdolnej do pracy lud
ności męskiej, podczas, gdy w rejonach cen
tralnych liczba ta wynosi 32 proc. — na za
chodzie — 21 proc. W chwili obecnej ogólną
liczbę zdolnych do pracy mężczyzn szacuje
się w Algierii na 2,5 min osób. Liczbę za
trudnionych oblicza się na 1,7 min, w tym
1,3 min w rolnictwie. A zatem około jednej
trzeciej mężczyzn w wieku produkcyjnym
znajduje się w sytuacji „zbędnej siły robo
czej”. Zatrudnienie kobiet
jest
jeszcze
mniejsze, zaś szybki, przekraczający 3 proc.
rocznie przyrost ludności jeszcze bardziej za
ostrza problem zatrudnienia.
Brak zapotrzebowania na siłę roboczą po
głębia dawną tendencję emigracji do prze
mysłowo rozwiniętych krajów Europy Za
chodniej, gdzie liczba zatrudnionych Algier
czyków, według ostatnich ocen, sięga 750 ty
sięcy.
Konsekwentny kurs rządu algierskiego na
rozwój przemysłu ma na celu, poza innymi
względami, również zmniejszenie bezrobo
cia. Obecnie, po niezbędnych krokach przy
gotowawczych, Algieria weszła w etap inten
sywnej industrializacji. Tak np. w roku bie
żącym na przemysł przypada ponad 57 proc.
wszystkich inwestycji. Poważne miejsce zaj
mie industrializacja również w nowym pla
nie czteroletnim na lata 1970—1973.
Plany gospodarcze ściśle wiążą się z po
siadaniem kadr własnych specjalistów róż
nego stopnia. Kolonializm celowo blokował
Algierczykom drogę do oświaty i dlatego w
niepodległej Algierii oświatę niejako uprzy
wilejowano. Na szkolnictwo — od podstawo
wego do wyższego — przeznacza się co roku
ponad jedną czwartą wszystkich wydatków

budżetowych. W okresie niepodległości Al
gierczycy osiągnęli w dziedzinie oświaty du
że sukcesy. Liczba uczniów szkól podsta
wowych wzrosła dwa i pól raza — z 0,6 do
1,5 min. Szczególnie znamienny jest rozwój
szkolnictwa wyższego: obecnie kształci się na
wyższych uczelniach 9720 studentów wobec
600 w r. 1962, tj. 16-krotnie więcej! Mimo to
dotychczas tylko połowa dzieci w wieku
szkolnym może zasiąść w ławie szkolnej.
Ostry problem społeczny stanowi również
ochrona zdrowia. Na blisko 13 milionów lud
ności przypada około 1500 lekarzy, z czego
ponad połowa pracuje w trzech największych
miastach — w Algierze, Oranie i Konstanty
nie, nikła jest opieka lekarska w odległych
rejonach wiejskich. W okresie kolonialnym,
europejska ludność Algierii nie odczuwała,
rzecz jasna, trudności w tej dziedzinie. Brak
lekarzy i ogólnogospodarcze trudności nie
pozwalają jeszcze państwu na wprowadze
nie bezpłatnej opieki lekarskiej.
Do rzędu najważniejszych problemów Al
gierii można zaliczyć również problem mie
szkaniowy. W rezultacie masowego wyjazdu
ludności europejskiej w pierwszych miesią
cach niepodległości, w ręce państwa algier
skiego przeszły znaczne rezerwy mieszka
niowe w miastach. Zostały one natychmiast
zajęte przez rodziny algierskie, które prze
niosły się do mieszkań zbiegłych z kraju
dawnych właścicieli. Okolicznosc ta złago
dziła ostrość kryzysu mieszkaniowego, ale
tylko na pewien czas. Rudery poprzednich
mieszkańców algierskiej Casby, którzy prze
nieśli się do nowych mieszkań, ani przez
chwilę nie stały pustką — zajęli je przyby
sze ze wsi. Napływ ludności wiejskiej do
miast ponownie zaostrzył kryzys mieszka
niowy, toteż obecnie rząd, po raz pierwszy
od uzyskania niepodległości, musiał prze
znaczyć na budownictwo mieszkaniowe zna
czne fundusze. W ramach planu czterolet
niego na lata 1970—1973 przewiduje się bu
dowę około 300 tysięcy mieszkań.
Trudności występujące w dzisiejszym ży
ciu kraju, mobilizują cale algierskie społe
czeństwo do koncentracji sil dla zlikwido
wania spuścizny lat kolonialnego wyzysku.

9

&

|i

B

III

■q

I

II

I

K

«

hi I

I

W V

w

l

h

i

Świeżo powietrze! Wspaniale, cudowne! — powiedział Fil
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O d razu zrozumiałam, że nikt nie wystawi gwarancji na życie mojego
męża. Przeżyłam z nim szczęśliwe chwile, ale niewiele ich już było. Nad
każdq z nich wisiała straszna groźba... Jak długo jeszcze? A jednak odpę
dzałam od siebie myśl, że Fil może umrzeć. W ciqgu ostatnich osiemna
stu miesięcy otrzymaliśmy mnóstwo telegramów i listów z całego świata.
Nieznani ludzie ze wszystkich kontynentów, zawiadamiali, że myślą o nas,
sq nam bardzo życzliwi. Jakie to piękne...

T

AK zaczynają się wspomnienia Eileen
Blaiberg, małżonki dentysty, dr Filipa
Blaiberga, który najdłużej żył spośród
ludzi, którym przeszczepiono obce serce. Na
dwadzieścia miesięcy ucichły zawzięte dys
kusje o celowości transplantacji serca. Uci
szyło je „drugie życie” dr Blaiberga. Blai
berg już nie żyje, ale spośród 149 osób, któ
rym serca przeszczepiono (do 1 września
br.), 40 osób żyje nadal. Wiedzą one, że
mają dać odpowiedź na pytanie, czy od
ważne, pionierskie eksperymenty kardiolo
gii doprowadzą do celu. Na pytanie to na
swój sposób stara się również odpowiedzieć
Eileen Blaiberg. Opisała ona „drugie ży
cie” swego męża, które stało się dla niej
dniami nadziei i trwogi. Wybraliśmy z jej
wspomnień kilka urywków.
*
Nie jeden raz patrzałam na to, jak
śmierć sięgała po mojego męża. Nie jeden
raz wydawało mi się, że wszystko stracone.
Przecież to jego „drugie życie” było „tań
cem na linie”. Życie Filipa było wciąż za
grożone przez jego własny organizm, który
walczył przeciw obcemu intruzowi — sercu
innego człowieka. Walka o życie męża roz
poczęła się 3 grudnia 1967 r. Nigdy nie za
pomnę tego dnia, nigdy, jak długo będę
żyła. Fil leżał w łóżku. Był bardzo chory.
Właśnie przygotowywałam obiad, kiedy za
wołał on mnie do siebie. Ze łzami w oczach
mówił:
— Stała się wielka rzecz, stało się coś,
co zrewolucjonizuje medycyne i uszczęśli
wi ludzi...
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Dotyczyło to nadanej przed chwilą infor
macji radiowej, którą Fil usłyszał. Radio
podało, że profesor Christian Barnard w
kapsztackim szpitalu Grotę — Schuur po
myślnie przeprowadził pierwszą transplan
tację serca. Jego pacjent nazywał się Luis
Washkansky. Fil, jako lekarz, od razu oce
nił znaczenie tego wydarzenia. Było to dla
nas ogromne przeżycie. Drugim takim prze
życiem stał się telefon od profesora Schrire z kliniki Grote-Schuur, który przez trzy
naście lat leczył Fila. Profesor zadzwonił
jeszcze tego samego dnia, po południir, ze
szpitala Grote-Schuur. Kiedy podniosłam
słuchawkę profesor oznajmił:
— Fil będzie drugim człowiekiem, które
mu damy inne serce. Powiedz mu to, Eileen,
kiedy jego stan trochę się polepszy.
Tego wieczora F il prawie przestał od
dychać. Choroba znowu zawzięcie go zaata
kowała. Tydzień po tygodniu czuwałam
przy jego łóżku całymi nocami, w nieustan
nym lęku, w ciągłej niepewności. Niekiedy
oddech jego słabł tak dalece, że ledwie
można było to dostrzec, dziesiątki razy od
nosiłam wrażenie, że to już...
Fil zawsze fascynował się rozwojem me
dycyny i techniki. Sądzę, że nie było to bez
znaczenia, iż właśnie jego wybrano na tę
drugą operację. Widzę go, jak staje przede
mną i z dziecięcym ukontentowaniem opo
wiada:
— Wiesz, dzisiaj widziałem na telewizyj
nym ekranie swoje własne serce! Zrozum,
swoje własne serce widziałem!...

w
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Zastanawiałam się wtedy, czy Fil zdaje
sobie sprawę z całej prawdy, czy wie, że
jego życie nieustannie wisi na włosku? Do
myślam się, że raczej tak. Ale to tylko
domysł. Nie dawał po sobie niczego poznać.
Lekarze przedstawili mi wyniki ostatnich
badań, nie informując o nich Fila. Oświad
czyli mi wręcz:
— Serce pani męża jest tak zniszczone,
że po ogólnie stosowanej kuracji niczego
nie należy sobie obiecywać... Jak długo
zdolne jest ono pracować — określić nie
można. Jeśli powiemy: jeszcze miesiąc, lub
jeszcze godzinę — obie diagnozy mają jed
nakowe uzasadnienie.
Cóż mi w takiej sytuacji pozostawało?
Liczyć dni, minuty...
Doczekałam wreszcie małego polepszenia
się stanu zdrowia mego najdroższego Fila
i ostrożnie zaczęłam:
— No, a co byś na to powiedział, gdyby
ci zaproponowano wymianę serca, jak
Washkanskiemu?
— Chyba rozpłakałbym się z rozczulenia!
Od tego dnia nie odchodził myślami od
możliwości takiego rozwiązania, widziałam,
ze w nim pokłada ukrytą nadzieję.
Odwieźlimy Fila do szpitala. W szpitalu
pewnego dnia poznałam młodego lekarza.
Prezentował się bardzo ujmująco, ale w
oczach jego czytałam jakąś niepewność,
wydawał mi się przygnębiony i zmęczony,
jakby po kilku nieprzespanych nocach —
było to wkrótce po śmierci Washkańskiego.
Mąż przedstawił mi go:
— Profesor Christian Barnard...
Po wyjściu profesora nękał mnie nowy
natłok myśli. Washkańsky nie żyje... Czy,
"dyby go nie operowano, żyłby jeszcze?
Jeżeli żyłby, to czy Fil ma iść na ten sam
stół, na którym operowano Luisa? Każda
chwila jego życia przedstawia dla mnie
wartość nieoszacowaną, wiem, że i on chce
żyć, chce być jak najdłużej ze mną. Czy
nie wpłynąć na Fila, żeby się cofnął? Ale
wszak Fil jest lekarzem i doskonale wie
na co się waży. Powiedział mi kiedyś: naj
bardziej cenię tych ludzi, którzy potrafili
poświęcić choćby małą część swego życia
dla dobra innych ludzi a największym dob
rem człowieka jest nauka. No, tak — roz
myślałam — Fil postanowił sprezentować
ludzkości część własnego życia, nie wiedząc
ile miesięcy lub minut oddaje ludzkości.
A jednocześnie ma nadzieję, że ludzkość,
że nauka sprezentuje mu przedłużenie jego
życia. Wiedziałam, i niech każdy to wie,
że w decyzji Fila nie działała wyłącznie
instynktowna chęć życia, kierowało nim coś
większego, szlachetniejszego, coś, co w mo
ich oczach czyniło zeń człowieka przez du
że „C”.
W południe 2 stycznia 1968 r. wzięto Fila
na salę operacyjną. Był uszczęśliwiony.
Dawno nie widziałam w nim tyle radości.
Rozumiałam go — chciał żyć. I tak bardzo
pragnęłam żeby żył... Chyba dlatego na
progu operacyjnej sali rozstaliśmy się bez
żadnych scen, mówiąc sobie nawzajem krót
ko: good bye! Kiedy bezszelestnie zamknęły
się drzwi do białej sali, nogi pode mną
ugięły się, padłam na jakiś fotel i wybuchnęłam głośnym płaczem...
(Dokończenie w następnym numerze)

„Drugie życie” wypełniła
radość

nam

wielka

SPADKOBIERCY
DA WNYCH
MISTRZÓW
Komoda W stylu Ludwi} ka XV wykonana w różo(i wym palisandrze
tali zwartymi grupkami rozprawiając
przyciszonymi glosami, tak by nie zakłó
cić chwili, nie zmącić powagi uroczy
stości. Blade jesienne słońce niedyskretnie
ujawniało to staranną cerę na ciemnym gar
niturze, to wyblakłą barwę elegancko w nie
modny węzeł zawiązanego krawata. Wreszcie,
żegnając sdę ze staroświecką galanterią,
zniknęli w obsypanych pożółkłymi liśćmi
alejkach. Każdy myślał zapewne, że coraz
bsrdziej zmniejsza się, szczupleje ich grono,
a każdy z nich obecnie już emerytów przed
stawia sobą i swoją pracą ogromny dorobek
oraz wniósł swój wklad: w naszą kulturę.
Przedmioty bowiem wykonane rękoma sta
rych mistrzów długo jeszcze cieszyć będą
użytkowników, wzruszać pięknym kształtem
artystycznego mebla, wymyślną ramą błysz
czeć w sali muzeum. Generacja dawnych
majstrów meblarskich, kowali, pozłotników
— ludzi1
, którzy są ostatnimi Mohikanami
artystycznego rzemiosła — odchodzi...

S

Warszawiacy mieli ostatnio możność oglą
dania wytworów ich pracy, zgromadzonych
na wystawie w Izbie Rzemieślniczej. Dwie
sale mieściły przedmioty, z których wiele
pretendowało do miana dzieł sztuki. Chyba
właśnie meble najbardziej zachwycały sta
rannością wykonania, prawidłowością stylu.
Pyły to bowiem najczęściej kopie mebli z
epoki. Wykonane z wysokogatunkowych
drzew jak palisander, mahoń (to ostatnie
importujemy aż z krajów afrykańskich,
charakteryzuje się pięknym czerwonawym
kolorem, jest niezwykle ciężkie i bardzo
twarde) w bogato intarsjowane, niekiedy
ozdobione inkrustacją z masy perłowej —
były dowodem wielkiej umiejętności naszych
rzemieślników. Wśród eksponatów przeważa
ły bidermajerowskie komody, zimlerowskie
stoły, głębokie fotele, wyściełane pięknymi
obiciami krzesła. I jeszcze kowalstwo —
świeczniki i żyrandole odlane z miedzi lub
brązu. Wiele w stylu Księstwa Warszawskiego
zakończone orłem lub kaczką — tą z war
szawskiej legendy, co to do tej pory pływa
podobno w podziemiach pałacu Ostrogskich...
Również z brązu wykonali ślusarze okucia,
zamka i kluczyki do mebli. Niewiele osób
zwróciło na nie uwagę, a pizecież sprawa
nie jest prosta. Do stylowej np. komody czy
sekretarzyka tego rodzaju dodatki muszą być
zrobione w tym samym stylu co cały mebel.
„Uszko od renesansu — jak powiedział pe
wien ślusarz — lubi być uformowane na
kształcie koła, na którym układają się moty
wy 2 laurowych liści, natomiast do empira

’dą kokardki i wszystkie elementy o kształ
cie liry”...
To samo dotyczy ram do luster lub obra
zów. Wykonuje się je ze specjalnej masy,
clawną techniką na tiulu. Jednak najcenniej
sze są te wyrzeźbione w drzewie i pozłacane.
Można sobie wyobrazić ile trudu kosztuje
wyrzeźbienie np. rokokowej wymyślnej ramy.
Zresztą — rzeźba w ogóle jest niezwykle
pracochłonna i poza zdolnościami artystycz
nymi wymaga wiele benedyktyńskiej wprost
cierpliwości. Inny warszawski rzemieślnik —
.stolarz — pokazywał m i renesansową szafę,
stół d krzesła, które jego ojciec rzeźbił... paęć
lat
Te wszystkie przedmioty artystyczne po
wstają w starych pracowniach przy niewiel
kim
udziale sprzętu zmechanizowanego.
Zdolne ręce, duży zmysł artystyczny odgry
wają tu największą rolę. W tych małych,
zakurzonych warsztatach mieszczących się na
peryferiach miasta, na Targowej, Ząbkowskiej, Żelaznej lub Krochmalnej praca ręczna
jest preferowana ponad wszystko.
Teraz powstaje więc pytanie zasadnicze:
dla kogo przeznaczona jest tego rodzaju pro
dukcja? Wiadomo przecież, że nie są to
przedmioty popularne — nie nadają się ze
względu na swe rozmiary do naszych „M-3”
ani też, ze względu na swą cenę, nie znajdu
ją masowego nabywcy. Ale... właśnie przy
współczesnym zmechanizowaniu świata, przy
obecnej standaryzacji coraz bardziej ceni się
właśnie pracę ręczną i jej unikalne wytwory,
"itąd też produkcja wyrobów rzemiosła arty
stycznego piv.eznaczona jest w większości na
eksport, a sławne „wiedeńskie antyki1’ wy
konane są często rękoma polskich rzemieśl
ników. Poza tym trwa ,powszechna restaura
cja dawnych pałacyków, które przeznacza się
na muzea jak np. powstające obecnie m u
zeum Pułaskiego. Zdewastowane, zniszczone
wojną wnętrza zapełnia się pieczołowicie renowowanymi antykami lub ich bardzo wier
nie wykonanymi kopiami. Jest to praca
trudna i czekająca właśnie rzemiosło...
Wyszło ono z wojny, podobnie jak wiele
innych gałęzi naszej gospodarki — zniszczone.
Pierwsze lata powojenne także nie stanowiły
dla rzemiosł artystycznych koniunktury. Były
bowiem sprawy pilniejsze: odbudowa i sta
rania o własny dach nad głową. Następne
lata wiadomo — dominowała wtedy błędna
zasada, że rzemieślnik to prawie to samo co
kapitalista. Obecnie nastąpiło właściwe w
tym względzie zróżnicowanie, dla rzemiosła
rozbłysnęło zielone światło, co znajduje swój
wyraz w dostawach surowców i podatkowych

ulgach, ze szczególnym ich uwzględnieniem
w wypadku jeśli rzemieślnik kształci ucznia.
To kształcenie nowych kadr stanowi jednak
osobne zagadnienie. Wiadomo bowiem że
starzy mistrzowie, posiadający i ogromne
wiadomości zawodowe i dużą etykę mimo
wielkiej troski by wraz z nimi nie odszedł
umiłowany przez nich zawód — nie są
jednak w stanie szkolić młodzieży, gdyż nie
zawsze posiadają zdolności dydaktyczne.
Pozostają więc szkoły .rzemiosł artystycznych,
gdzie młodzież pod kierunkiem specjalnych
nauczycieli uczy się pięknego rzemiosła.
Niestety, panuje u nas błędne przekonanie,
że rzemieślnik to coś o wiele gorszego niż
np. geodeta, inżynier lub nauczyciel, często
więc chłopiec lub dziewczyna posiadający
uzdolnienia arrtystyczne — może nie takiej
miary ;by zdawać na Akademię Sztuk Pięk
nych, ale na pewno wystarczające, by zostać
doskonałym rzemieślnikiem-artystą — idą
np. do Wyższej Szkoły Pedagogicznej lub ma
Politechnikę. Z trudem kończą te uczelnie —
jeśli w ogóle je kończą, bo bywa i tak, że
odpadają po pierwszym roku i zostają bardzo
miernymi nauczycielami lub inżynierami.
A (przecież gdyby wybrali zawód zgodny Ze
swymi zdolnościami znaczyliby w nim
wiele...
Jest np. w Henrykowie pod Warszawą
fabryczka zajmująca się wytwarzaniem „an
tyków”. Od czasu do czasu w stołecznej
prasie pojawiają się ogłoszenia o zatrudnie
niu w niej stolarzy, rzeźbiarzy itp. Zgłaszają
się tam absolwenci po technikum meblarskim
z Warszawy, okolic Wyszkowa i Konina.
Bardzo często jest to młodzież wiejska o
uzdolnieniach artystycznych, często ci którym
ze względu na standaryzację nie odpowiada
ją wielkie jak np. wyszkowska — fabryka
mebli. Sami mówią, że ich zdaniem ten me
bel jest piękny, który jest wypieszczony,
indywidualny. Potrafią oni dostrzec w przed
miocie urok, zachwycić się urodą ludwikow
skiego sekretarzyka, wydobyć całe piękno
piramidalnie ułożonego słoja drzewa. A prze
cież meblarstwo to tylko jedno z licznych, a
jakże pięknych rzemiosł, czekających na
zdolnych wykonawców, podtrzymujących na
sze najlepsze tradycje.
Komoda rokokowa (palisander)
zdobiona okuciami z brązu.

bogato
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AFRYKA

ODPOWIEDZI
PRAWNIKA
Pan M. A. — Rybnik — jeśli
usprawnienie wykonano w
formie powołania brygady
racjonalizatorskiej i zawarto
specjalną umowę wtedy wy
konawcy przysługuje spe
cjalne wynagrodzenie. Z li
stu Pana wynika, że takiej
brygady nie powołano a usprawnienia wykonywano w
ramach normalnej pracy,
czyli, że nie przysługuje wte
dy specjalne wynagrodzenie.
Jeśli jednak pracował Pan
w godzinach nadliczbowych,
wtedy należy się Panu wy
nagrodzenie za pracę wyko
nywaną w godzinach nad
liczbowych na zasadach ogól
nych.

Poczta BU RU N DI wydała serię z 8 znaczków z reproduk
cjami obrazów sławnych malarzy. Na znaczkach przedsta
wiono: 3 F — „Madonna z Dzieciątkiem" F. Lippi, 5 F —
„Magnifikat" S. Botticellego, 6 F — „Madonna z Dzieciąt
kiem" A. Diirera, 10 F — „Madonna Granduca" Raffaela,
11 F — „Madonna z Dzieciątkiem" A. Correggio, 14 F —

po 10 sztuk. Nakład poszczególnych wartości od 40 do 100
tys. sztuk.
J.S.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓW KI NR 35
POZIOMO: Saratów, Ket, anatom, Raka, Midas, kujot, nom, Ka
mena, mason, tor, Ob. Neron, ma los, tenis, ogonek, net, rober,
Minos, eter, powaga, sak, Balaton. PIONOWO: sam, Anin, Radom,
ataman, TOS, om, kajet, ekonom, tatarak, rum, kanon, korek, Do
lores, seter, Bogota, Niniwa, sobek, senat, Ner, Togo, mol, San, pa.
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nagrodę w postaci kom
pletu książek otrzymuje KS. TADEUSZ PIĄTEK, Ząbkowice
Śląskie, ul. Głowackiego nr 5a/2

4) w chwili otwarcia spadku
bądź są małoletnie, bądź też
pobierają naukę zawodu lub
uczęszczają do szkół albo,
5) w chwili otwarcia spadku
są trwale niezdolne do pra
cy.

Pan S. T. — Pieńsk — jeśli
chodzi o dziedziczenie gospo
darstw rolnych lub ich czę
ści, spadkodawcy dziedziczą
z ustawy tylko pod warun
kiem. gdy:

Znaczki zostały wydrukowane w ozdobnych arkusikach

Rozwiązania należy nadsyłać w terminie 10-dniowym od daty
ukazania się numeru pod adresem redakcji z dopiskiem: „Krzy
żówka nr 41”. Do rozlosowania: KOMPLET KSIĄŻEK

3) w chwili otwarcia spadku
bądź prowadzą inne indywi
dualne gospodarstwo rolne,
bądź też pracują w gospodar
stwie rolnym swoich rodzi
ców, małżonka lub jego ro
dziców, albo,

PRAWNIK

26 F — „Pokłon Trzech Króli" J. B. Maino.

PIONOWO: 1) eks-rywalka Rzymu, 2) kwiat nazywany również
gladiolą, 3) aptekarska jednostka wagi, 4) rodzaj chustki, 5) szla
gier, 8) rezultat, 9) znany pisarz brazylijski, 14) duński grosz, 15)
jednostka wagi, 16) bóg słońca, 17) antonim sympatii, 18) tuz,
20) strój, szata, 21) największe wzniesienie na trasie Kraków —
Nowy Targ, 22) włóczęga, 23) krewny w linii męskiej, 24) autor
„Damy pikowej”, 25) jednostka energii promieniotwórczej.

2) w chwili otwarcia spadku
są członkami rolniczej spół
dzielni produkcyjnej lub pra
cują w gospodarstwie rolnym
takiej Bpółdzielni,

*

„Narodziny" F. Baroccio, 17 F - „Święta Rodzina" El Greco,

POZIOMO: 1) nauka o lotach międzyplanetarnych, 6) przystań
wodna, 7) wcześniejsze zamówienie miejsca w hotelu lub w po
ciągu, 10) łączy żebra, 11) uprawia hipikę, 12) jedno z państw
arabskich, 13) dawna organizacja studencka, 19) arteria komuni
kacyjna, 24) rodzaj ogrodzenia, 25) w telewizorze, 26) towarzyski
rower, 27) stażysta, 28) zajęcie dla rolnika, 29) technika uprawy
knltur rolnych.

1) bezpośrednio przed otwar
ciem spadku, czyli śmiercią
spadkodawcy (matki) praco
wały w tym gospodarstwie
nieprzerwanie co najmniej od
roku albo,

|

/

Wytnij ten kupon. Opisz
dokładnie sprawę w liście
do redakcji, a otrzymasz
bezpłatną poradę prawną,
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nuje bowiem z góry i z góry. ustala
swe wydatki. Spraw bytu nie można
przecież „puścić na żywiol“. Wszy
stkie nasze wydatki powinny być
tak przemyślane, by wydawanie sta
ło się celowe, by nie wyrzucać pie
niędzy w błoto. Powstaje więc py
tanie: jak należy to czynić w prak
tyce?
Pewna moja znajoma. znana z go
spodarności, stosuje bardzo prosty
sposób: po otrzymaniu pensji swojej
i męża, odkłada część pieniędzy prze
znaczonych na świadczenia t.j. ko
morne, gaz, światło. Następnie —
pieniądze na wyżywienie rodziny,
rozdziela w koperty. W każdej z ko
pert znajduje się suma przeznaczona
na utrzymanie w ciągu jednego ty
godnia. Jest to o tyle praktyczne,
że jeżeli np. we środę zorientuje się,
iż wydała za dużo — wtedy w na
stępne dni tygodnia ogranicza swe
wydatki i z żelazną konsekwencją
pilnuje by nie przekroczyć budżetu
tygodniowego. Niezależnie od tego
zaraz po otrzymaniu pensji kupuje
podstawowe a nie ulegające zepsu
ciu produkty, takie jak: mąka, cukier,
smalec. W osobnej kopercie znajdu
ją się pieniądze przeznaczone na
środki piorące, mydła, reperacje, a
w innej na drobne wydatki takie
jak: kino, teatr, składki szkolne. '

Z ołówkiem w ręku
yjem y u> okresie, który można
by nazwać żartobliwie „erą pla
nowania". Wielkie, perspekty
wiczne plany rozbudowy gospodarki,
rozwoju kultury, nauczania — oto
tematy dominujące w naszej rzeczy
wistości. Wśród tych gigantycznych
liczb znajduje się — na którejś tam,

Ż

pozycji — rubryka nazwana „plano
waniem budżetu rodziny'1.
W skali państwowej zajmują się
tym zagadnieniem sztaby ekonomi
stów, zespoły maszyn liczących. Nie
mniej jednak podstawę całego za
gadnienia stanowi... ołówek w ręku
pani domu. Nowoczesna rodzina pla

M yć ciepłą wodą i m ydłem nawet i 3—4 razy
dziennie. Żadnego krem u nie w klepyw ać, bo
skóra sam a dość tłuszczu wydziela.

„M am tłusta cerę i nie mogę sobie z n ią dać
rady. Czy m uszę chodzić
da
kosm etyczki?
Czy nie ma dom owych środków, aby m oja
tw arz ciągle się nie świeciła, aby m i nie w y 
skak iw a ły nieustannie pryszcze, abym nie m ia
ła w ągrów ?...” p y ta Z O F IA C.
Z tłustą cerą jest -trochę kłopotów , ale... m a
ona i sw oje dobre strony. Otóż, prawdę m ó 
wiąc. tylko ktoś, kto m a tłustą cerę m oże ją
opalać, poddaw ać dzia łaniu wiatrów — a n a 
wet korzystać z lam p y kw arcow ej — i to przez
cały rok. Tylko osoby po 50-tce, o ile jeszcze
m a ją cerę tłustą {raczej rzadkie w ypadki) po
w in n y unikać słońca, la m p y i koniecznie leczyć się u lekarza luh dobrej kosmetyczki.
N a ogól tłustą cerę m iew a się za m iodu, a
a wiekiem cera tłusta zam ienia się n a n o r
m aln ą, a nieraz i na suchą. Ale dzięki tem u
ci* co w młodości m e li cerę tłustą i bardzo o
n ią d h all — przez długie lata nie m a ją zm arsz
czek. W k a żd y m razie m a ją je o wiele p óź
niej, n iż osoby o cerze suchej, a naw et
niż
osoby o cerze no rm aln ej — a ile3 pow tarzam ,
o tę sw oją tłustą cerę napraw dę d b ali. Ale..,
ja k dbać?

Rady dobre i praktyczne

Jeśli go wydziela zbyt wiele, to m ożna zm y
wać tw arz spirytusem salicylow ym , albo spi
rytusem H offm anna (mieszanka 3 części spi
rytusu i 2 części eteru). Takie odtłuszczanie
cery zaleca się zwykle... nastolatkom , u k tó 
r y c h nfl podłożu lojotoku występuje trądzik po
spolity.
Gdybyście przypadkiem odtłuścili sobie skó
rę zbyt m ocno — tak, że naskórek zacząłby się
łuszczyć, trzeba natychm iast
przerwać
takie
przem ywanie, a czyściutko u m ytą cerę nakrem ow ać — najlepiej — kremem naw ilżającym .
Jeśli nie możecie jak o ś pozbyć się tego trądzika, to możecie stosować przecieranie skó
ry preparatem Acnosam, a na noc, po um yciu
twarzy — wetrzeć w skórę nieco kremu przeciwtrądzikowego o nazwie „PT ’1.
Dobrze b y też było, aby ca 6 tygodni cho
dzić na zabieg do
gabinetu kosmetycznego,
gdzie dokładnie oczyści
się ccrę, usunie zas kórniki (czyli „w ąg ry ”, a więc czopki ło 
jowe, zatykające ujścia gruczołów łojow ych).

Pozostałe pieniądze odkłada się na
książeczkę PKO. Z nich czerpie się
w wypadku, gdy trzeba kupić ubra
nie, meble do domu lub inne droż
sze przedmioty.
Owa znajoma postępuje tak od lat
i twierdzi, że w ten sposób zaoszczę
dza sobie wiele kłopotów a nawet
pieniędzy, gdyż nigdy nie wydaje na
rzeczy niepotrzebne i niezaplano'
wane.
i

2. Maseczka mleczno-drożdżowa. Utrzeć nieco
drożdży z dodatkiem słodkiego, ciepłego mleka
na gęstą papkę i rozsmarować pa czyściutko
um ytej twarzy. Zm yć, jak wyschnie, tj. po ok,
10—15 m inutach.
3. Maseczka hialkowo-cylrynowa. lib ić troszkę
białka na sztyw ną pianę, dodać trochę soku
z cytryny i odrobinę ałunu. Jest to maseczka
nie tylko , odtłuszczająca, odżywcza i oczysz
czająca, ja k dw ie poprzednie, ale i ściąg ają
ca, czyli że nadaje się najhard zie j na cery o
rozszerzonych porach.
Dw ie pierwsze m aseczki zm yw ać po ok. lrt
m inutach, ciepłą wodą, a maseczkę ściągającą
— wodą zim ną.
Dla nastolatek i nastolatków z cerą tłustą —
najlepsza jest
m aseczka
mleczno-drożdżoWa
(przy rozszerzonych porach — ściągająca), a d la
osób dorosłych — maseczka ziołowa,
BE I X A

Od czasu do czasu np. raz na tydzień, warto
sobie sam em u zrobić maseczkę odświeżającą
cerę.
1. Maseczka ziołowa. Taką gotową m aseczkę
dla cery tłustej m ożna na b y ć w sklepach zie
larskich.

•

Rady dobre i praktyczne

13

OSTATNIE MARYNATY
W

prawdzie nie polecam y m arynat,
gdyż
ocet (ten m ocny, a nie ten w inny) nie n a 
leży do napojów zdrowych, niem niej w każdym
d e m u k ilk a słoików' z m ary na ia m i zawsze się
przyda. M arynat nie jada się na co dzień, po
w inny je d ynie służyć jak o ostry dodatek do
sałatek, jako p ik antna dekoracja do kanapek,
dla upiększania półm isków itp.
SA ŁA T K A z Z IE LO N Y C H
MARYNOW ANA.

SŁUCHAJ KAMILLI
P. K A Z IM IE R A S. pisze; „Coraz n u d n ie j te
raz o drób św ieży, a coraz więcej w sklepach
drobiu i różnych wyrobów z dro b iu — m rożo
nego. B yłam
cale życie przyzw yczajona do
drobiu świeżego, a teraz kiedy m uszę w d o m u,
ze względu na osoby chore i na diecie — ciągle
coś z drobiu podaw ać, muszę daleko jeździć
n a targ, aby dostać żyw ą lub bitą kurę, czy też
kaw ałek piersi drobiow ej. Dlaczego handel uspo
łeczniony prawie, że nie sprzedaje drobiu nie
mrożonego, świeżego, bitego?”
Przem ysł drobiarski chce Pani, ja k I wszyst
kim innym gospodyniom zajm u jący m się k u c h 
n ią — właśnie iść na rękę, ułatw ić pracę w
dom u, uprzystępnić drab.
Zam iast robić z mięsa drobiowego konserwy,
sporządza się z niego m ro żo nk i. Ich wartość
odżywcza jest rów na mięsu świeżemu, z ty m ,
że jest od świeżego bardziej kruche — po
obróbce term icznej.
Dla gospodyni 10 w ielka wygoda, gdy dostaje
np. k u rę ju ż bitą, oczyszczoną, oskubany, ładnie
uform ow aną... tylko w y m y ć, osolić i w kładać
do piekarnika, czy do garnka.
Id ą c dalej w tym kie ru n k u — u łatw iania p ra
cy gospodyni dom ow ej — przem ysł drobiarski
p ro d u k u je m rożonki w rozm aitym asortym en
cie. W prawdzie dotąd p ro d u k u je je tylko Z J D
W Siedlcach, ale niedługo la k ą produkcję m a ją
też p o d jąć Zjednoczenia W Ł u b łin ie % w R a 
d o m iu .
A oto ten obecny, siedlecki asortym ent:
1. Ż O Ł Ą D K I D R O B IO W E W SOSIE M IĘSN Y M .
Są to ugotowane i pokrajane żo łą d k i drobio
we, sos m ięsny luh m ięsno-pomidorowy, na
Włoszczyznie. Jest to potraw a w forem ce a lu 
m iniow ej, o wadze J -10 g lub 220 g (netto). W?
tym alu m iniu m niożna danie podgrzać do 100
M. Cl i podaw ać n p . do kaszy, ziem niaków ,
m akaronu, czy do chleba, na gorącą kolację.
2. K LOPS Z M IĘ S A D R O B IO W E G O . W skład
tego klopsii wchodzi mięso kurcząt i kur, tłuszcz
drobiow y, ja ja , p łatki owsiane, jarzyny i p rzy
prawy. Jest to p ółprodukt, gotowy do spoży
cia po usm ażeniu na gorącym tłuszczu lub
po ugotowaniu, czy upieczeniu.
M ożna też z tego klopsa zrobić „pieczeń
rzy m sk ą” lub po upieczeniu dodaw ać na z im 
no do pieczywa, czy kanapek. K u p u je się
ten klops W tak im sam ym opakow aniu ja k
żołąd k i, lub w woreczkach z folii, jak o kotle
ciki o wadze ISA g.
3. P A L U S Z K I Z M IĘSA D R O B IO W E G O . Te
Paluszki są do nabycia W' woreczkach z folii
polietylenowej, pa 5 sztuk, długich na 10 cm ,
a gruhych na 1,5 cm — w ażą flo g. Paluszki
sm aży się na gorącym tłuszczu i podaje gorące,
jako m ięsny dodatek, np. do b ulio nu, barszczu,
zup jarzynow ych itp.
4. SIE K A N IN A Z M IĘSA GĘ SIEG O . Jest to
też rodzaj klopsa, czy farszu, ale z upekloW i t n e g o mięsa gęsiego.
Do niego dodaje się:
Jaj, tłuszczu gęsiego, płatków' owsianych, jaRzyn i przypraw . Ten farsz m ożna używać tak
samo. jak „klo p s z mięsa drobiowego” ,
5. BIGOS Z M IĘSA G Ę SIEGO .
To jeszcze
Jedna potrawa oferowana gospodyniom przez
przem ysł drobiow y. W* skład tego bigosu w c ho 
dzi mięso gęsie, pokrajane i obsmażone, k a 
pusta kiszona i dodatki, ja k m ą k a pszenna,
koncentrat pom idorow y, cebula, tłuszcz i przy
praw y. potraw a jest gotowa do spożycia po
podgrzaniu do 10(] st. C. N aturalnie, że nie jest
to danie diefetycrzne, ale któż ze zdrowych lu 
dzi nie z jad łb y chętnie od czasu do czasu bi
gosu — tym w ięcej, że ju ż jest gotowy, tylko
do odgrzaniaj?
6. IN D Y K W SOSIE P O T R A W K O W Y M Z R Y 
ŻEM . W skład tej potrą wry W'chodzi mięso in 
dycze — jasne i ciemne, ugotowane, pokrajane
na kaw ałki, z ugotow anym ryżem i sosem po
traw kow ym . W skład tej potraw y wchodzą też
jarzynki (a raczej w yw ar z jarzyn) oraz przy
prawy. jest to rów nież gotowa potrawa, którą
trzeba tylko podgrzać.
ja k

PRZYRZĄ DZAĆ

M R O Ż O N K I?

Wszystkie te m ro żo nki — w yżej opisane —
■wystarczy, bez uprzedniego rozm rażania, od r a 
zu poddaw ać obróbce term icznej, czyli — sm a
żyć, gotować, piec, w zależności w jak ie j for
mie co chcemy podać.
J A K P R Z E C H O W Y W A Ć TE M R O Ż O N K I?
Jeśli chcifllihyśm y przechowywać je d łu że j W
dom u, to trzebaby m ieć naprawrdę lodówkę, a
nie chłodziarkę, jakie na ogół m am y. A le jeśli
ktoś ma dużą lodówkę, w zam rażalnlku k tó re j
tem p. dochodzi do m inus Ił! st. C, to m oże m ro 
żonki w tak niskiej temperaturze przechow yw ać
naw et do fi miesięcy.
K A M IL L A
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n!e 2 na 2 cm, a 3 na 3 cm* io
trzeba
ją
blanszow ać (zanurzać na sicie w e w rzącej w o 
dzie) nieco dłużej, bo 7—8 m in u t.
Zalew ę przygotow ujem y b io rąc : p ó ł litra w o 
dy i pół litra 6-proc. octu, a do tego dodaje
m y alb o : pieprzu, estragonu, liści czarnej po
rzeczki i
liści
laurow ych, albo: cynam onu,
goździków , i p ie p rzu angielskiego. M ożna do
jednej i drugiej m ieszanki przypraw dodać
gorczycy, parę ziaren jałow ca, co k to lu bi.

P O M ID O R Ó W

Zalewę z przypraw am i zagotować i gorącą
zalać d ynię w słoikach. Pasteryzować ja k d y 
nię na słodko-kwaśno.

Na m arynatę nadają się twarde, zielone, m a
lutkie pom idorki w całości (te ostatnie z krza
ków ), albo — jeśli m a m y tylko pom id o ry zie
lone duże, to kraje m y je w dość grube plas
terki. Na 1 kg zielonych p om idorów bierzemy
5—10 dkg cebuli, rów nież k rając ją w plaster
ki. M ieszam y razem.

M A R Y N A T Y W IE L O W A RZYW N E,
KO LORO W E
Zestaw iając różne w arzyw a ze sobą, m ożna
otrzym yw ać m arynaty specjalnie dobrane k o 
loram i.

Osobno przygotow ujem y zalewę,
b io rąc na
ok. 1 kg pom id o rów
ćw ierć
litra
w ody i
ćwierć litra 6 proc. octu. I>odajemy do tego
ok. 20 g soli, 50 g cukru, 2—3 listki laurow'e,
2—3 g ram y czarnego pieprzu
i tyleż angiel
skiego ziela,
oraz 2,5 g papryki w proszku.
Zalewę gotuje się w raz z przypraw am i, a n a 
stępnie zalewa nią, po ostudzeniu — sałatką,
np. w misce. T ak zostaw ić w chłodzie do n a 
stępnego dnia. W tedy odlew am y zalewę znad
sałatki, gotujem y ją ,
a
sałatką napełniam y
słoje-weki lub twisty. Tym razem gorącą za
lewą zalew am y pom idory i pasteryzujem y sło
iki w temp. 85 st. C — półlitrow e — 10 m inut,
a litrowe — 15 m inut.
SŁODKO K W A ŚN A

M A RYN A T A Z D Y N I

Dojrzałą
i tw ardą
d ynię obrać ze skóry,
m iękiszu i pestek, a tw ardą d ynię pok rajać
w kostkę, 2—3 cm grubą. Tę kostkę zanurzyć
we w rzątku (na sicie) na 4—5 m inut, a potem
przepłukać w zim nej wodzie (np. bieżącej) i
od razu kłaść do słoików weka lub twistów'.
Przygotow ać zalewę, b io rąc na 0,€. litra wody, ćwierć litra fi-proc. octu. 20—35 g soli, 20—
4fl g cukru, kilka ziaren ziela angielskiego i ty
leż goździków , 2—4 lis tk i laurowe i inne przy
prawy — ja k ie kto lubi.
Zalewę w raz z przypraw am i zagotować, i go
rącą zalać dynię w słoikach. Następnie słoje
zam k nąć i pasteryzować
w temp. 85 st. C
przez 15 m in u t — m niejsze słoje, a 20 m in u t —
większe, ponad półlitrowe.
OSTRA

M A RYN A T A

Z

DYNI

Przygotow ać dynię ja k poprzednio. Jeślibyś
my jednak chcieli m ieć większą kostkę, tzn.

Oto kilka

przykładów*:

M arynata biaio-zielona: zielone pom idory, zie
lone strąki p ap ryk i, ogórki, kapusta biała i ce
bula.
M arynata biało-czerwona: czerwone strąki p a 
pryki, czerwona kapusta, m archew , kalafio ry
i cebula.
M arynata bia ła: selery,
b ia ła kapusta, cebula.

kalarepa,

kalafiory,

W szystkie te m ary na ty przyrządza się p o 
dobnie. W arzyw a
um yć, oczyścić, p ok raja ć
(jak kto lu b i), zblanszować przez 5 m in u t i
schłodzić pod zim n ą w odą. Na ogół bierze
się warzywa w jednakow ej ilości i robi z nich
m ieszankę, ale m ożna, jeśli ktoś chce prefe
rować jedną lub p arę jarzy n,
dodawać
ich
więcej.
N a l kg m ieszanki przygotow uje się zalewę,
biorąc 0,2 I wody, 0,15 litra 6-procentowego octu,
20—30 g soli, 40—GO g cukru, 2—4 g k m in k u lu b
nasion kopru, 2—3 g nasion gorczycy, tyleż li
ści laurow ych i — ewentualnie inne ulubione
przypraw y.
Gorącą -zalewę w lew a się do 1/4 wysokości
słoja i ubija do niego ja k najw ięcej m iesza
n in y warzyw'. A le w arzywa m uszą b y ć zalewą
zakryte. N astępnie się pasteryzuje zam knięte
słoje w’ temp. so st. c — półlitrow e 15 m inut,
większe 20 m inut. U w aga: na ogół na 1 k g mie
szanki w arzyw nej nie bierze się więcej n iż
5—10 dkg cebuli.
K A T A RZ Y N A

Co na

Nowy typ pralki

obiad ?
.Słyszałam , że nasze dotychczasowe p ralk i są
przestarzałe i że m a ją się ukazać jak ie ś nowe,
nowocześniejsze. Chcę sobie ku p ie pralk ę ele
ktryczną i jestem w rozterce, bo czy kupow'ać
.SHL-kę” czy czekać na tę n o w ą pralkę, m oże
lepszą?” — pyta p. M aria W.

1. Barszcz czerwony, zabielany, ziem nia
ki puree (osobno podane). Zapiekanka z
ryżu, m orskiej ry by i ja rzy n , sos koper
kowy. Kalafior z wody z m asłem i bułeczką,.
N aleśniki z serem.
2. Zupa pom idorow a z ryżem lub m a k a 
ronem, posypana siekaną natką pietruszki.
K otleciki mielone, ziem niaki, surów ka z k i
szonej kapusty. Kompot.
3. Zupa mleczna z kluseczkam i (m akaron).
W ątróbka smażona z cebulką, ziem niaki, su
rów ka z porów. Kisiel,
4. Z u p a pieczarkowa (liofilizowana lu b in 
na, z koncentratów ). K aszanka, ziem niaki,
surów ka z kiszonej kapusty. Ow’oce.

Posiadacze SHL-ek są z nich bardzo zado
w oleni. N iem niej rzeczywiście dotychczasowe
p ra lk i uchodzą za „przestarzałe” . Nowy ty p
pralk i m a b y ć n ie w im ik ow ’y — ja k dotych
czasowe. ale bębenkow y. Czyli, że zamiasjt
w irnika, będzie bęben, a ten. w edług o pinii
znaw ców , ogranicza do m in im u m niszczenie
bielizny, odrywanie nadtartych części, koronek,
falbanek itp. a także nie w y ryw a guzikowy co
się nierzadko zdarzało pralk om w irniko w y m .
Ponadto w no w ym typie p ra lk i bębnowej
pranie trw a znacznie króce j, n iż W pralce w ir
nikow ej. a także now y ty p p ralk i będzie po
jem niejszy od pralek dotychczasowych. I jeszcze
jedno udogodnienie: now e p ra lk i będą m iały
urządzenie do m ierzenia tem peratury w o dy w’
pralce.

5. Zu p a z zielonego groszikai z grzankam i
(zupa * wr. z koncentratów ). R y b a smażona,
ziem niaki, surów ka z m archw i i jab łk ie m .
K rem czekoladowy.
G. Z u p a szczawiowa z ja jk ie m n a twardo.
Ilu d y ń z kapusty, ziem niaki, sos p om ido 
rowy. Kisiel owocowy.
7.
Flaczki z pieczywem (ew. flaczki lio
filizow ane), a zam iast pieczyw a — ziem
niaki. O górki kiszone. B ud yń w a nilio w y 3
sokiem owocowym.

Jest tylko jedno <.ale” , Na te p ralk i trzeba
poczekać. M a ją się bowiem ukazać w sprze
daży — pierwsze partie — dopiero wr połowie
przyszłego ro ku . Ale... jeśli P a n i m o że pocze
kać, to raczej w arto!
DOROTA
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Pan Henryk Ł. z Nowej Soli zaintereso
wał się egzegezą (wyjaśnieniem) ewangelijnego tekstu Mt. 16, 18 mówiącego o św. Pio
trze i o budowaniu Kościoła Jezusa Chrystu
sa na „opoce”. Podaje trzy własne uwagi:
1) Według rzymskokatolickiej „Biblii tynie
ckiej” (Wyd. II z 1969 r.) wyraz grecki „Petros” znaczy „skała”. Wprawdzie to samo
znaczy po grecku „petra”, lecz Chrystus
przemawiał nie po grecku a po aramejsku,
w którym to języku dla „Petros” i dla „pe
tra” jeden jest tylko wyraz „Kefa”. 2)
Rzymskokatolicki autor książki pt. „Spot
kania z Biblią” na s. 24 poucza tak samo,
mianowicie pisze: „Chrystus Pan nie naz
wał Szymona Barjona po grecku „Petros”,
ale po aramejsku „Kefa”, co się wykłada
„Opoka” — jak wyjaśnia Ewangelista Jan 1,
42”. 3) Według wystarczających danych Ewangelia św. Mateusza była pierwotnie zre
dagowana po aramejsku, czego ślady są do
dzisiaj w tejże Ewangelii”.
Nasze stanowisko wyrazimy odrzuceniem
pewności co do „zredagowania” pierwszej
ewangelii w innym języku niż greka. Za
równo poprawny język grecki i poprawny
styl jak i to, że nikt nie widział oryginału
aramejskiego — skłania nas do przyjęcia za
pewne, że pierwszą ewangelię napisano od
razu w języku greckim. Tego zdania są też
rzymskokatoliccy bibliści Niemiec Zachod
nich, którzy wydali „Lexicon fur Theologie
und Kirche” w 1962 r. za zgodą arcybisku
pów z Fryburga i Regensburga.
Wcale nie jest rzeczą pewną, że w języku
aramejskim zarówno imię „Piotr” jak i rze
czownik „opoka” znaczy wyłącznie „Kefa”,
ponieważ na oznaczenie opoki (skały) język
ten ma jeszcze słowo „zur”. Zatem nie wol
no twierdzić, że w ewentualnym tekście
aramejskim (jeżeli taki w ogóle istniał) wy
raz „Kefa” występował aż dwa razy („Ty
jesteś Kefa i na tej Kefie zbuduję Kościół
mój”). Mogło być inaczej („Ty jesteś „Kefas” a na tej „zur” zbuduję Kościół mój”).
Na koniec uwaga pod adresem tłumaczy
„Biblii tynieckiej”.
Oto tłumacz czwartej
ewangelii, ks. Jan Drozd, w cytowanym wy
żej zdaniu („co się tłumaczy „Piotr”) nie od
ważył się dodawać do tekstu własnych
wtrętów (np. w rodzaju dopowiedzi „czyli
skała”). Chylimy więc przed nim czoło. Na
tomiast tłumacz pierwszej ewangelii, ks.
Walenty Prokulski (jezuita!) bez skrupułów
pisze: „Ty jesteś Piotr (czyli skała) i na tej
skale...”. Takie postępowanie trudno nazwać
sumiennym. (Dodajmy, że grecki spójnik

„kai” oznacza „i”, lecz oznacza też rozdziela
jące „a” czyli konsekwentnie ks. Prokulski
winien pisać: „Ty jesteś Piotr (czyli Skała)
i (albo a) na tej skale...”

Pani E. N. z Krakowa rzuca nam dzie
więć pytań obracających się wokół małżeń
stwa Marii z Józefem czyli św. Rodziny. By
nie przedłużać sprawy i zaoszczędzić miej
sca, pominiemy pytania, podając same od
powiedzi, z których można się zorientować,
0 co chodzi.
Znaczna większość chrześcijaństwa wierzy,
że dla Marii z Nazaretu (Matki Bożej) Je
zus Chrystus był dzieckiem pierwszym
1 ostatnim. Nie ma na to „miarodajnych” do
wodów, więc tutaj nie mówi się o wiedzy,
lecz o wierze. Wymienieni w Nowym Testa
mencie bracia i siostry Jezusa byli Jego ku
zynostwem.
Sam fakt urodzenia dziecka wyklucza u
jego matki „dziewiczość”, lecz znaczna wię
kszość chrześcijaństwa w i e r z y , że Jezus
Chrystus narodził się „z Maryi Dziewicy”
(Symbole wiary). Jest rzeczą oczywistą, że
można to wytłumaczyć tylko cudem.
Nic nie wiadomo, co się stało ze św. Józe
fem w tym okresie, gdy Chrystus działał
publicznie. Chyba już nie żył. Nie są znane
okoliczności jego śmierci.
Maria Panna zawarła ze św. Józefem naj
pierw narzeczeństwo, nic nie wiedząc o swo
im przeznaczeniu na Bogarodzicielkę. (Była
zdziwiona w momencie Zwiastowania —
Łuk. 1, 29). Związek małżeński został za
warty już po Zwiastowaniu w celu osłony
wielkiej tajemnicy Bożego Wcielenia. Wska
zuje na to tekst Mat. 1, 18 n.
Nie wiadomo, czy rodzice Jezusa (św. Jó
zef był Jego rodzicem tylko prawnym) mie
li rodzeństwo. Wprawdzie w ewang. Jana
(19,25) czytamy, że pod krzyżem stały trzy
Marie: Matka Jezusowa i „jej siostra” (też
Maria), lecz mogła to być siostra cioteczna.
Nie posiadamy żadnych „miarodajnych”
wiadomości o „prywatnym” życiu św. Ro
dziny i Apostołów. Ten brak usiłowały po
kryć przeróżne opowieści apokryficzne.
Żadne źródła historycznie nie podają daty
narodzenia Jezusa Chrystusa. W pierwszych
czterech wiekach chrześcijaństwo nie chcia
ło się wypowiadać, ponieważ musiało myś
leć o obronie wiary w bóstwo Chrystusa.

Dokładną datę starał się podać w V wieku
rzymski uczony mnich, Dionizy Mały (zm.
ok. 450 r.), który wprowadził do kalendarza
liczenie lat od narodzenia Chrystusa (erę
chrześcijańską), lecz się pomylił i datę tego
wydarzenia podał o kilka lat za późno —
przypuszczalnie o 4 lata. Twierdził mianowi
cie, że Chrystus Pan urodził się w 750 r.
„od założenia Rzymu”, gdy tymczasem wia
domo niemal na pewno, że w tym właśnie
roku zmarł ów Herod, który polecił zamor.
dować Dzieciątko z Betlejem. Uczeni bibliś
ci są też za tym, aby datę (rok) Narodzenia
Chrystusa przesunąć nawet na rok 7 „przed
narodzeniem Chrystusa”. Nie znają jednak
miesiąca ni dnia tego wydarzenia. Uznana
powszechnie (w chrześcijaństwie łacińskim)
data 25 grudnia jest umowna. Pochodzi z
końca IV wieku. Powiązano ją ze starorzym
skim świętem na cześć „Niezwyciężonego
Słońca”.
Nie można dokładnie określić również da
ty śmierci Chrystusa na krzyżu. Mógł to być
rok 30 „po narodzeniu Chrystusa’ (czyli no■vej ery kalendarzowej) lub też rok 33 a
dzień — piątek 3 lub 7 kwietnia. Publiczna
działalność Jego trwała 3 lata. Tak wyliczy
li uczeni, którym można wierzyć.
Zdajemy sobie sprawę, że nasze uwagi nie
wyczerpują poruszonej tematyki, więc skie
rowujemy Czytelniczkę z Krakowa do szcze
gółowych monografii. Spis ich może podać
biblioteka Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej, Warszawa, ul. Miodowa 21. Pozdra
wiamy.

Pan Stanisław B. z Katowic zainteresował
się kultem prawosławnym i w związku z
tym pyta, dlaczego w polskich cerkwiach
prawosławnych nabożeństwa odprawia się w
mowie dla Polaków niezrozumiałej, skoro
nawet Kościół Rzymskokatolicki zrezygnował
z łaciny właśnie na rzecz zrozumiałości mod
łów.
Nietrudno zauważyć, że tego rodzaju py
tanie należałoby skierować bezpośrednio do
władz Kościoła Prawosławnego w Polsce.
Nam wolno się tylko domyślać, że język
starocerkiewny używany w polskich cerk
wiach jest właśnie dla wszystkich wiernych
zrozumiały. Oczywiście, że zrozumiały byłby
również język polski ale to sprawa zami
łowań samych prawosławnych,
a o tym
trudno dyskutować. Pozdrawiamy.
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Tablica pamiątkowa poświęcona Fryde'
rykowi Chopinowi

„...Nie ma wesela, nie ma muzyki
gdzie by nie byio panny Ludwiki..
Płonne — zabytkowy kościół parafialny z X V wieku, przebudowany
przez Erazma Kretkowskiego

w

X V I wieku

młody Fryderyk w gościnie u państwa Dzie
wanowskich, ródziców swego kolegi szkolne
go. Rozdział to w życiu Chopina mało zna
ny, rzadko podejmowany przez publicystykę
— choć jawi się w nim nasz wielki muzyk
nieprozaicznie — jako utalentowany kary
katurzysta i redaktor sławetnego „Kuryera
Szafarskiego”.

bchodzona niedawno 120 rocznica śmier
ci Fryderyka Chopina skłoniła reporte
ra do przeglądnięcia kart jego biografii,
a to z kolei zaprowadziło go do Szafami —
miejscowości na ziemi golubsko-dobrzyńskiej, gdzie w latach 1824—182S przebywał

O

Podówczas w pierwszej połowie X IX wie
ku Szafarnia była folwarkiem rodziny Dzie
wanowskich, do którego należała i okolicz
na wieś Płonne. Było tam wszystkiego 9 do
mów i 122 mieszkańców — ale dwór Dzie
wanowskich, położony w pięknym parku, nad
rozlewiskiem strumyka, malowniczo przeg
lądający się w wodzie — posiadał urok
wiejskiej rezydencji, atmosferę sielskiego
życia w korespondencji z otaczającą go
przyrodą. Młody Fryderyk przyjechał tam
po raz pierwszy na wakacje szkolne 1824 ro
ku. W środowisku przyjął się pomysł wyda
wania jedynego w swoim rodzaju pisma —
nazwanego „Kuryerem Szafarskim”, którego
cenzorem była pani Ludwika Dziewanowska.
Obok innych pisał doń i rysował również
młody Chopin, a cenzorce swojej poświęcił
znaną skądinąd humoreskę muzyczną —

Pismo miało charakter patriotyczny, tak
jak patriotyzmem przepojony był cały dom
Dziewanowskich. Żyły przecież jeszcze pod
ówczas świeże wspomnienia legionowe, walk
napoleońskich. Jeden z Dziewanowskich, Jan
— rotmistrz wojsk napoleońskich, bohater
spod Somosierry, tak pięknie opiewany w
powieściach Wacława Gąsiorowskiego był
dla młodych wzorem męstwa i odwagi, da
wał przykład gorącego umiłowania ojczyz
ny.
Do dziś zachowały się w Szafami i w
Płonnem pamiątki z tych czasów. Stoi dwór
Dziewanowskich, w którym mieści się szko
ła nazwana imieniem Fryderyka Chopina.
Obok zabytkowego kościoła w Płonnem, po
chodzącego z XV/XVI wieku, znajduje się
pomnik ufundowany przez wdzięcznych ro
daków Janowi Dziewanowskiemu. Na trójbocznym obelisku wyryte są słowa Napoleo
na skierowane do bohaterów szarży spod
Somosierra — „Pour mes Polonais rien
d’impossible” — Dla moich Polaków nie ma
nic niemożliwego”. Pamiątki te warto obej
rzeć w wędrówce turystycznej, wspominając
przy tym lata odlegle i ludzi, którzy zapisa
li się złotymi zgłoskami w naszej narodo
wej historii i kulturze.
(Mon.)
Fot. MACIEJ STANKIEWICZ

