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EWANGELIA wg. św. Mateusza (20, 1 -16 )

Bo z królestwem niebieskim rzecz ma się podobnie  jak z gospodarzem, 
który wyszedł wczesnym rankiem, aby najqć robotników do swej winnicy. 
Zgodził robotników po denarze na dzień i posiał ich do winnicy. Oko ło  
godziny trzeciej wyszedł ponownie. I widział, jak inni stali na rynku bez
czynnie, więc powiedział do nich: Idźcie wy także do mojej winnicy; a dam 
wam co będzie słuszne. A  oni poszli. I wyszedł znów około godziny szóstej 
i dziewiqtej, i postąpił podobnie. A gdy wyszedł około jedenastej godziny, 
zobaczył innych, którzy tam wystawali. Zapytał ich: Czemu stoicie tu cały 
dzień bezczynnie? A oni odpowiedzieli mu: Bo nikt nas nie najqł. A  on 
rzekł im: Idźcie i wy da mojej winnicy. G dy  zaś wieczór nadszedł, rzekł pan 
winnicy do swego rzqdcy: Zwołaj robotników i wypłać im wynagrodzenie, 
a rozpocznij od ostatnich, przechodząc kolejno aż do pierwszych. Stawili 
się zatem ci, co przyszli około jedenastej godziny i każdy otrzymał po d e 
narze. G dy  zaś przystąpili pierwsi, spodziewali się, że otrzymajq więcej, lecz 
oni również otrzymali po denarze. Otrzymawszy zaś zapłatę zaczęli szemrać 
przeciwko gospodarzowi i mówili: C i ostatni tam pracowali tylko przez jedną 
godzinę, a zrównałeś ich z nami, choć myśmy znosili cały ciężar i upał dnia. 
O n  zaś zwrócił się do jednego z nich z tymi słowy: Przyjacielu, nie czynię 
ci krzywdy, czyż nie zgodziłeś się ze mną za dena ra ?  Bierz, co twoje, i idź. 
A ja chcę temu ostatniemu dać tyle, co tobie. Czyż nie wolno mi w moich 
własnych sprawach tak postąpić, jak zechcę? Czy dlatego tylko zazdrosnym 
okiem patrzysz, ie jestem dobry?

Tak to ostatni będq pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. {Bo wielu jest wezwa
nych, a mało wybranych).

Na niedzielę pierwszą ..p rzedpościa^zw a- 
ną siedem dziesiątnicą lub starozapustną czy
tam y z P ism a św. ..przypowieść” o robotni
kach zapraszanych do w innicy w różnych po
rach dnia, a  przecież otrzym ujących jedna
kową zapłatę. Celem porów nania jest pod
kreślenie praw dy o powszechności Króles
tw a Niebios czyli Kościoła Jezusa Chrystusa. 
Kościół ten jest przeznaczony dla wszystkich 
narodów, a  nie tylko dla jednego „w ybrane

go" narodu Judejczyków. Pierwszym i bo
wiem  robotnikam i „w innicy” Bożej zaproszo
nymi „bardzo rano” byli w łaśnie synowie A- 
braham a, Izaaka i Jakuba. Judejczycy chlu
bili się (i chlubią) swoim w ybraniem  (przez 
Boga) spośród wszystkich narodów, swoim 
pochodzeniem od  patriarchów  i swoim p ie r
wszeństwem.

W św ietle przypowieści pierwszeństwo „na
rodu w ybranego" należało poddać krytycz

nemu badaniu. Bo czy napraw dę należy się 
w iększa zaplata za to. że się b.vlo pierwszym 
bez swojej zasługi? Tego rodzaju pytanie 
mieści się już w  nauce św. Ja n a  Chrzcicie
la, który wolał do faryzeuszów i saduceu
szów: ..Wydajcie godny owoc naw rócenia a 
n ie  myślcie, że możecie sobie mówić: „A bra
ham a m am y za ojca”, bo m ówię wam : 7, 
tych kam ieni może Bóg wzbudzić dzieci A b
raham ow i" (Mat. 3, 8 n.). Innym i słowy nie 
arystokratyczny przywilej pochodzenia, lecz 
konkretna praca coś znaczy w oczach Bo
ga. Naród w ybrany może, owszem, -wejść do 
grona światowego, ponadnarodowego chrześ
cijaństw a, lecz na praw ach ogólnie obowią
zujących. praw ach równości — bez przyw ile
jów. A jeśli nie zechce, tym  gorzej dla nie
go...

Te uwagi odnieść można (I należy) rów 
nież do członków sam ej rodziny chrześcijań
skiej zwanych Kościołami krajow ym i, lokal
nymi. regionalnymi lub narodowymi. Do 
K rólestw a Niebios Kościoła Jezusa Chrystu
sa (Kościoła Powszechnego) nie weszły one 
wrszystkie o tej samej porze. Zbawiciel — za 
pośrednictw em  Apostołów i ich następców
— zapraszał do K rólestw a Niebios jedne n a 
rody „bardzo rano” — a inne „około godzi
ny trzeciej... około szóstej i dziew iątej i ... 
jeszcze około jedenastej" czyli bardzo późno, 
bo w naszych czasach — a  przecież w szyst
kie Kościoły tych narodów w inny posiadać 
tak ie  sam e praw a jak  starożytne Kościoły 
Jerozolimy. Antiochii, Efezu, Filipp * K o
ryntu, Epiru, Rzymu i A leksandrii.''“W tej 
dziedzinie odpada rozum ow anie: Kościół w 
Czechach powstał wcześniej niż w  Polsce 
więc należy m u się coś więcej niż chrzęści* 
jaństw u polskiemu, a  Kościół w e Włoszech 
pow stał jeszcze wcześniej, więc jest lepszy 
niż czeski czy polski i  wszystkie inne...

Jest rzeczą oczywistą, że może zaistnieć 
jakaś okoliczność podkreślająca w iększą w a r
tość tego, co starsze, lecz podstaw ą tego nie

KOŚCIÓŁ W  ŚWIECIE

z W atykańskiego S ekretariatu  do 
S p t h w  Jedności Chrześcijan, 
Dom Em m anuel Lanne (Rzym) 
i  o. B ernard  Law  (USA).

Światowa Rada  Kościołów 
za ponownym zbadaniem  
pomocy dla Biafry

K om itet Oddziału Pomocy 
Międzykościelnej Światowej Ra
dy Kościołów zwrócił się w spe
cjalnym  oświadczeniu do „Z jed
noczonego Kościelnego Dzieła 
Pomocy’1 (Joint Church Aid) 7. 
prośbą o zbadanie spraw y kon
tynuow ania lotów z pomocą ży
wnościową d la głodującej lu d 
ności Biafiy.

W uzasadnieniu oświadczenia 
czytam y: „Komitet w yraża głę
boką troskę, iż  te potężne w ysił
k i wprowadziły w dw uznaczną 
sytuację obyw ateli-chrześcijan. 
Kościoły i  organizacje kościelne, 
gdyż w iążą się one z ubocznymi 
działaniam i politycznymi. Te u- 
boczne działania w ystaw iają Ko
ścioły na zarzut, że przyczyniają 
się do przedłużania w ojny, a 
przez to  do zw iększenia c ierp ie
n ia  ludności”.

Zjednoczone Kościelne Dzieło 
Pomocy jesit niezależnym  od 
ŚRK konsorcjum, złożonym z 35

Naczelny Biskup Ks. Julian Pękala wraz z przedstawicielami du
chowieństwa składa życzenia noworoczne wpisując je do księgi pa

miątkowej w Belwederze.
Fot, S. K uruliszw ili

Rozmowy w sprawie 
członkostwa Kościoła 
Rzymskokatolickiego w ŚR K

W grudniu ub. r. odbyło się 
w  Rzymie pierwsze posiedzenie 
specjalnego Komitetu, pow ołane
go do zbadania ew entualnego 
członkostwa Kościoła Rzymsko
katolickiego w  Światowej Radzie 
Kościołów. N astępne posiedze
nie m a odbyć się w  m aju  br. 
Zadaniem  K om itetu jest przede 
wszystkim zbadanie zagadnień 
teologicznych, duszpasterskich i 
adm inistracyjnych, w ynikających 
z ew entualnego przystąpienia 
Rzymu do ŚRK.

Z okazji posiedzenia w  Rzy
mie podano nazw iska 6 -człon- 
kow Kom itetu. Światową Radę 
Kościołów reprezentu ją: ducho
wny anglikański David Paton 
(W. B rytania), teolog reform o
wany i  dyrektor S ekretariatu  do 
Spraw  W iary i  U stroju Kościel
nego SRK — d r L ukas Vischer 
(Genewa) oraz praw osław ny te 
olog i dyreikłor Insty tu tu  E ku 
menicznego w Bos&ey k. Gene
wy — prof. Nikoa Nissiotis.

Z ram ien ia  Kościoła Rzym sko
katolickiego w  pracach K om ite
tu biorą udział: o. -Tohn I-ong



Kościół narodowy
N IE D Z IE LA  S T A R O Z A P U S T N A

będzie samo pierw szeństw o w czasie. Stare 
w ino lepsze jest od młodego, lecz telew izo
ry  nowszej produkcji lepsze są niż te  sprzed 
dw udziestu lat. N atom iast w  przypowieści o 
robotnikach w  winnicy jest mowa wyłącznie
0 pierw szeństw ie w  czasie, a nie o innych 
przym iotach sam ej roboty. N iektóre starsze 
Kościoły krajow e mogą być bardziej w artoś
ciowe niż ostatnio założone, lecz może być
1 odwrotnie. Ich większa łub m niejsza w ar
tościowość nie zależy od czasu powstania, 
lecz od pracy i w ierności zasadom w iary 
Chrystusowej.

Tę w iarę ofiarowuje Kościół Powszechny 
wszystkim  narodom  w szystkich ras. konty
nentów  i \vszystkich czasów. Czyni to na 
sposób w skazany przez Chrystusa, który u- 
czyl w  języku zrozumiałym (aram ejskim  a 
nie hebrajskim ), a uczniów powołał spośród 
Galilejczyków. — Czyni też to na w zór A- 
postołów, którzy diakonów powołali dla 
,,greków’’ spośród „greków” i podzielili się 
sferam i działalności w edług narodowego po
chodzenia przyszłych chrześcijan (Gal. 1.9). 
Nie jest praw dą, że Kościół Jezusa C hrystu
sa w  czasach apostolskich stanow i! jeden 
zw arty blok kierow any przez jednego Apos
toła, (św. Piotra). Ap. Paweł, k tóry  często 
zajm uje się tą sprawą, nie zna porów nania 
Kościoła do m onolitu — bloku kamiennego
— a często nazywa Kościół „ciałem Chrystu
sa” i w yjaśnia, dlaczego w  tym ciele głową 
jest Chrystus i dlaczego to ciało m usi być 
róż ^d n e  — jak  praw dziw y organizm. P i
sze rw w szyscyśm y bowiem w  jednym  Duchu 
zostali ochrzczeni, (aby stanowić) je d n o ^ a -  
ło... Ale ciało to  nie jeden członek, lecz li
czne członki... Gdyby całość była jednym 
członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem 
zaś liczne są w praw dzie członki, lecz jedno 
ciało... (1 Kor. 12, 13—21).

Porów nanie to wolno rozszerzać dalej: Jak 
każdy z członków ciała cieszy się prawem  
pewnej specjalności, a  zarazem i niezależ

ności tak i każdy z Kościołów krajowych 
musi mieć prawo do pielęgnow ania tradycji 
swojego narodu bez krępow ania inicjatyw y 
ze strony sąsiadów naw et starszych. Zagw a
rantow aniem  takiej swobody jest kościelna 
autokefalia czyli jurysdykcyjna niezależność 
znana Kościołom, do których pisali Ap. P a
weł, Ap. Piotr, au to r Apokalipsy oraz tacy 
„ojcowie apostolscy” jak  św. Klemens Rzym
ski. św. Ignacy i św. Polikarp.

Ścisły związek Kościoła z narodem , k ra 
jem i regionem w ynika z nauczycielskiej 
funkcji Kościoła. Nauczyciel nie nawiąże 
bliskiego kontaktu  z uczniami, jeżeli nie bę
dzie do nich przem awia! zrozumiale i nie 
uszanuje ich autonom ii duchowej. Doceniało 
te  potrzeby chrześcijaństw o pierwszego ty
siąclecia, zwłaszcza Kościoły Wschodnie 
zw iązane mocno ze sobą zasadą w ew nętrz
nej jedności w iary, ustroju i obrzędów.

Regionalizacja bowiem w iary, ustro ju  i ob
rzędów chrześcijańskich nie m usi się kłócić 
z koniecznością u trzym ania w ew nętrznej je 
dności w myśl zasady Ap. Paw ła: „Jedno 
jest ciało i jeden duch. jak też zostaliście 
wezwani w jednej nadziei w ezwania w asze
go. Jeden jest Pan, jedna w iara, jeden 
chrzest” (Efez. 4. 4—6). Kiedyś wyrazem  te 
go rodzaju jedności była korespondencja 
zw ierzchników Kościołów krajowych, w  k tó
rej przekazywano sobie w yznawane zasady 
w iary. W yrazem jedności w ew nętrznej było 
też przyjm ow anie Sakram entu Eucharystii 
nazywane dlatego po łacinie ..communio" 
czyli jednofą (zjednoczeniem). Tę jedność 
w ew nętrzną — utrzym yw aną dobrą wolą. a 
więc bez odgórnej kontroli jakiejś centrali 
ogólnochrześcijariskiej — uznano za specyfi
czny charyzm at chrześcijaństw a do tego sto
pnia, że postawiono ją jako widom y probierz 
religijnej prawomyślności. Sw. W incenty z 
L erynu w V wieku określił ten spraw dzian 
słow am i: Należy wierzyć w to. co w ierzo
no „wszędzie, zawsze i  przez wszystkich". 
W yraził tym w iarę w  obietnice Chrystusa

mówiącego: ..A oto ja  jestem z wami po 
wszystkie dni, aż do skończenia św iata” 
(Mat. 28, 20) — oraz w iarę w  obecność i o- 
piekę Ducha Świętego „Pocieszyciela”, który 
jest z Kościołem Jezusa Chrystusa i dopro
wadza go ,,do całej p raw dy” (Jan 16, 13). 
M usi się zresztą spełnić życzenie Zbawicie
la modlącego się o jedność w e w n ę t r z n ą :  
Ażeby wszyscy chrześcijanie „stanowili jed
no” podobnie jak Osoby Boskie stanowią 
jedno Bóstwo. Po przedziw nej, niespotyka
nej. bo niekontrolow anej i nieorganizowa- 
nej z góry jedności pozna „św iat”, że chrze
ścijaństw o jest insty tucją Baśką (Jan 17, 
20— 2fi).

Przypowieść o robotnikach w winnicy u- 
zupełnil Chrystus przypowieścią o dobrym 
pasterzu, który obok owiec już należących 
do Boga (obok Judejczyków) — m a jeszcze 
inne owce przebywające z dala od owczar
ni (Królestwa Niebios). Dobry pasterz mówi, 
że także te inne owce (inne narody) należy 
w prowadzić do Kościoła Powszechnego, by 
i one słuchały głosu pasterza (Zbawiciela) 
i by nastała  jedna powszechna „owczarnia” 
z jed rn rn  Pasterzem . Jezusem  Chrvstusem. 
(Jan 30. 16).

KS. S. WŁODARSKI

STYCZEft

25 N Pawia, Milowa
26 P Polikarpa
27 W Jana Chryzostoma
28 s Piotra Nalasco,
29 c Zdzisława. Franciszka
30 p Macieja, Martyny ,
31 s Jana Bosco. JulLisza

protestanckich i rzym skokatolic
kich organizacji pomocy z W iel
kiej Brytanii, Skandynaw ii. NRF 
i USA. W ielu jego czołowych 
przedstaw icieli zaaprobowało o- 
świadczenie Światowej Rady 
Kościołów.

Wizyta biskupa 
anglikańskiego u papieża

Biskup anglikański Ripon, d r 
John Moorman, .został niedawno 
przyjęty na audiencji specjalnej 
przez Paw ła VI, w  czasie k tórej 
podziękował papieżowi za s ta 
ran ia zm ierzające do poprawy 
stosunkow  między Kościołem

A nglikańskim  a Rzym skokatoli
ckim. Bp M oorman zwrócił je
dnocześnie uwagę na trudności, 
w ynikające z  nierozwiązanego 
problem u m ałżeństw  mieszanych. 
Podkreślił on. że anglikanie m a
ją  nadzieję, iż względy duszpas
terskie okażą się a a  dłuższą m e
tę  silniejsze niż przepisy praw a 
kościelnego w  spraw ie m ał
żeństw  mieszanych. W odpowie
dzi na wywody bpa Moormana, 
Paw eł VI w yrazi! uznanie dla 
pracy centrum  anglikańskiego 
działającego w  Rzymie, lecz p ro 
blem m ałżeństw  mieszanych po
m inął milczeniem.

Pedagodzy i studenci Berlina 
Zachodniego krytykujq 
rewizjonistyczne podręczniki 
szkolne

A kadem ia Ewangelicka w  Ber
linie Zachodnim  zorganizowała 
ostątnio posiedzenie ..Polska w 
nauczaniu szkolnym ”, w  którym  
wzięli udział pedagodzy, studen
ci i uczniowie szkół średnich. U- 
czestnic}1, posiedzenia skierow ali 
rezolucje do rządu federalnego, 
partii politycznych, zachodnio- 
niem ieckiej konferencji rek to 
rów, M inisterstw a K ultury  i do 
Senatu B erlina Zachodniego, w

których dom agają się w ydania 
nowych podręczników z rzeczo
wym w yjaśnieniem  politycznej, 
państwowej i społecznej rzeczy
wistości Polski. Z najdujące się w 
użyciu podręczniki h istorii i ge- 
3grafii u trudn ia ją , a naw et un ie
możliwiają. porozumienie z na
rodem polskim. .O becny m ate
ria! nauczania nie służy in fo r
m acji. lecz indoktrynacji”. Auto
rom podręczników szkolnych

P orto  Alegre w  B ra /y l i i .  W m ieśc ie  
tym , w dn iach  od 14—24 lipca br. 
ob rad o w ać  będzie V Zgromadzeii  ie 
Ogólne Ś w ia tow ej  F ed e rac j i  I .u te-  
r ańsk ie j .

chodzi o „emocjonalne zaintere
sowanie młodzieży byłymi nie
mieckimi terenam i wschodnimi".

Porto Alegro miejscem obrad 
V Zgromadzenia O gó lnego  
ŚFL

K om itet W ykonawczy Świato
wej F ederacji L u terańsk ie j, na 
posiedzeniu dorocznym w  grud
niu ub. r. w Vedbaek (Dania), 
po czterogodzinnej dyskusji, w y
powiedział się za zachowaniem 
Porto A legre w Brazylia jako 
miejsca obrad V Zgrom adzenia 
Ogólnego. Za zachowaniem m iej
sca obrad w ypowiedzieli się m. 
in. p rjuJstaw ieiele Kościołów 
Juterańskicli z NRP, ?R D , D a
nii, Norwegii i Szwecji. Prezy
dent ŚFL. d r Frederic Schiotz 
(USA) poinform ował członków 
Kom itetu Wykonawczego, że K o
ściół Ew angelicko-Luierański 
Brazylii, iktóry udziela gościny, 
..ponowi! z naciskiem ” swoje za
proszenie do Porto Alegre. Poza 
tym SFL otrzym ała w ystarczają
ce zapew nienia od władz brazy
lijskich. że nie będą się miesza
ły do przebiegu obrad Zgrom a
dzenia Ogólnego.



Konsekracja 
arcybiskupa 
-koadiutora 
Utrechtu

Informowaliśmy już (por. „Rodzina" nr 50 z 14.XII. 
1969), że Starokatolicka Kapituła Metropolitarna w Utre
chcie przeprowadziła 28 października ub. r. wybory no
wego arcybiskupa-koadiutora, którym został ks. profesor 
Marinus Kok.

W niedzielę, dnia 7 grudnia ub. r., w uroczystość św. 
Ambrożego, w  katedrze pod wezwaniem św. Gertrudy 
w Utrechcie odbyły się uroczystości konsekracyjne, zwią
zane z udzieleniem sakry biskupiej ks. prof. Kokowi.

Głównvm konsekratorem był dotychczasowy arcybiskup 
Utrechtu dr Andrzej Rinkel — przewodniczący Międzyna
rodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, a współ- 
konsekratorami; ks. prof. Urs Kury — biskup Chrześci- 
jańskokatolickiego (Starokatolickiego) Kościoła Szwajca
rii, ks. G. A. van Kleef — biskup diecezji Haarlem k o 
ścioła Starokatolickiego Holandii i ks. Józef Brinkhues —  
biskup Kościoła Starokatolickiego w NRF.

Słowo Boże w czasie uroczystości wygłosił oficjalny re
prezentant anglikańskiego arcybiskupa Canterbury —  bp 
Addison z Winchester.

W konsekracji ks. prof. Koka wzięli udział kanonicy 
Starokatolickiej Kapituły Metropolitarnej w Utrechcie, ks. 
J, A. Burley z Instytutu św. Willibrorda, wielu duchow
nych i wiernych Starokatolickiego Kościoła Holandii. Nie 
zabrakło także przedstawiciela Kościoła Prawosławnego 
w osobie biskupa Dionizjona, rzymskokatolickiego bpa 
Moliera z Groningen i generalnego sekretarza do spraw 
Kościoła Anglii — ks. J. Satterthwaita.

Życzenia dla nowo kreowanego arcybiskupa-koadiutora 
Utrechtu nadesłali biskupi ze wszystkich Starokatolickich 
Kościołów Unii Utrechckiej. Specjalne gratulacje nadesłał 
papież Paweł VI. W imieniu Rady Kościoła Polskokato- 
lickiego w PRL — pismo gratulacyjne dla nowego arcy
biskupa podpisali: ks. Julian Pękala —• Naczelny Biskup 
i Przewodniczący Rady Kościoła i ks. bp Tadeusz R. Ma
jewski — Ordynariusz Diecezji Warszawskiej.

Warto przypomnieć, że ks. arcybiskup-koadiutor Mari- 
nus Kok będzie w początkowym okresie pomagać obecne
mu arcybiskupowi Utrechtu, dr Andrzejowi Rinklowi. 
który urząd ten sprawuje od 32 lat, z tym że sprawy 
wewnątrzkościelne arcybiskupstwa .przejmie od razu. Pod 
koniec br. arcybiskup Rinkel przekaże mu pełną wiedzę 
jurysdykcyjną, a sam poświęci się wyłącznie działalności 
na płaszczyźnie międzynarodowej. W ten sposób ks. prof. 
Kok stanie się 72 kanonicznym' następcą św. Willibrorda— 
apostoła Fryzji, a od 695 r., I aVcybiskupa Utrechtu.

Arcybiskupi Utrechtu posiadają honorowy prymat 
w Unii Kościołow Starokatolickich, ukonstytuowanej 
w 1889 r. Po2a tym stoją oni na czeie Międzynarodowej 
Starokatolickiej- Konferencji Biskupów, najwyższego orga
nu reprezentatywnego Starokatolickiej Społeczności Ko
ścielnej.

Uroczystość konsekracji ks. arcybiskupa M arinusa Koka

Ks. arcybiskup A. Rinkel (z lewej) i kanonik .T. M aan podczas 
uroczystości konsekracji.



AUTONOMICZNE KOŚCIOŁY KATOLICKIE NA ŚWIECIE
Pod określeniem  „Autonomicz

ne Kościoły K atolickie'’ należy 
rozumieć te  Kościoły regionalne, 
które przez sukcesję apostolską 
swych biskupów utrzym ują his
toryczną i  sakram entalną konty
nuację ze starożytnym  ndepodzie- 
lonym Kościołem Katolickim
pierwszego tysiąclecia i zachowu
ją  jego charakterystyczne cechy 
w nauce w iary, liturgii i  ustroju 
kościelnym.

W szczególności sto ją  one na 
gruncie starokościelnych zasad
działania synodalnego w  praw o
dawstwie kościelnym i autonomii 
regionalnej w  adm inistracji koś
cielnej. O drzucają zatem  n ie
omylność papieża rzymskiego w 
spraw ach nauki oraz jego uni
w ersalną biskupią w ładzę ju ry s
dykcyjną.

Katolickość starokościelna jest 
wspólną cechą charakterystyczną 
tych Kościołów. Dzięki niej two
rzą z jednej strony  jedność
wewnętrzną, z drugiej zaś stano
w ią grupę kościelną, k tó ra  pod 
względem w yznaniow ym  różni 
się zarówno od Kościoła Rzym
skokatolickiego, jak i od p ro tes
tantyzm u.

Z>»Mę c  AUTONOMICZNYCH  
KOŚCIOŁÓW KATOLICKICH

Pod koniec 1969 roku żyło na 
świecie około 3 m iliardów  ludzi, 
w  tym  930 milionów chrześcijan. 
570 m ilionów chrześcijan należy 
do Kościoła Rzymskokatolickiego, 
175 milionów do różnych deno
m inacji protestanckich, a 177 m i
lionów (ok. 20 procent w szyst

kich chrześcijan) jesit członkam i 
Autonomicznych Kościołów K ato
lickich.

Obecnie istnieje 68 autono
micznych — regionalnych i  k ra
jowych — Kościołów Katolickich, 
rozwijających działalność we 
wszystkich częściach św iata i 
w śród wszystkich ras. Kościoła
mi tym i k ieru je  ponad 1000, n ie 
zależnych od Rzymu, biskupów 
katolickich i ponad 100 000 du 
chownych.

ORGANIZACJA I .TEDNOSC 
AUTONOMICZNYCH 

KOŚCIOŁÓW KATOLICKICH
Autonomiczne Kościoły K ato

lickie, opierając się  n a  starokoś- 
cielnej zasadzie autonom ii regio
nalnej, n ie  są  zorganizowane cen
traln ie i  każdorazowo podlegają 
tylko jurysdykcji własnego, 
powołanego w  drodze wyboru, 
zw ierzchnika kościelnego.

Większość tych Kościołów zaw 
dzięcza sw ą egzystencję istn ie ją
cym od wieków stolicom arcybis
kupim  Konstantynopola, C anter- 
bury i U trechtu, toteż wokół tych 
stolic zorganizowały się trzy  m ię
dzynarodowe społeczności koś
cielne: prawosławna, anglikańska 
i starokatolicka. Kościoły należą
ce do jednej z tych  społeczności 
uznają p rym at honorowy arcybis
kupa Konstantynopola. C anterbu
ry lub U trechtu. Poza tym  na 
Wschodzie, ja k  i na Zachodzie 
istnieje w iele niezależnych naro 
dowych Kościołów Katolickich, 
które z w ym ienionym i społecz
nościam i kościelnym i są związane 
przez w spólne dziedzictwo. A uto
nomiczne Kościoły Katolickie

różnią się tylko odrębnym 
uksatałtowamiem życia kościelne
go, pow stałym  w  wyniku różnych 
warunków historycznych i  n a ro 
dowych, w których rozwijały się 
te Kościoły.

Od kilkudziesięciu la t zauw a
żyć m ożna rów nież dążenia do 
formalnego zjednoczenia różnych 
Autonomicznych Kościołów K ato
lickich. Przy tym  zamierzonym 
celem ..nie je s t absorpcyjna unia 
lub całkow ite zianie różnych ciał 
kościelnych, lecz ustanow ienie 
społeczności kościelnej n a  g run 
cie ..unitas in  necessairis”, z po
szanowaniem  i  zachow aniem  tych 
właściwości poszczególnych Koś
ciołów, które n ie  należą do sub
stancji w yznania starokościelne- 
go” (Ignacy van Ddllinger). Unia 
taka istn ieje oficjalnie od 1931 
roku między anglikańską i  s ta ro 
katolicką społecznością kościel
ną; n a  gruncie wzajemnego 
uznania katolickości, ustanowio
no na nowo pełną społeczność 
kościelną (plena com m unio in  
sacris), Także inne Autonomiczne 
Kościoły K atolickie weszły w  
ostatnim  czasie w  pełną int.erko- 
m unię z Kościołem A nglikań
skim  i  Starokatolickim .

W kw ietniu 1964 roku odbyło 
się w  C anterhury, pod przewod
nictwem arcybiskupa C anterbury 
i prym asa całej Anglii, konstytu
ujące zgromadzenie M iędzynaro
dowej K onferencji Biskupów w 
ram ach „wielkiej społeczności 
Autonomicznych Kościołów K a
tolickich” (vide — Episcopal 
Fellowship), w  czasie którego 36 
katolickich prymasów, m etropoli
tów, arcybiskupów  i  biskupów

reprezentowało jednakow ą liczbę 
Kościołów narodow ych Świata 
zachodniego. Kościoły P raw o
sław ne i  W schodnie przysłały ob 
serwatorów. Postanowiono, że ta 
K onferencja Biskupów będzie 
zbierać się od czasu do czasu w 
celu om ówienia ważniejszych 
problem ów  katolicyzm u s ta r o - 
kościelnego.

W listopadae 1964 roku  odbyła 
się n a  wyspie Rodos III Konfe
rencja W gzechprawosławna, w  
której uczestniczyli przedstaw i
ciele w szystkich autokefalicznych 
Kościołów Praw osław nych oraz 
obserw ator z ram ien ia  S taroka
tolickiej Społeczności Kościelnej. 
W w yniku obrad postanowiono 
podjąć n a  nowo rokow ania u n ij
ne ze starokatolikam i i  anglika- 
nam i, Utworzono odpowiednie 
komisje do spraw  dialogu. Mię- 
dzyprawosJawna K om isja Teolo
giczna do spraw  dialogu .ze s ta 
rokatolikam i odbyła pierw szą 
konferencję przygotowawczą we 
wrześniu 1966 roku w  Belgradzie. 
Strona starokatolicka odbyła od
powiednią konferencję przygoto
wawczą w  kw ietniu 1967 roku w 
Bonn.

Na K onferencji W szechprawos- 
ław nej w  czerwcu 1968 roku  w 
Genewie postanowiono także 
utworzyć M iędzyprawosławną 
Komisję Teologiczną do spraw  
rokow ań unijnych z m onofizycki- 
mi Kościołami Wschodu.

A ktualne inform acje o s ta ro 
katolickiej. anglikańskiej i p ra
wosławnej społeczności kościel
nej oraz o monofizyckich Kościo
łach Wschodu podam y w  następ
nych num erach  „R odany”,

STAROKATOLICKIE „C R ED O ” (56)

Skutki sakramentów św.
. *'7szystkie sakram enty  św. 

Tv^.'elają laski Bożej specjalnej 
zgranej laską Sakram entalną. 
Przy każdym  sakram encie inna 
jest ta  łaska, m ianow icie odpo
w iada rac ji oraz celowi, jaki 
przyświecał Twórcy sakram entów. 
I (tak przy Chrzcie odradzam y 
się duchowo, a przy Bierzmowa
niu wzm acniam y się w wierze 
chrześcijańskiej. S akram ent Eu
charystii łączy nas z Mistycznym 
Ciałem Chrystusa (z całym  Jego 
Kościołem) oraz z sam ym  Chrys
tusem, k tó ry  obiecał: „Kto poży
w a moje Ciało żyć będzie na wie
k i”. S akram ent Pokuty przywraca 
utracony po Chrzcie stan  św ię
tości i  sprawiedliwości, a Na
maszczenie Chorych pomaga w 
leczeniu ciała przez wzmocnienie 
duszy. W K apłaństw ie otrzym u
je się św iętą władzę liturgiczno- 
kościelną, a w M ałżeństwie 
uświęca się miłość i rozmnażanie 
ludzkości.

Trzy spośród wymienionych 
sakram entów : Chrzest, Bierzmo
w anie i  K apłaństw o pozostawiają 
pewnego rodzaju niezatarte zna
mię nazwane leż charakterem

sakram entalnym . Ojcowie Koś
cioła z pierw szych w ieków  po
rów nyw ali owo znamię do pie
częci wyciśniętej pierścieniem  na 
wosku, do znaku wyciśniętego 
owcom swego stada, lub w ypalo
nego n a  ram ieniu  żołnierza itp.
Z tej mauki w ypłynął wniosak, 
że wymienionych trzech sakra
mentów n ie potrzeba i  n ie  moż
na pow tarzać Sw. A ugustyn m ó
wiąc o Kapłaństw ie, porównał 
ten sakram ent do Chrztu i pou
czył: „Obydwa są sakramemtami 
i obydwu udziela się pewnego 
rodzaju poświęceniem... i  dlatego 
w Kościele katolickim  nie w ol
no żadnego x  nich ponaw iać” 
(Pirzeciw. Parm en. 2, 13, 28).

Pew ną m yśl o niezatartym  cha
rak terze Chrztu w yraził Ap. Pa- 
w ęł w  Liście do Efezjan, gdy p i
sał o zap ieczę tow an iu” chrześ
cijan  Duchem Świętym (Efez. 1, 
14; 30 — podobnie 2 Kor. 21, 22). 
Miał tu zapew ne na m yśli m a k  
odróżniający chrześcijan od nie
chrześcijan (znak niewidzialny, 
lecz realny), znak przynależności 
chrześcijan do C hrystusa oraz 
znak upodobnienia każdego

chrześcijanina do Chrystusa w 
Jego urzędzie kapłańskim . W tym  
chyba sensie każdy ochrzczony 
jest „kapłanem ” w edług słów 
Ap. P io tra  (1 Piotr. 2, 9). Te m yś
li o Chrzcie m ożna przenieść n a  
Bierzm owanie i  Kapłaństwo, 
k tóre również n ad a ją  specyficz
ne znam ię w yróżniające od ludzi, 
którzy tych Sakram entów  nie 
przyjęli.

Nie wszystkie S akram enty św. 
posiadają jednakow e dostojeń
stwo i nie wszystkie g ra ją  jed n a
kową rolę w  życiu religijnym . 
N ajdostojniejsza z n ich  jest Eu
charystia, TLaj ni ezbędn i ejszym — 
Chrzest, a  najbardzie j społecznie 
cenionym — Kapłaństwo. Poza 
tym  wielkość specjalnej, sak ra
m entalnej łaski zależy od du
chowego przygotow ania się te 
go, k to  przyjm uje sakram enty. 
Stąd św. Cyryl Jerozol. pouczał: 
„Oczyść tw oje naczynie, by ob
jęło obfitą laskę. Odpuszczenie 
grzechów (przy Chrzcie) bywa 
dawane jednakow o wszystPKni. 
ale Duch św. udziela się p ropor
cjonalnie do w iary każdego. Gdy 
mało będziesz pra- owal. mało

otrzymasz, a  gdy w iele — w ielka 
będzie nagroda”. (Katech. 1, 5). 
Narzuca się tu  porów nanie sa
kram entu  do ognia, duszy — do 
drzewa. Wiadomo, że drzewo n a 
siąknięte żywicą i  suche lepiej 
się pali niż nieżywiezne i  w ilgot
ne. Żywicą w  duszy je st w iara 
i  pobożność, a suchością dobra 
in tencja i  b rak  obłudy.

P rzy om aw ianiu skutków  sa 
kram entalnych nie m ożna pomi
nąć podziału na sakram enty  „ży
wych” i  „um arłych”. Pierwsze 
przyjm ujem y z pożytkiem i  celo
wo, gdy jesteśm v w  stanie św ię
tości i  spraw iedliw ości czy li gdy 
m am y w  sobie życie nadnatury. 
Drugie sakram enty  („um arłych”) 
przyjm ujem y w  stan ie  duchowej 
śmierci. Są nim i Chrzest i  Po
kuta. Rozróżnienie to posiada 
charak ter tylko teoretyczny, lecz 
w spom inam y o nim, by przypom 
nieć możliwie w yczerpująco n ie 
którym  zainteresow anym  Czytel- 
n-.-i.om te  problem.y, o których 
może słyszeli, ucząc się katechiz
mu.

Ks. dr S/W.



Bojowe może byio a le  znow u sm utne 
i aiie w porę. Jednak  liczyły się dobre 
chęci. N ie wyszła — trudno . Z resztą nie 
wszyscy spostrzegli, a  m ajo r chyba n a j
mniej* IPopał (był sobie i p lecie cpś w  
zam roczeniu o swoich dw udziestu pięciu 
latach, siedm iorgu rodzeństw a w  dalekim  
Krywaniu, m atce k tó ra  m a już siedem 
dziesiąt pięć Jat a on  jest... ,.pos.Iedn5;’. 
Jakoś trudno to wyrozumieć. Może gada 
tak  sobie byleby móc powiedzieć: m am a. 
m am asza. Ale o A rm enii opowiada p raw 
dziwie: chleb tam  m ają  cieniutki i  biały 
jak  ten  obrus. Arbuzy pachnące, słodkie 
i w ielk ie (jak antałki. Gdy kto latem  sp ra
gniony a przypnie się do takiego zim 
nego prosto z loszku — /to całego na raz 
zje.

Fiedka, zam iast gitary, trzym a w ręku 
stary , wyszczerbiony budzik.

Charoszyje czasy — pom rukuje.
— Fiedia, zostaw ty lepiej te „czasy" 

w spokoju, bo ci się jeszcze Tło łap p rzy
lepią. A nam  na pasterkę pora — ,,teni- 
sistka" w yryw a szoferowi budzik i ener
gicznie staw ia na komodzie. Jak  tu  wyjść 
z dom u — narzeka — kiedy m róz jajtc 
baran.

— Co mróz, jaki mróz. Jedna niech 
bierze moje walonki — itrzeźwieje m ajor
— ty  kap itan  daj swoje babuszce, a ty  
Fiedia... sam  w iesz komu. Twoje będą 
d la niej .w sam  raz.

Kierowca, rad  nie rad. ściąga buty  i 
gderając „czort baba”, zrezygnowany, 
wręcza je  w ąsatej.

★

N astępne dni niewiele przyniosły no
wego. F ront oparł się mocno o praw y 
'brzeg Wisły j n a  raźne nic nie w skazy
wało. 'by szybko miało się to zmienić. 
Niekiedy jakiś zabłąkany pocisk trafia ł 
aż tu , w zbijając w iniebo góry śniegu 
pomieszanego ze zm arzłym i grudam i zie
mi. W raz z upływem  czasu słychać 'było 
częstszą niż zazwyczaj strzelaninę. W ta 
kie dni N atasza późno w racała  ze sapitala 
i tak bardzo zmęczona, że praw ie leciała 
z nóg. Ledwo spytała dziewczynki, czy 
wypiły sok z kapusty, który był (jedynym 
w tych w arunkach lekarstw em  n a  aw ita 
minozę i już kładła się do łóżka. Z da
rzało się — zasypiała nie rozebrana w 
grubym  waciaku, w wojłokowych butach.

— P ani Nataszo — Kołokolczyk prosiła 
ją  w jakieś spokojniejsze popołudnie — 
niech m nie pani zabierze ze sobą do ,.bol- 
nicy ’ — i dodaw ała przebiegle — może 
bym trochę pomogła?

— Nie zabiorę. To nie dla tw oich oczu...
Nde jej. Nataszy, sp raw ą jest ujaw nić

przed tym  dzneokiem ów koszm arny św iat 
grozy. Jeśli dotąd w ojna oszczędziła Ko- 
łokolczykowi w idoku najtragiczniejszego 
siwego oblicza — niech więc już tak  zo
stanie... N ie będzie prowadzić dziewczyn
ki do jej daw nej szkoły, w której teraz 
mieści się szpital. W szatni, z wym alo
w aną n a  popielato lam perią, między rz ę 
dam i w ieszaków, tam  gdzie przez siedem 
la t w ieszała sw oje paltko  — Jeżą n a j
ciężej rann i. T am  też  N atasza — gdy 
wie, że Iwana nie ma w sztabie ani n a

kw aterze — przeżyw a co dzień, z  każ
dym  now ym  transportom  z fron tu  — 
jego, a  zarazem  sw oją śm ierć W w y k r z y 
wione bólem tw arze konają  yeh zagląda 
z lękiem  i z  nadzieją. Mo £  to  Iw an? 
Może to  n ie  Iwan?...

*

Trudno tu  dziś odpocząć Spokojna do
tąd kw atera zam ieniała s i ; w  piekło. Za 
sąsiednim i drzw iam i w rzajk . Jedna przez 
drugą krzyczą kobiety, sł; chać także głos 
Fiedki. Z  tego. co możn; zrozumieć w y
nika, że przepadł budzi.c. O statnio szo
fe r w ciąż krążył koło niego. To ciągle 
nakręcał zegar, ito znów przym ierzał do 
swego pasa. W ąsata grozi m ajorem , a 
tłusty  F iedia pow tarza w kółko: „czori 
baba”. Jest nareszcie m ajor. On także 
przychodzi coraz to  później. N iekiedy do
piero nad .ranem. Spod opuchniętych po
w iek ledwo mu widać zaczerw ienione 
oczy. W nosie — ja k  w kom inie od dy
m u ze ś.wiec. Pewno całe noce ślęczy 
nad mapami.

— Fiedka budzik rąbnął, panie m ajorze.
— Szto?
— No, budzik. „Czasy-’. Lewą ręką  do 

p raw ej kieszeni — w yjaśnia gestem 
„czort b ab a” — Rozumie pan?

— Dajcie iwy m i pokój z waszym  bu
dzikiem  — m ajor odsuw a ją  um ordow any 
ostatecznie — Fiedia, wziąłeś, to oddaj. 
Nie wziąłeś, to  uciekaj stąd, bo cię baby 
zajedzą. Ale — dodaje groźnie — zapa
m iętaj, że ja jeszcze z tobą pogadam.

W jego głosie brzmi gniew  i zniecier
pliw ienie. gdy zw raca się do kobiet:

— Wy mi tu  z budzikiem , a dziś znowu 
dwudziestu nie wróciło znad brzegu...

<— Ja  w iem : pan m ajo r m a sw oje sp ra 
wy. lecz ja  także m am  sw oje — upiera 
się tam ta. — Co będzie jak  ju tro  przyj
dzie m u do głupiego łba w  m oje palto 
się usitroić? Co będzie jak...

— Przestańcie już w reszcie — w trąca 
się zły i zaspany gospodarz — ludzie 
um ierają  ja k  m uchy a te zegarka się 
uczepiły. Ziesztą... j tak  przecież nie cho
dził.

— Nie chodził, nie chodził — przedrze
źnia w ąsata — jak  go było potrząsnąć — 
to chodził. P y tam  się, czyja to  w  końcu 
w ina jeśli nie chodził? Może ja  m iałam  
go zreperować? Pewno ja, kogóż innego 
obchodzi, co dzieje się w  tym  domu.

Skończyło się szczęśliwie n a  gorącej, 
jaglanej kaszy. P rzysłał ją, praw dopodob
nie, F iedia z polowej kuchni przez pol
skiego kierowcę. Znowu usiedli, m im o 
późnej pory, za stołem. Jak  w tedy w 
pierw szą noc. W yciągnięte z łóżek dziew
czynki w ykrzyw iały się nad talerzam i ka
szy i „tuszonką” z w ojennych deputa
tów. A n a  początku ich znajomości — 
zgłodniałe — rzucały się zachłannie na 
żołnierskie jedzenie. N ajbardziej sm ako
w ały im grube pajdy chleba posm arow a
nego smalcem, k tóry  zawsze był na dnie 
puszki.

Fiedia, zaszył się chyba w  jak im ś sa
mochodzie, bo gdzieś z dworu dochodzi 
pobrzękiw anie gitary. Iw ana też n ie  w i
dać. D laczego jeszcze go nie m a? Szybko

policzyć do situ... raz, dwa., gdy w yzna
czony czas skończy się n a  nieparzystej 
liczbie — Iw an rwróci. Z  tam tego brzegu.

*

K apitan zna już  na pam ięć panoram ę 
m iasta. W okularach zeisowskiej lornety 
w ydaje się być tak  bliskie, że można by 
dosięgnąć je ręką. W ostrym , zimowym 
słońcu w ystarczy jednak  błysk szkła lub 
karabinow ej lufy z w łasnej transzei, a 
zza grzebienia wypalonych m urów, z 
okien ziejącydh pustą bielą śniegu •— 
w alą pociski niem ieckich moździerzy. 
Nauczył isię już wielu przejść i dróżek 
w ydeptanych w suchych krzakach ni to 
trzciny nadrzecznej, ni (wiklinowych za
rośli. W szystkie te  szlaki prow adzą do 
bojowych stanow isk  obserwacyjnych, do 
ziem ianek w ykopanych w  zam arzł *5 na 
kość ziemi, nocą oświetlanych i  (^ .z e -  
w anych węglami, tlącym i się w  puszkach 
po konserw ach. Nie może powiedzieć, by 
my&L o N ataszy towarzyszyła m u nieu
stannie. N ie czuł nic, nie m yślał o n i
czym w czasie oiwych fantastycznych nocy 
rozżarzonych paciorkam i św ietlnych po
cisków. W ich 'blasku ogilądał m asywne, 
pociem niałe sylw etki polskich i radziec
kich fizylierów , dźw igających ciężkie ło 
dzie. Pno-pom inało to nierealną, m itolo
giczną scenę n a  (tle tea tra ln e j dekoracji 
wym arłego grodu. Realne staw ało się 
wówczas, gdy któryś z atletów’ chw iał się, 
dram atycznym  gestem, rozkładał ręce i 
przypadał na w znak do ziemi. To już nie 
był grecki te a tr  — to była rzeczywistość. 
Nie istniała w  niej Natasza. K ilkugodzin
ne.. coraz częstsze pobyty na brzegu, ob
serw acje łodzi — k tó re  odbijając się bez
radn ie  od kaw ałów  lodu zm ierzały "w 
kierunku wąskiego, skotłowanego nu rtu  
rzeki, by  z nagła w raz z  fon tanną wody 
rozpaść się ja k  gliniane skorupy — po
wodowały, że niszczało w  n im  wszystko, 
co zw iązane było z Nataszą.

W krótkiej chwili ciszy — ja k a  zW^k-Je 
następow ała po każdej nieudanej p rzepra
wie — (wybuchały przekleństwa. Polskie 
i rosyjskie. A jedyne, co w te j śmierci 
za obce m iasto mogło stać się ludzkie i 
spraw iedliw e to prosty rachunek. Nasza 
krew  za waszą.

Jakby  więc pragnąc w ynagrodzić — 
sobie i  je j — uszczuplone, przez czas n a  
tam tym  brzegu, scłczęście ze zdwojoną 
n iecierpliw ością czekał — ałbo w itał ją  — 
n a  kw aterze.

Gdy w racał ze swoich nadbrzeżnych 
w ypraw  — zwykde zjaw iał się k toś z do
mowników.

— I co. Iwanie Iwanowiczu, jak  tam  
dziś było? Żyje jeszcze k to  z  naszych w 
m ieście? Kiedy uderzacie? — dopytywali 
się. — W ie pan. kapitanie, tam  na w prost 
m ostu je st taki wielki, szary budynek. On 
jeszcze stoi. To muzeum...

Skąd m ają  te  in form acje? Ech. fron t — 
jak  front. Cz.asem przeciekają jakieś 
wieści. Przynoszą je Polacy, Rosjanie. 
U spokajał m ieszkańców  po sw ojem u: po- 
dożsditie...

(Dokom zenie w następnym numerze)



ROZMYŚLANIA PRZY KOMINKU

ROZMOWA Z SYNEM
Mój chłopak w rócił z w y

cieczki do Cytadeli zm arznię
ty i zdenerwowany, w yciąg
nął z czeluści rodzinnej ko
m ody album  z rysunkam i 
G rottgera i zwrócił się do 
m nie pytając czy widziałem 
kiedyś styczniowego pow
stańca. Zaskoczony za s ta n a 
wiałem  się przez chwilę 
czyżbym był już taki stary, 
a le  natychm iast przypom nia
łem sobie, że za czasów m e
go dzieciństwa rzeczywiście 
jeszcze niektórzy z nich żyli. 
W pam ięci zarysowali mi się 
nagle dw aj staruszkowie, 
dwie kruche postacie siedzące 
na babcinej ogromnej oto
m anie. Używali słów ..naczel
n ik ”, „nasza p a r tia ”, w spom i
nali jakieś potyczki — ale  to 
wszystko było niezrozum iałe i 
odrealnione. Dopiero później 
gdy Babcia w yjm ow ała a l
bum z rysunkam i pana Grot
tgera a tragiczny cykl Polo
nia i L ituania działał na mo
ją w yobraźnię —■ wówczas 
V-alo się wiadome, że tamci, 

byli w łaśnie oni — dawni 
powstańcy.

W moich stronach sprawa 
ta  żyła podskórnie i na stałe 
weszła do fam ilijnej tradycji 
w ielu rodzin. P rzyroda nie 
zm ieniła się w iele od czasów 
grottgerowskich litografii i 
nie trzeba było zbyt wielkiej 
wyobraźni by ujrzeć wnętrze 
kuźni ze słynnego „Kucia 
kos” czy chatę ze ..Znaku”. A

Artur Grottger — „Powstaniec 
1863 r.”

Fot. H enryk Rom anowski

choćby ..B ranka” ? I Dziadek 
i Babcia nie raz i nie dzie
sięć razy m ówili o niej, jak
0 czymś co zdarzyło się nie- 
ledwie w czoraj, a  chociaż sa
mi byli wówczas dziećmi n a
zwisko W ielopolskiego w y
m aw iali zawsze z jednakową 
intonacją.

Nie zapomnę chyba nigdy 
jakiegoś preferansa w  domu 
Dziadków w  którym  uczest
niczyłem na zasadzie „zapo
m nieli położyć spać” i tej 
niezrozum iałej dla m nie bu
rzy jaka się zerw ała gdy m ło
dy lekarz, wprowadzony tam 
po raz pierw szy przez kogoś 
zaprzyjaźnionego. zaczął
chwalić margrabiego. Babcia, 
która w łaśnie szykowała ko
lację. pojaw iła się w 
drzwiach, w zburzona ze 
zmarszczonymi brwiam i, po
deszła bliżej o k ilka kroków
1 wyczekawszy chwili gdy na 
m om ent przestały fruw ać w  
powietrzu nazwy „Biali” i 
„Czerwoni”, ..praca od pod
staw ” — powiedziała, patrząc 
doktorowi prosto w  oczy: —

-•*V moim domu, wolno chw a
lić pana m argrabiego tylko za 
progiem! — Nie wiem co by
ło dalej, gdyż wyprowadzono 
mnie, a le  aż do w ojny nie 
zobaczyłem już doktora u 
Dziadków...

W naszych stronach działał 
pan W alery W róblewski, k tó
rego odnalazłem  później na 
kartach  podręczników jako 
generała Komuny Paryskiej i 
członka I Międzynarodówki. 
Chodziłem do szkoły im. E- 
lizy Orzeszkowej, a  domek w 
którym  zam ieszkiwała w  o- 
statnich latach swego życia 
stał na w prost okien mojej 
klasy. Pam iętam  go dokład
nie, równie jak  jej pom nik 
stojący w parku i grób na 
cm entarzu. Latem, często p ły
waliśmy rzeką aż do Ponie- 
m unia gdzie leżał ogromny 
głaz — ..kam ień Orzeszko
w ej” i tam to usłyszałem hi
storię jak  to kiedyś pani E- 
liza w iozła karetą  sztucery 
dla powstańców'. Na drodze 
zatrzym ał ją  patro l i dowo
dzący nim  podoficer chciał 
przeprow adzić rewizję. Pani 
Eliza oświadczyła, że w ysią
dzie dopiero na wezwanie o- 
ficera i tak  czekała na jego 
przybycie w otw artej karecie 
otoczonej żołnierzami. Gdy 
zjaw ił się wreszcie nie za
m ierzał nikogo rewidować, o- 
świadczywszy jedynie w  nie
nagannej francusczyźnie by 
m adam e lepiej otuliła nogi... 
Orzeszkowa oburzona taką 
bezceremonialnością, już
chciała coś ostro odpowie
dzieć, gdy nagle z przeraże
niem ujrzała, że szeroka k ry 
nolina nie dość szczelnie o- 
kryw a przewożony „arsenał”.

Babcia zaśm iewała się opo
w iadając o tych krynolinach
— jak ie to  były cudowne 
schowki na szarpie i banda
że, a czasem 3 na ... rannego 
powstańca O pow iadała tak

że o pewnym znajom ym  sw e
go ojca, k tóry  idąc do ..par
tii” uk ry ł posiadane asygnaty 
w  daw no nieczynnym kom in
ku. Gdy pow stanie chyliło się 
już ku  upadkowi i zam ierzał 
ucjekać ,,za kordon”, przybył 
pew ną nocą do domu by je 
zabrać.Jakież było jego prze
rażenie. gdy dowiedział się z 
ust m ałej córeczki, że w  tym 
kom inku palono „jak tu  le 
żał jeden chory pan z lasu”...

H istoria ta  w róciła do mnie 
po latach w  dość szczególny 
sposób. Pewnego wieczoru 
m oja Teściowa zam iast bajki 
zaczęła opowiadać mojej, m a
łej wówczas córce, jakąś h i
storię z życia swego dziadka. 
N ajpierw  usłyszałem słowo 
„konfiskata”, a  później opis 
poszukiwań asygnat w  ko
minku, które spłonęły gdy 
palono w nim  by ogrzać ran 
nego powstańca.

„W ierna rzeka” i „G loria 
v ictis” — to już były moje 
la ta  szkolne. Nazwy „Czer
w oni" i „Biali” m iały wów 
czas trw ałe miejsce w  m ojej 
świadomości i „w yrw any” na 
lekcji historii potrafiłem  bez 
zająknienia wyrecytować, że 
pow stanie styczniowe 1863 
roku rozpoczęło się 22 stycz
n ia  w  nocy, a zakończyło 
późną jesienią roku 18G4. 
W iedziałem też, że w ybuch 
pow stania był przedwczesny, 
przyspieszony ogłoszeniem o- 
w ej „branki” — podszepnię- 
tej w ładzom  przez m argrabie
go Wielopolskiego — czyli po
boru młodzieży (szczególnie 
tej związanej z „czerwonym” 
podziemiem) do w ojska ro 
syjskiego na la t 25. W iedzia
łem, że ostatnim  bojow ni
kiem pow stania był ks. S ta 
nisław  Brzóska, który w raz 
ze swym chłopskim oddzia
łem utrzym ał się na Podla
siu aż do wiosny 1865 r. Po
wieszono go w  Sokołowie, 
wiele miesięcy po egzekucji 
ostatniego dyktatora pow sta
nia Rom ualda Traugutta...

Opowiadałem to wszystko 
synowi, nie zapom inając do
dać, że Eliza Orzeszkowa w  
owej karecie jechała do leś
nego obozu powstańczego, 
którego dowódcą był wów 
czas w łaśnie T raugutt. Syn 
słuchał, nie przeryw ając, a 
gdy skończyłem zapytał o u- 
właszczenie chłopów. Znów 
ożyli „Biali” i „Czerwoni” i 
niby teoretycznie było wszy
stko w  porządku, ale tak  n a 
praw dę to chłopak dogłębnie 
nie mógł pojąć postaw y „Bia
łych” i zrozumieć dlaczego 
sabotowano wydane przez 
Rząd Tymczasowy dekrety w  
tej sprawie. Bolał go parado
ksalny fakt, iż ostatecznie 
chłop w K rólestw ie został u- 
właszczony ukazem  cara. Za
wiłości w alki o w ładzę i 
przemożnych interesów  k la 
sowych, k tó re  obszarnicy s ta 
w iali ponad wszystkim  — 
były dla tego młodego oby
w atela socjalistycznego pańs

tw a czymś tak  antynarodo- 
wym, że aż nieludzkim.

U atom iast solidarność z 
w alczącą Polską jaką okazał 
ruch robotniczy i ludzie z o- 
bozu europejskiej dem okracji
— o to było jasne! Rzucał 
nazw iska Francesco Nullo, 
A ndrzeja Potiebni, Hercena, 
m ów ił o francuskich „żua
w ach śm ierci” pod wodzą F. 
Rochenbruna. W ym ieniał też 
nazw y bitew  i potyczek — 
Małogoszcz, Miechów, W ę
grów, Skała, Ignacewo, Opa
tów. Z dum ą podkreślał, że 
było ich ponad 1200. Nazwis
ka Jarosław a Dąbrowskiego, 
Walerego Wróblewskiego, Zy
gm unta Padlewskiego, Józefa 
Hauke-Bossaka, M arcina Bo- 
relowakiego i innych — 
brzm iały w  jego ustach jak 
hasła wywoławcze. I rów nie 
bliskie były m u m anifestacje 
warszawskie, udział chłopów, 
ludu m iejskiego i w alka po
szczególnych oddziałków sa
m otna i bohaterska, bez od
pow iedniej ilości broni, w o
bec miażdżącej przewagi. Ale 
sytuacja chłopa to był wciąż 
problem . Wreszcie przyniósł 
podręcznik historii.

„Począwszy od 1846 r. aż 
po rok 1864 — czytał —• ro
sła w ruchu narodow ym  i w  
szeregach powstańców ilość 
bojowników z ludu m iejskie
go i wiejskiego. K rzepła i o- 
garn ia ła coraz szersze rzesze 
świadomość narodowa. F or
mował się ostatecznie naród 
polski. Patriotyczna w alka 
sprzyjała, mimo ogromnych 
strat, oporowi przeciw  rusy
fikacji i germ anizacji. Pow
stania nie wywalczyły nie
podległości, lecz przyspieszyły 
wyzwolenie społeczne i zes
polenie narodu.”

W tedy zamilkł. Pow iedzia
łem ostrożnie: — W dziejach 
każdego narodu postęp nie 
dokonuje się bez w strząsów , 
Nasza droga do pełnej n ie 
podległości i sprawiedliwości 
społecznej prow adziła przez 
walkę, klęski i zwycięstwa. 
Wolność cem entuje się krw ią 
i pracą, a sprawiedliwość nie 
nastaje z niczego. Trzeba ją 
wywalczyć, a później strzec. 
Zifemia dla chłopa, dla jej 
prawdziwego gospodarza, to  
nie była spraw a tak a  prosta. 
M usiało m inąć wiele lat, re 
w olucja i dwie w ojny św ia
towe, by w  la tach  1944—45 
w ładza ludow a mogła p rze
prowadzić reform ę rolną. Mu
siał walczyć ludowy party 
zant i żołnierz ludowego woj
ska, m usiał walczyć cały n a 
ród by ta w ładza zaistniała.

W ziąłem album  do ręki i 
otworzyłem go n a  stronie 
gdzie w idniało „Kucie kos”. 
Syn patrzał długo i nagle po
wiedział z w ielkim  zdziw ie
niem : — To w prost nie do 
w iary, że oni tak  daw no te
mu musieli przekuwać swoje 
kosy, aby kiedyś ich potom 
kowie mogli otrzym ać ziemię 
z reform y!

HABER



Artur Grottger — „Bitwa" rys. z cyklu „Polonia’’ Artur Grottger — „Na pobojowisku" rys. z  cyklu „Polonia”
Fot. H enryk Rom anowski

N
ocą z 22 na 23 stycznia 1863 r. w  kilkunastu punk
tach ówczesnego Królestwa Polskiego, oddziały 
powstańcze uderzyły na garnizony wojsk carskich 
w różnych miasteczkach kraju. Spiskowcy (zaprzy
siężonych członków było ok. 20 tysięcy) podjęli 

nierówną walkę przeciw-ko liczącej prawie 100 tysięcy, 
regularnej armii rosyjskiej, a stojący na czele Komitet 
Centralny w swojej odezwie oznajmił narodowi, że jest 
jedynym legalnym Kządem Narodowym i wezwał wszyst
kich do walki o wolność i niepodległość, o równość oby
watelską i ziemię dla chłopów,

Pierwsze potyczki przyniosły krótkotrwałe sukcesy, ale 
częściej kończyły się przegraną. Wydawało się, że cały 
wysiłek zbrojny załamie się w  paru dniach, ale wbrew 
przewidywaniu, przetrwał, ogarnął cały kraj, poruszył 
wszystkie warstwy społeczeństwa. Zmusił zaborców do 
zmobilizowania przeciwko powstańcom kilkuset tysięcy  
ludzi i o mało nie spowodował wojny europejskiej,

Po piętnastu miesiącach heroicznych zmagań powstanie 
upadło pociągając za sobą ogromne straty w ludziach 
1 wieloletnie prześladowania całego narodu polskiego. Jed
nakże powstanie spowodowało w społeczeństwie polskim 
wiele głębokich zmian, których następstwa sięgają do na
szych dni.

A oto co mówią fakty. 111 rozbiór Polski w r. 1795 roz
począł trwający wiele lat okres zaborów i walk o odzy
skanie niepodległości ojcz77zny. Wytworzyły się wtedy 
dwa obozy: konserwatywny (dążący do utrzymania daw
nego ustroju) szukający pomocy w rządach państw euro
pejskich skłóconych z Austrią, Niemcami i Rosją. Postę
powy uważający, że aby odzyskać wolność trzeba wciąg
nąć do walki z zaborcą masy ludowe.

Prawicowy ruch wywarł ogromny wpływ na powstanie 
listopadowe w r. 1830. przejmując kierownictwo powsta
nia z rąk zbyt słabej grupy lewicowej (postępowej). W re
zultacie powstanie upadło, a prawicowcy dążyli do pogo
dzenia się z zaborcami. Równocześnie patriotyczne i po
stępowe siły narodu połączyły swą walkę narodowowyz
woleńczą z dążeniem do wyzwolenia społecznego własne
go ludu i związały się z postępowymi ruchami społeczny
mi na całym świecie.

Jeszcze przed wybuchem powstania styczniowego roz
poczęło się uprzemysłowienie Królestwa Polskiego. W po
łowie XIX w. wyrosła nowa grupa społeczna — proleta

riat fabryczny. Chłopi natomiast nadal musieli zr^ .ć 
ucisk pański, buntowali się przeciwko wyzyskowi szlach
ty, co groziło wybuchem rewolucji chłopskiej. Bogaci 
mieszczanie i część szlachty pod przewodnictwem bankie
ra Kronenberga zaproponowała zastąpienie pańszczyzny 
czynszem. Pod ich przewodnictwem powstało wtedy tzw. 
stronnictwo białych, którzy dążyli do wprowadzenia nie
wielkich zmian społecznych i byli przeciwni prowadzeniu 
walki zbrojnej z zaborcami. Inne zasady działania posta
wiło sobie stronnictwo czerwonych, składające się z pra
cującej inteligencji i robotników. Ich zdaniem, odzyska
nie wolności Polski było możliwe jedynie w  drodze wal
ki z Rosją. Stronnictwo to uważało, że chłopom należy 
oddać na własność uprawianą przez nich ziemię. Wybit
nym przywódcą czerwonych był Jarosław Dąbrowski, za
wodowy oficer o rewolucyjnych poglądach społecznych.

Ówczesny szef jednego z głównych urzędów Królestwa 
Polskiego, margrabia A. Wielopolski, przeciwnik niepod
ległości i zwolennik współpracy z zaborcami, doszedł do 
porozumienia ze stronnictwem białych, i rozwinął działal
ność zmierzającą do zniszczenia całego stronnictwa czer
wonych. W jej wyniku przeniesiono ,w głąb Rosji oddzia"^ 
wojskowe, wśród których znajdowało się wielu postęp^*' 
wych rewolucjonistów rosyjskich współpracujących z 
czerwonymi i aresztowano wielu wybitnych działaczy 
m. in. Jarosława Dąbrowskiego. Wreszcie na początek 
1864 r. wyznaczono ogólny pobór do wojska rosyjskiego 
tzw. brankę, pomyślany w ten sposób, aby do wrogich sze
regów zabrać z kraju ponad 10 tys. młodzieży politycznie 
podejrzanej rozbijając tym samym organizację czerwo
nych. To zadecydowało o przyspieszeniu wybuchu pow
stania.

Rozpoczęła się zacięta walka z wrogiem. Powstańcy, 
głównie młodzież robotnicza, rzemieślnicza i studencka, 
prowadziła walkę partyzancką w niezwykle trudnych wa
runkach najpierw w Królestwie Polskim, potem na Litwie 
i Białorusi. Stopniowo do powstania zaczęli włączać się 
biali. W polskich szeregach znaleźli się też postępowi bo
jownicy rosyjscy. Na pomoc powstańcom pospieszyły rów
nież postępowe kola polityczne na zachodzie. Do szeregów 
powstańczych zgłaszali się ochotnicy francuscy i włoscy. 
Jednakże rządy Francji i Angli nie zdobyły się na żadną 
realną pomoc, pozostawiając Polskę własnemu losowi.

Bohaterskie zmagania powstańców z wrogiem zakoń
czyły się klęska. Wiosna 1864 r. aresztowano przywódcę 
powstania Romualda Traugutta wraz z grupą jego naj
bliższych współpracowników. Pa procesie 5 sierpnia 1864



POWSTANIE STYCZNIOWE
oku na .*oku Cytadeli w  Warszawie wobec trzydziestu 
ysięcy mieszkańców Warszawy odbyła sig publiczna eg- 
:ekucja. Na szubienicach zginęli Romuald Traugutt, Ra- 
ał Krajewski, Józef Toczyski, Roman Zuliński i Jan Je- 
dorański.

Cały kraj zmienił się w jedno wielkie więzienie i kator- 
<ę. Bez przerwy pracowały komisje śledcze. Aresztowano 
skazywano na więzienie i zesłanie winnych i podejrza- 

lych o branie udziału w powstaniu. W walkach zginęło 
!0 itys. powstańców, C tys. wzięto do niewoli. Kilkuset 
iginęło w  egzekucjach .a około 50 tys. ludzi, w  tym 'Adele 
:obiet zesłano na Sybir. Oprócz Polaków władze carskie 
kazały na śmierć kilkuset Rosjan, Ukraińców i Białoru- 
•inów walczących przy boku Polaków. Niektórzy pow- 
;tańcy, którym udało się uciec z kraju, połączyli się na 
ibczyźnie z siłami rewolucyjnymi i tam dalej walczyli 
v wielkim wyzwoleńczym ruchu proletariatu. Np. w 1871 
oku ośmiuset Polaków walczyło w szeregach Komuny 
3arysk^i. a gen. Jarosław Dąbrowski padł na barykadach 
3aryża*3ako naczelny wódz Komuny.

Każde wydarzenie dziejowe tej miary co powstanie 
:musza do generalnej oceny konsekwencji jakie ze sobą 
irzyniosło. Nieudane militarnie, powstanie styczniowe. 
vywarło zasadniczy wpływ na rozwój Królestwa w na- 
:tępnym ćwierćwieczu głównie dzięki uwłaszczeniu chło
dów dokonanemu dekretem powstańczym Rsądu Narodo- 
vego. Zmobilizowało polskie społeczeństwo i zjednoczyło 
vszystkich Polaków z trzech zaborów do walki o wolność 
)jczyzny. Można stwierdzić źe wszystkie złożone zjawi- 
ika z końca X IX  w. — zjawiska polityczne, gospodarcze 

społeczne — sięgają korzeniami tego wielkiego przeło
mu jakim było powstanie styczniowe. Rok 1863 był rewo- 
ucją zatrzymaną w połowie, rewolucją, która przegrała, 
ile wyzwoliła w masach narodu nowe ‘s iły  które w na- 
itępnym stuleciu miały przesądzić o zrzuceniu zaborczego 
jarzma.

Powstanie styczniowe przeszło do tradycji ludowej 
ł wnukowie powstańców walcząc w szeregach polskich 
u  latach 1939-—1945 o wolną i niepodległą ojczyznę, wal
czyli w imię tych samych ideałów co ich dziadkowie w 
'oku 1863.



Fo definitywnym zakończeniu budowy Tama Assuańska stanie się i dla ZRA niezastąpionym źródłem wilgoci i energii.

i  \

Życie wkracza na pustynię

Nowa iDólina to  dum a d „oczko w  gło
wie" wszystkich m ieszkańców Z jed
noczonej 'Republiki Arabskiej. Tu 

koncentru je się '.ogromny iwysiJek gospo
darczy i z Nową Doliną wiąże się wiele 
nadziei. T rudno dziwić się  Egipcjanom, 
skoro Się zważy, fże pustynia zajm uje 
około 96 proc. terytorium  tego k ra ju . Nie
m al cała ludność i  ca la  działalność gospo
darcza ZRA skup iają  (się iw delcie ji w 
wąskim pasie doliny Nilu, k tóra ciągnie 
się od (południowych granic 'ZRA do Mo
rza ;Srództernnego. Powierzchnia ftego re
jonu wynosi zaledwie 35 tysięcy k ilom et
rów  kw adratow ych, a (więc około 3,5 proc. 
terytorium  kraju , 0.5 proc. terytorium  
ZRA za jm ują  irozirzucone n a  pustyniach 
oaszy. Pow ierzchnia ziem  upraw nych jest 
jeszcze m niejsza — i  nie sięga naw et 3 
piroc. całego terytorium . ,Choć po usunięciu 
F aruka zagospodarowano przeszło 250 ty 
sięcy ha nowych ziem, co przyniosło k ra 
jow i znaczne korzyści, szybki Wzrost Jicz- 
by ludności (około 2.8 proc. rocznie) nie 
łagodzi problem u żywności i ziemi. P rob
lemy te  ulegają naw et zaostrzeniu. O ile 
w r. 1947 na jeden hek tar ziemi upraw 
nej w  ZRA przypadało około 8 osób. to 
w  roku 1966 — już 12 osób.

Słynna Tam a Assuańska, praktycznie 
rzecz biorąc, została już zbudowana i ZRA 
uzyska około 600 tys. ha nowych grun
tów upraw nych. Jednak  i to  n ie  rozwią
że problem u 2iemi, gdyż ludność ZRA li
czy obecnie przeszło 32 miliony. Dlatego 
tak  wielkie nadzieje w iążą Egipcjanie z 
projektam i w ykorzystania podziemnych 
zasobów wodnych w celu rozszerzenia te 
renów upraw nych. Najwięk ?y z tych p ro
jektów — to projekt zagospodasrowania 
K-ivfci Doliny. Ta nazwa zbiorcza ozna

cza w ZRA kilka rozległych kotlin, po
łożonych w odległości 200—300 i więcej 
kilom etrów  od siebie i tw orzących gigan
tyczną literę Z na całym  terytorium  P us
tyni Zachodniej. W kotlinach tych znaj
dują się oazy Siwa., Baharija, Farafra, 
Dachla i  Charga. Trzy ostatnie oazy nale
żą do prowincji, k tóra również nosi naz
wę Nowa Dolina. W stępne badania geo
logiczne dowiodły, że pod tym rejonem  
znajdują się ogromne zasoby wód pod
ziemnych. których przemysłowe w ykorzys
tanie nie nastręcza większych trudności 
technicznych a wody tej nagromadziło się
6 tysięcy kilom etrów  sześciennych. Pow in
no jej starczyć do zagospodarowania oko
ło półtora m iliona hektarów  ziemi.

P race nad naw odnieniem  Nowed Doliny 
podjęto przed 10 laty. Chodzi zresztą nie 
tylko o w ykorzystanie każdej kropli wody, 
lecz o kompleksowe wykorzystanie wszy
stkich skarbów  pustyni, zwłaszcza m ine
rałów. Tylko w' oazach Charga i  Dachla, 
w odległości 2—3 kilom etrów  do siebie, 
wywiercono około 300 szybów na głębo
kość sięgającą niekiedy półtora kilom etra 
w  celu zbudow ania studn i artezyjskich. 
Dzięki studniom  artezyjskim  zagospodaro
wano około 18 tysięcy ha ziemi. Ogółem 
zaś, w łączając ziem ie zraszane przy pomo
cy starych studni, opraw'i a  się obecnie w 
Nowej Doli ni» gdzie deszcz pada bodajże 
raz na 10 lad:, już około 26 tysięcy ha. D ą
ży się zaś do zagospodarowania 200 tysię
cy ha. Na razie główne wysiłki i  środki 
kierow ane były na budowę dróg, lotnisk, 
przeciąganie kabli telefonicznych, elek try
fikację rejonu, hudowę domów mieszkal
nych w ośrodkach adm inistracyjnych i

wsiach, budynków insty tucji społecznych 
i adm inistracyjnych, różnego rodzaju 
w arsztatów  oraz niewielkich przedsię
biorstw  przemysłowych, punktów  handlo
wych, szpitali, szkół.

Każdy now y osadnik — a liczba m iesz
kańców prow incji osiągnęła już 80 tysięcy 
osób — otrzym uje od Egipskiej Organiza
cji Rozwoju Pustyni, prócz dwóch-trzech 
(w zależności od liczby członków rodziny) 
hektarów  zagospodarowanej ziemi ora2 
niewielkiego dwuizbowego domku, „^upo
sażonego w pewne minimum mebli, rów 
nież krowę, osła. najniezbędniejsze nasio
na. narzędzia rolnicze i td  na kredyt sp ła
cany przez 40 łat. Stworzono około 30 
spółdzielni, k tóre m ają na wspólną w łas
ność traktory  oraz inny sprzęt rolniczy. 
Spółdzielnie te we w spółpracy z naukow 
cami działającym i w  O rganizacji Rozwoju 
P ustyni s ta ra ją  się określić najkorzystniej
sze dla danego rejonu gałęzie rolnictw a 
i najwłaściwsze upraiwy. Obecnie w 
oazach upraw ia się przew ażnie zboże, sło
neczniki, warzywa, owoce, rośliny pastew 
ne, zioła lecznicze W celu popraw y s tru k 
tu ry  gleby sadzi się ryż. Sadzi się ponad
to różnego rodzaju  drzewa i krzewy, 
przede w szystkim  eukaliptus i  szybko 
rosnące australijsk ie drzewo casuarina, 
przypom inające nieco nasz modrzew. 
Drzewa te pom agają w  zatrzym yw aniu 
piasków  i  osuszaniu gruntu, przylegające
go bezpośrednio do studzien artezyjskich.

W przyszłości zam ierza -się rozwijać w 
Nowej Dolinie hodowlę bydła i  drobiu.



ŚWIAT 
NA KTÓRYM 
ŻYJEMY

„ Ł O W C A  M Ó Z G Ó W ” G R A S U J E  PO K O N T Y N E N T A C H
Liczący sobie 38 lat, A m erykanin W illiam 

A. Douglass. nazyw any jest „złodziejem ta 
lentów ”. zaś Anglicy dali m u przydomek 
„M ister B rain  D iain”. co należy rozumieć ja 
ko „Łowca Mózgów”. Je s t on szefem osobli
wego przedsiębiorstwa, które specjalizuje się 
w „rekrutow aniu” narybku dla technicznych 
i maukowych zawodów w USA, organizuje 
kam panie rekru tacy jne dla przedsiębiorstw  
am erykańskich i w raz z Sch ekspertam i do 
spraw  kadrowych, przeczesuje k raje w  poszu
kiw aniu ukrytycli talentów . Douglass kape- 
ru je  młodych naukow ców  Europy d la  pod
niesienia zysków am erykańskiego przemysłu. 
Jedynie pierw sze dwa la ta  jego działalności 
przysporzyły am erykańskim  przedsiębior
com 500 nowych inżynierów, techników i 
naukowców.

Ludzie, na których .poluje Douglass są m ło
dzi, między 27 i 35 rokiem  .życia. Należą do 
elity inteligencji swego kraju . Państw a przez 
ła ta  inwestowały w  ich kształcenie i rozwój 
i w łaśnie s ta ja  »oni przed podjęciem sam o
dzielnej pracy produkcyjnej, znajdują sie u 
progu kariery, w przebiegu której państw u 
w ielokrotnie opłaciłyby się. przez różnorod
ne <»‘ kty, wysokie inw estycje w ydatkowane 
na ^ k s z ta łc e n ie .  Przeciw  odpływowi m ło 
dych k ad r u  licznych k rajach  rozlegają sie 
głosy alarm u, bowiem sta le w zrastają strety  
wysoko kw alifikowanych pracowników. Np. 
K anada straciła w  r. 1966 na rzecz USA — 
3703 absolwentów wyższych uczelni. Wobec 
braku fachowców, rząd kanadyjski utrzym u
je b iura w Nowym Jorku  j w Los Angeles. 
Chicago, Denverze i San Francisco, biura

werbunkowe, poszukujące... am erykańskich 
fachowców dla kanadyjskiej gospodarki. Po
w stała zatem zupełnie absurdalna sytuacja.

Nowa Zelandia skarży się. śe  tylko 50 pro
cent je j najlepszych studentów', uczących się 
za granicą, pow raca do kraju . A nglia traci 
na rzecz USA w ięcej naukow ców  niż ja k i
kolwiek inny k raj “w Europie — 28 800 w y
soko kw alifikow anych osób udało sie w  osta t
nich latach do USA. Szczególnie dotkliwy był 
odpływ w roku 1!)66 z brytyjskiego przemysłu 
lotniczego.

Rząd am erykański opublikował wyniki 
dwuletniego studium  na tem at objawów i 
w pływu Brain D rain”. Stwierdzono, że w  r o 
ku 19(56 na ogólna liczbę 30 039 w ykw alifiko
wanych em igrantów  —-  40 proc. pochodziło z 
Europy, 29 proc. z rKanady; 20 proc. z Azji, 
8,4 proc. z A m eryki Południowej i 1,6 proc. 
z Afryki. Program y w ym iany studentów  nie 
stanow ią istotnego źródła dla „B rain D rain”, 
Główną przyczyną w erbow ania zagranicznych 
talentów  są oferty  am erykańskiego przem y
słu i insty tu tów  badawczych.

Do roku 1961 naukow cy Stanów  Zjedno
czonych zdobyli łącznie 40 nagród Nobla 
P iętnastu  z nich — 37,5 proc. — nie jest 
rodowitymi Am erykanam i. A kadem ia Nauk 
USA liczyła w  1961 r. 631 członków. Z te j 
liczby 109 naukow ców  — 17,3 proc.! — uro
dziło i wykształciło się za granica. Dalszych 
42 naukowców Akademii airodzńło się poza

granicam i USA. kształciło się jednak  na 
uczelniach am erykańskich, co stanow i dalsze
7 proc. Łącznie więc 24,3 proc. członków 
Akademii nie jest Am erykanam i z urodzenia.

W ielu em igrantów  udaje się jednak  do 
OSA ze zbyt wygórowanymi oczekiwaniami. 
U w ażają oni, że A m eryka tylko n a  nich cze
ka. W istocie w iele jest przykładów  niepo
wodzenia młodych Europejczyków, którzy 
wyem igrowali do USA. W ręcz śm iertelnym  
ryzykiem  dla młodych em igrantów  do USA 
jest to. że wszyscy posiadacze wizy im igra- 
cyjnej podlegają am erykańskiem u obow iąz
kowi służby w ojskowej. T rw a ona dw a lata 
i obow iązuje naw et tych em igrantów , którzy 
odbyli już islużbe w ojskow ą w  iswych ojczy
stych krajach. Już po k ilku  m iesiącach pod
stawowego wyszkolenia, rek ru t może więc 
znaleźć się w W ietnamie, albo w innym 
punkcie kryzysu światowego. A le „wielki łow
ca mózgów” raczej nie uprzedza o tym  upa
trzonych talentów'.

Od dnia 1. II.. 1970 r. Zakład Wydawni
czy „Odrodzenie", redakcja tygodnika 
„Rodzina" oraz miesięcznika „Posłannic
two” — zmieniają adres. Wszelką kores
pondencję prosimy kierować na nowy 
adres: Warszawa, ul. Kredytowa 4, tel, 
27-03-33.

Bundestag 
widziany 
& bliska
Ja sie nie zgadzam! Coraz częściej powtarza 
Franz Joset Strauss, główny oponent ohec- 
nego rządu NRF.

W obecnym parlam encie NRF, B undesta
gu. w ybranym  w e wrześniu ub.' r. zasiada 
496 deputowanych. Poszczególne partie  po li
tyczne dysponują w  nim  następującą liczbą 
mandatów. CDU—CSU (chadecja) — 242,
SPD (socjaldemokraci) — 224, FDP (libera
łowie) — 30. A ktualny układ  party jny  B un
destagu nie oddaje jednak w  pełni jego ob
licza. W arto przyjrzeć się składow i socjalne
mu tego parlam entu.

Deputowanych, określających się jako ro
botnicy, jest w nowym Bundestagu tylko 12
— a  więc 2,3 proc. Niewiele lepiej w ygląda 
reprezentacja chłopów. W prawdzie 51 depu
towanych oficjalne dane zaliczają do „rolni
ków ”, lecz liczba ta  obejm uje również posia
daczy ziemskich. Przedsiębiorców natom iast 
zasiada w Bundestagu blisko 60, czyli ponad
11 procent w szystkich deputowanych, chociaż 
według statystyk przedsiębiorcy stanow ią za
ledwie 1 proc. wyborców w  NRF. Wzrosła 
z 10 do 16 liczba deputowanych spośród a ry 
stokracji rodowej. Jest ich w ięc naw et o 
czterech więcej niż deputowanych, u w ażają
cych się za robotników.

N ajw iększą grupę, bo ponad 50 proc,, s ta 
nowią ludzie, należący do sfer inteligencji, 
ściśle powiązanej z elitą władzy. W śród ogó
łu wyborców ta  w arstw a stanow i niecałe 2 
proc. W VI Bundestagu reprezentow ane są 
praw ie wszystkie w ielkie zw iązki przem ysło
wców i grupy interesu. Ich przedstawiciele, 
k tórych liczba, w  porów naniu z poprzednim  
Bundestagiem, w yraźnie wzrosła, w ybrani zo
stali z ram ienia zarówno CDU—CSU i FDP 
jak  i SPD.

N a oblicze społeczne Bundestagu VI k a 
dencji rzu tu ją  nie tylko podziały party jne  
1 socjalne. W yraźne piętno w yciskają na nim  
różnorodne grupy, kształtu jące się niezależ

nie od przynależności partyjnej deputowa
nych.

Charakterystycznym  przykładem  swoistej 
reprezentacji interesów  jest nieform alne 
zgrupowanie wysokich urzędników  państw o
wych. W obecnym Bundestagu stanow ią oni 
bardzo liczną, bo 163-osobową grupę deputo
wanych. Możliwości nadużyw ania przez nich 
piastow anych stanow isk sprzyja ustaw odaw 
stwo państwowe. Mniej liczne, lecz znacznie 
bardziej wpływowe są lobby przedsiębiorców
i posiadaczy ziemskich. W dążeniu do skie
row ania działalności B undestagu w  uprag
nionym  kierunku lobby popierają się naw za
jem. Oto przykłady osiągnięć tych grup n a
cisku w  poprzednich kadencjach Bundestagu. 
M, in. udało im się storpedow ać uchw ale
nie zasady zakazu w  ustaw ie o kartelach; 
rozszerzenie zasady o współdecyzji robotni
czej poza przemysłem górniczym; reform ę 
regulującą status przedsiębiorców; reform ę 
podatkową, k tó ra  m iała w  w iększym  stop
niu obciążyć w ielkie dochody i m ajątk i.

Jednocześnie grupom  nacisku udało się 
przeforsować ustaw y podatkowe korzystne 
dla przedsiębiorców; zasadę subw encjonow a
nia gałęzi gospodarki popadających w  stan  
„kryzysu” ; specjalne ustaw y chroniące w iel
kie banki przed konkurencją banków  m niej
szych. Poza tym  w ielokrotnie udaw ało się 
tym grupom — przez „korektę” projektów
— nadać uchwalonym  ustaw om  zupełnie in 
ny od zamierzonego sens, Wielu obserw ato
rów  zastanaw iając się nad skutkam i takiej 
s truk tu ry  Bundestagu i  nad działalnością ró
żnorodnych grup nacisku sm ętnie stw ierdza, 
że jest rzeczą w ielce w ątpliw ą, by obecny 
parlam ent, który w  sposób zasadniczy w  n i
czym nie różni się od poprzednich, był w  
stanie stać się skutecznym  instrum entem  
gruntow nych reform , przed koniecznością 
k tórych stoi NRF.



ODPOWIEDZI LEKARZA
Pan O. Z. z  Kożuchowa — niestety, m usze Pana zm art

wić. Cukrzycy nie m ożna leczyć ziołami. J a k  długo i w ja 
kie j ilości należy przyjm ow ać insulinę decydować może 
tylko lekarz, m ający P ana  sta le  pod opieką. W przebiegu 
cukrzycy wszelkie ran?’ gorzej się Ęojći.

Pan Kazimierz J z Sokołowska — dietę przy chorobie 
wrzodowej gdy równocześnie choruje Pan n a  gruźlicę, m u 
si ustalić lekarz, k tóry  Panem  się fopickuje. Na /pewno 
owoce Panu nie bcda szkodzić. •

Pani Antonina B. z Legnicy — w  aptece, lub  w  sklepie 
zielarskim  proszę kupić zioła „N ervosan” i pić 2 razy dzien
nie, po obiedzie i po kolacji po szklance. Przyrządzić je  
należy według opisu, k tóry  znajdu je się n a  opakowaniu.

Pan Antoni S. z Mosiny, pow. Poznań — niestety nie 
pisze Pan, czy był P an  badany  przez specjalistów. W skaza
na byłaby, d la  w yjaśnienia Pana cierpienia, konsultacja 
reum atologa i neurologa. Ponieważ m ieszka P an  blisko Po
znania, tnie będzie to trudne do przeprow adzenia w Przy
chodni Specjalistycznej PKP.

Pan Leszek G. z Łodzi — wyjaśniam , że leki, k tó re  Pan 
otrzym uje jak  „Spasm ophen”, ..Alusal”, „Neospasiruna’’ i 
inne, k tóre w ym ienił P an  ,w swym  liście n ie  są antybioty
kami. Uważam, że pow inien Pan ponownie poddać się kon
tro li radiologicznej (prześw ietlenie przewodu pokarm ow e
go). Z opisanych objawów  nie w idzę powodu do obaw
o istn ienie now otw oru żołądka.

Pan E. W. z Chorzowa — prócz przepisanych Panu le
ków może P an  zażywać 2x dziennie po 30 kropli n a  1/4 
szklanki w ody wyciągu ziołowego „Cardiol". Ze względu 
na konieczność ograniczenia płynów, nie są wskazane dla 
P ana herbaty  ziołowe.

Pani Zofia R. z Suszu, woj. Olsztyn — odpowiedź prze
syłam y pocztą.

Pani O. G. z Warszawy — pow inna Pani przez lekarza 
rejonowego uzyskać skierow anie dla córki do Poradni Endo
krynologicznej A. M. Oczywiście n ie  wolno dziewczynie 17- 
letniej stosować tabletek  odchudzających, bez porozumienia 
się z  lekarzem.

Pan Antoni T. z Pszowa pow. Wodzisław SI. — niestety  
nie napisał Pan, czy już byl Pan badany i ja k  dotychczas 
leczył się Pan na sw oje dolegliwości. Prosim y raz jeszcze 
napisać obszerniej.

Pani Janina W. z Zielonej Gary — jz listu  Pani mogę 
przypuszczać, że cierpi Pani na przykre dolegliwości zw iąza
ne z przekwitaniem . Konieczna byłaby w izyta u gineko
loga. W tych spraw ach ku rac je  horm onowe daja  bardzo 
dobre wyniki, lecz prowadzić je  może tylko lekarz specja
lista.

A. M,

ODPOWIEDZI PRAWNIKA
Pan C. Z. Złotnik] — Inform ujem y, że do P ana sprawy 

am nestia z 1969 r. nie m a zastosowania, lecz jedynie am
nestia z 64 r. gdyż chodzi tu  o czyn popełniony przez Pana 
przed rokiem 64. P rosim y o nadesłanie nam  odpisu w yroku 
dokum entu, na podstaw ie którego została zastosowana do 
Pana am nestia z 64 ir.

Pan M. M. .Sosnowiec — obowiązek alim entacyjny na 
rzecz dziecka istnieje do m om entu możliwości podjęcia przez 
n ie samodzielnej pracy zarobkowej. Granica w ieku tu  nie 
istnieje .Natomiast, jeśli dziecko uczy się przyspasabiając 
sie do zawodu lub odbywa wyższe $tudia to do  zakończenia 
nauki ojciec jest obow iązany do alim entow ania.

Pan Wł. G. Bierutów  — Jeśli jest P an  pracownikiem  
fizycznym, to  po G latach pracy przysługuje P anu  w  r. 
69 tylko 17 dni urlopu a  to  n a  zasadzie a rt. 28 -ustawy
0 urlopach. Jest to przepis przejściowy działający tylko w  
tym  roku. W przyszłym roku będzie Pan m iał praw o do 
20 dni urlopu.

Pan P. D. Dzierżoniów — W celu praw nego uregulow ania 
spraw y w inien P an  w ystąpić do  Sądu ż wnioskiem o 
stw ierdzenie, że zapis w  aktach stanu  cywilnego jest n ie
zgodny z praw da i o sporządzenie nowego aktu  cywilnego 
zgodnego ze stanem  faktycznym.

Pan J. D. Janowice Wielkie. P raw a i obowiązki Pana 
w inna określać umowa o prace. Prace n ie  mieszczące się 
w  umowie (nie należące do Pana obowiązków służbowych) 
w inne być P an u  powierzone w form ie zlecenia (na rachu 
nek). Sposób udzielania P anu takich zleceń w inien być ure
gulowany w drodze porozumienia między kierownikiem  
szkoły a  Prezydium  Rady Narodowej.

„Krystyna" — Jesteście peinoletni j zgoda rodziców na 
zaw arcie związku małżeńskiego nie jest Wam potrzebna. 
Rzecz polega jednak  na tym, że m usicie się usamodziel
nić stw arzając dla nowej rodziny w łasną baze m aterialną
1 m ieszkaniową. Inaczej w spólne m ieszkanie i zależność
m ateria lna od rodziców będą stalyim powodem dn konf 
tów i kłótni rodzinnych. W

Pani L. J. Czeladź, je ś li PZGS zakupił działkę, to  paw i
lon wybudowany n a  te j działce jest [jego własnością. 
Nie pisze pani od kogo działkę zakupiono. Jeśli właścicielem 
tej działki był ojciec w połowie. <a. w  d rugiej dw ie córki 
to ak t notarialny nabycia (kupna) działki m usiał być spo
rządzony przez ojca i 2 córki i im  izapłacona cena potowy 
działki.

Pani Z. F. Wrocław, — Jeśli ugoda lo alim enty zaw arta 
była przed Sądem, to taka ugoda m a moc wyroku, który 
może być egzekwowany przez kom ornika. W przeciwnym 
razie pozostaje Pani tylko droga sądowa w  celu zasądzenia 
alim entów  od męża.

KRZYŻÓWKA NR 2
POZIOMO: 1) przedstawiciel, 8) kojarzy się z  m iską soczewicy. 9) 
zbocze, 10) roznosi korespondencję, 11) do przesiew ania, 12) o p e r a  
Verdiego, 14) główny sk ładn ik  w ielu skał, 15) ruchome połączenie 
kości, 18) n a  przewodach elektrycznych lub w  ringu, 20) grecka 
m etropo lia  22) zajezdnia, 23) w p ian in ie lub akordeonie, 26) drew 
n iany  gwóźdź szewski, 29) ferm ent, 31) kolor w kartach, 33) coś 
nietykalnego, 34) Ikoklusz. 35) dzieło, produkt, 36) bogini zwycię
stwa. 37) zacofanie, ciemnota.

PIONOW O: 1) stara jący  się o coś. 2) nacisk, 3) sąsiad Łotysza, 4) 
konwój, asysta, 5) otyłość, G) jeden ze stanów  USA, 7) stronnictw o 
polityczne. 13) kończy się w  Ealchaszu, 16) część bieżni. 17) uży
w ana jest przy  praniu . 19) obok szosy, 21) m iasto pow iatowe 
w woj. białostockim, 24) w łoska złotówka, 25) daw ne kino, 27) 
szkliwo, glazura, 28) w'ynik, rezultat, 30) cz^ść pracujących w ko
palni, 32) pływ ająca jednostka w ojenna, 38) wykonawca.

Rozwiazania należy nadsyłać w  term inie 10-dniowym od daty 
ukazania sie num eru pod adresem  redakcji z dopiskiem: ..Krzy
żówka n r 2”. Do rozlosow ania: komplet książek Zakładu Wydaw
niczego ,,Odrodzenie”.

■

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 42

POZIOMO: dezorganizacja, w iatrak, protekcja, zasłona, arak, ram anisik^. 
skoroszyty, kum , Tanatos. tropowiec, kwestia, radioaktyw ność, p io n o w o  : 
despota, zwrotka, rozeim. Ajaccio, inwazja. Arabski, ja r  oktawa, rok. kur. 
ras. May, Ney, .sok, kif. sztuka, ostatki, zastawa, taboret, urwisko, oićczeć. 
Głogów. Ewa.

Z a  prawidłowe rozwiązanie  k rzyżów ki  nagrodę w postac i  kom pletu  k s ią 
żek wylosow ał Ob, B ronisław  Walasuk, Otwock, u1. S portow a 2.
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JERZY ALEKSANDER

Dwie matki Joasi
Osiem lat tem u urodzifo się 

dziecko. Kto był jego ojcem — 
nie 'wiadomo. Mntka, nie cieszy
ła się dobrą opinią w  środowisku 
społecznym. T.cldcomyślność i 
w stręt do uczciwej pracy — oto 
co charakteryzowało te  kobietę.

W kilka tygodni d o  porodzie 
Olga pojechała z niemowlęciem 
do swej dalekiej kuzynki B arba
ry W idlowskiej, m ieszkającej w  
tym  sam ym  mieście. Obie kobie
ty porozm aw iały ze soba o tym
i o owym, a  potem K arw ow ska 
oświadczyła Barbarze, że musi 
wyjść na pół godziny i poprosi
ła ja. aby zaopiekowała sie przez 
ten czas m aleństw em . Olga w y
szła i w róciła ipo córeczkę po... 
siedmiu latach. N ietrudno sobie 
wyobrazić, w  jakiej sytuacji zna
lazła sie W idłowska, zostawszy 
sam na sam  z kilkutygodniowym  
niemowlęciem. Głodna Joasia 
głośnym krzykiem  dom agała się 
matczynego mleka. B arbara s tra 
ciła zupełnie głowę. Zbiegły się 
sąsiadki zaciekawione donośnym 
płaczem dziecka w' mieszkaniu 
sam otnej kobiety. Jedna z  nich 
poradziła, aby o pomoc w  n ak a r
m ieniu niem ow lęcia zwrócić się 
do znajomej, m ieszkającej na są
siedniej ulicy. Kobieta ta  też n ie
dawno urodziła dziecko i podobno 
narzekała na nadm iar pokarm u. 
Widłowska niezwłocznie udała 
się tam  z Joasią w asyście sąsia
dek. Odtąd przez niem al trzy 
miesiące po pięć razy na dobę 
B arbara zanosiła niemowlę do 
przygodnej karm iclelki. Nie n a 
leżało to do czynności prostych 
już chociażby z tego względu, że 
W idłowska jest kaleką. A m puto
wano jej nogę po w ypadku w  fa
bryce i od tąd  poruszała sie przy 
pomocy szczudła. Sytuacja stała 
się znośniejsza, gdy Joasia prze
szła n a  pokarm  z butelki.

Nagle zniknięcie Olgi K arwow
skiej było dla B arbary  w ie lk i za 
gadką. Początkowo naw et na 
myśl jej nie przyszło, że kuzyn
ka  podrzuciła jej swoje dziecko 
ni-czym ikukułka jajko do cudze
go gniazdka. Wszczęła więc róż
norakie poszukiw ania m atki 
dziewczynki.

Na prośbę W idlowskiej Polskie 
Radio kilkakrotnie nadaw ało ko 
m u n ik a t zaczynający się od 
słów: „Wyszła z domu i dotych
czas nie powróciła 24-letnia O l
ga Karwowska...” Poszukiwania 
zaginionej przez m ilicję również 
n ie  dały rezultatu.

M ijai czas. W idłowska z m a 
cierzyńską troskliwością opieko
w ała się Joasig. Pokochała ją, 
jak w łasne dziecko. Sam a zaczę
ła  się uważać za rodzoną m atkę 
dziewczynki. Aby dziecko nie do
wiedziało się nigdy, kto je  w ła
ściwie urodził, w yprow adziła sie 
do innej dzielnicy i zerw ała 
wszelkie kontakty  ze swymi do
tychczasowymi sąsiadkam i i zna
jomymi, którzy mogli w tajem ni
czyć Joasię w istotę rzeczy. Za
nim  n ie podrzucono jej tej 
dziewczynki, utrzym yw ała się z 
renty  inwalidzkiej. Pieniądze te 
w ystarczały jej, gdyż nie m ia łl 
w ielkich potrzeb. Potem jednak 
zaczęła dorabiać pracą chałupni
czą. Całymi godzinami kleiia p a 
pierowe torebki d la  sklepów, 
chcąc w  ten  sposób zapewnić

przybranej córeczce dobre w a
runki życia. K iedy Joasia m iała 
sześć lat, sy tuacja m ateria lna obu 
kochających się istot niespodzie
w anie się poprawiła. Pewnego 
razu B arbara przechodząc z có
reczką obok kolektury loterii 
państwowej, w padła na pomysł, 
aby wykupić los. Joasia  z .podsu
niętego je j przez ekspedientkę 
pakietu, w yciągnęła jeden sze
leszczący papierek. Na ten p a 
pierek  padło 150 tys. złotych. 
Większą cześć tych pieniędzy Wi
dłowska um ieściła w  PKO na 
książeczce oszczędnościowej, w y
staw ionej na imię i nazwisko 
Joasi. Trzeba tu ta j w yjaśnić, że 
B arbara sama. bez żadnych pod
staw  praw nych, nadała p rzybra
nej córeczce sw oje w łasne nazw i
sko, co później w  niem ały k ło
pot wprowadziło i sąd opiekuń
czy i w ładze śledcze i za in tere
sowane osoby.

Po ukończeniu siódmego roku 
życia Joasia poszła do szkoły. 
Pewnego dnia w racając po lek
cjach do domu, została zatrzy
m ana na ulicy przez jakąś ko 
bietę, k tóra powiedziała:

— Joasiu, ja  jestem  tw oją m a
musią. P rzyw itaj się ze mną. Już 
wkWtce zabiorę d e  do siebie. 
Będzie ci u m nie dobrze.

Zdum iona i w ystraszona dziew
czynka w yrw ała się z objęć nie
znanej pani i przybiegła do do
mu. B arbara, dowiedziawszy się
o przygodzie córeczki, skam ie
niała ze zgrozy. Zrozumiała, że 
wali się w  gruzy zarówno jej 
w łasne szczęście, jak  i szczeście 
Joasi. Nie wiedziała, co odpowie
dzieć n a  natarczyw e pytania 
dziew czynki: „Kto to jest ta p a 
ni i czego ode m nie chce?” 
Wreszcie rzekła:

— To pewnie jakaś w ariatka 
albo żartownisia.

Niestety, wydarzenia, które te 
raz nastąpiły, nie dadzą się za
kwalifikować do kategorii ż a r
tów. Jeszcze tego samego dnia 
Olga K arw ow ska zjaw iła sie w  
domu kuzynki i zażądała w yda
nia jej dziecka, grożąc w  razie 
odmowy skierow aniem  spraw y do 
sądu. B arbara próbowała p er
swadować i prosić, a gdy tu nie 
pomogło, oświadczyła:

— Nigdy .nie oddam  ci Joasi. 
To ja  ją wychowałam. Dlaczego 
do te j pory nie interesow ałaś się 
dzieckiem 1.' Tylko ja mam praw o 
do m iana m atki.

—• Zobaczymy, komu sad p rzy
zna rację — rzekła Olga.

Wychodząc, natknęła sic w  
kuchni n a  Joasię i powiedziała 
do n ie j:

— Nie m artw  się córeczko, za
biorę cię od tej obcej kobiety...

Dziewczynka w ybuchnęła pła
czem i przytuliła się do Barbary. 
Przez kalka następnych dni Olga 
czatowała n a  dziecko przed szko
ła. B arbara obaw iając się. aby 
kuzynka nie porwała dziewczyn
ie nie wypuszczała jej sam ej na 
ulicę. Sytuacja staw ała sie n ie  
do zniesienia. Joasia, nie w iedząc 
jeszcze o co chodzi, przeczuw a
ła jakieś v  Selkie niebeztneczeń- 
stwo dla siebie i „m am y” ze 
strony te j obcej i nieznanej ko 
biety. B arbara w  ciągu kilku dni 
zm ieniła się bardzo pod w pły
wem  obawy, aby nie zabrano jej

dziecka. W ychudła, stała sie n e r
wowa, n ieustannie popłakiw ała 
po kątach.

Podczas następnej w izyty Olga 
wyłożyła k arty  na stół. Powie
działa do kuzynki:

— Wiem. że jesteś teraz boga
ta, bo w ygrałaś dużą sum ę n a  lo
terii państw ow ej. Daj mi 100 ty
sięcy złotych i Joasia będzie tw o
ja.

B arbara w ybuchnęła gniewem. 
Zaw ołała:

— Dałabym  ci te pieniądze, 
gdybyś nie pow iedziała Joa
si. że jesteś jej m atką. A le po
nieważ w biłaś drzazgę w  św ia
domość dziecka, zakłóciłaś jej 
spokój 5 szczęście — nie dosta
niesz ani grosza. Będę się p ra- 
wować o to dziecko. Ono jest 
moje.

— Jeśli nie wypłacisz mi 100 
tysięcy złotych, postaram  się tak 
zakłócić waszą idyllę rodzinną, 
że będziecie obie przeklinać w ła
sny los — zagroziła Karwowska.

W idłowska poszła do adw oka
ta. Doświadczony praw nik, w y
słuchawszy opowieści zapłakanej 
kobiety, orzekł, że tę spraw ę n a 
leży natychm iast skierow ać do 
prokuratora. Bowiem Olga K a r
wowska popełniła dw a podsta
wowe przestępstwa. Po pierw sze 
porzuciła dziecko, a po drugie 
dopuściła sie najbardziej podłego 
szantażu, żądając okupu za dzie
cko.

Adwokat sporządził odpowied
nie pismo i sp raw a Joasi sta ła  
się obiektem  zainteresow ania or
ganów śledczych. Okazało sie, że 
fak t urodzenia dziewczynki nie 
został zarejestrow any w  urzędzie 
stanu cywilnego. M ieszkała ona 
w  domu swej opiekunki bez m el
dunku, ponieważ bez metryka n ie 
m ożna je j było zameldować. Do 
szkoły przyjęto ją  bez dokum en
tów. w ierząc W idlowskiej na 
słowo, że dziecko m a siedem la t
i że m etryka urodzenia zostanie 
dostarczona później. A przecież 
B arbara już daw no mogła uregu
lować sytuację praw ną podrzuco
nego jej dziecka. Istn iały  w szel
kie podstaw y do tego, aby wy
stąpić do sądu opiekuńczego z 
w nioskiem  o pozbawienie Olgi 
praw  rodzicielskich i o przyspo

sobienie dziecka. B arbara zanied
bała dokonania tych niezbędnych 
czynności. Tłum aczyła się, ja 
ko osoba m ało w ykształca nie 
znała się n a  przepisach 'p raw 
nych. I gdy po siedmiu latach 
nieobecności K arw owska zjaw iła 
sie w  niecnych celach u swojej 
córki i  je j opiekunki — m iała 
form alne prawo do ty tu łu  m atki. 
W toku jednak sedztw a w  pełni 
ujaw niony został brak uczuć m a 
cierzyńskich tej kobiety. Przez 
tych siedem /lat m ieszkała ona w  
tym  sam ym  mieście, co i jej cór
ka. W łasnym dzieckiem zaczęła 
się interesow ać dopiero wtedy, 
gdy przypadkowo dowiedziała sie, 
że jego opiekunka. B arbara W id
łowska, w ygrała n a  loterii pań
stw owej większą sumę pieniędzy. 
Zaczęła węszyć wokół domu k u 
zynki. I £dy przekonała się, że 
B arbara św iata nie widzi poza 
Joasia, postanow iła wykorzystać 
ten fak t do w yłudzenia pieniędzy.

Ostatecznie na wniosek proku
ratora sąd pozbaw ił Olgę K a r
wowską praw  rodzicielskich. B a r
bara W idłowska przyspos<'''Sa 
Joasię i w  św ietle p raw a j 
raz jej m atką. Ale czy ten fakt 
m ożna uznać za ..happy end” n i
niejszego artykułu? Przeżycia 
związane z nagłym  pojawieniem  
się praw dziwej m atki w strząsnę
ły psychiką Joasi. Dziewczynka 
jest teraz nerwowa, podejrzliw a
i często bardzo czymś zamyślona. 
Nieraz w  nocy budzi się z krzy
kiem przerażenia. B arbara robi 
wszystko, co leży w  je j mocy. aby 
dziecko wróciło do norm y psy
chicznej. Ale to nie jest taka pro
sta spraw a. Je j szlachetne w ysił
ki niweczy Olga. Jeszcze w  są
dzie zapowiedziała ona kuzynce, 
że będzie mścić się n a  niej za 
powiadom ienie prokuratora o 
próbie w yłudzenia od niej p ie
niędzy. I mści się W sposób -per
fidny, za który jednak  nie m oż
na pociągnąć jej do odpowie
dzialności karnej. Oto często 
ukazuje się Joasi n a  ulicy, w  
szkole lub n a  podwórku. Dziecko 
w raca do domu zdenerw ow ane, a 
to z kolei zakłóca spokój w ew 
nętrzny Barbarze, Dla ludzi złej 
woli — możliwości działania za
wsze są  duże.



Rozmowy z Czytelnikami
Pani J. P, z Siedlec nie wie, co 

jest lepsze, czy akcentowanie różnic 
pomiędzy poszczególnymi wyznania
mi. czy też wyszukiwanie podo
bieństw między nimi, Spotkała 
rzymskokatolika. który wysunął za
rzut, że Kościół Polskckatolicki zbyt 
odszedł od Kościoła Rzymskokatolic
kiego, tak że już rzekomo nie jest 
katolicki. Rozmawiała też z protes
tantem, który zarzuca Kościołowi 
Polskokatolickiemu zbyt wielkie zbli
żenie do rzymskokatolicyzmu, a na
wet nie widzi żadnej różnicy między 
tymi wyznaniami. Kto ma rację?

Z punktu widzenia interesów eku
menicznych rację ma ten, kto rzuca 
pomosty między wyznaniami, stara
jąc się je zbliżyć za pomocą podo
bieństw. czyli tego, co je łączy. Są 
jednakże ludzie, dla których ekume
niczny frazes jest tylko zasłoną dym
ną i którzy się denerwują podobień

stw am i wyznań, chcąc stworzyć mię
dzy nimi*coraz więcej barier. Na pe- 

Ł>1 wno fałszywymi ekumenistami są ci 
^Jjflziałaczc, którzy niechętnie się od

noszą do polskokatolicyzmu z powo
du jego podobieństw do rzym^koka- 
tolicyzmu. Tych podobieństw jest 
istotnie bardzo wiele, lecz komu. kto 
szczerze się martwi losem chrześci
jaństwa w Polsce, może zależeć na

tym, aby ich było z każdym rokiem 
mniej? Sądzimy, że odwrotnie, pols- 
kokatołicyzm będzie mógł odegrać w 
Polsce ważną rolę łącznika między 
rzymskokatolikami a innymi wyzna
niami chrześcijańskimi jedynie w te
dy, gdy rzyrnskokatolicy będą w nim 
widzieć jak najwięcej elementów  
swojskich. Mowa tu oczywiście o 
wiernym ludzie, który chce pozostać 
przy tradycjach katolickich, a zara
zem wiązać swoją wiarę z życiem  
patriotyczno-społecznym bez ogląda
nia się na obcy ośrodek kościelny nie 
rozumiejący ducha naszego narodu.

Z drugiej strony nie jest rzeczą 
właściwą i uczciwą odmawianie pols- 
kokatolikom katolickości jedynie dla
tego, że nie uznają nad sobą 
zwierzchnictwa biskupa Rzymu. Za
leżność administracyjna nie jest w 
Kościele Jezusa Chrystusa częścią 
składową dogmatyki, lecz prawa koś
cielnego. Każdemu z Kościołów lo
kalnych wolno mieć własne prawo 
kanoniczne byleby nie wkraczało na 
teren wiary, która jest sprawą ogól- 
nochrześcijańską. Podkreślamy, żg 
normą katolickości nie jest ten czy 
ów biskup, ale następująca zasada, 
którą znało chrześcijaństwo starożyt
ne i którą św. Wincenty z Lerynu 
określił słowami: To jest naDrawdę

katolickie, w co wierzono zawsze (od 
początku), wszędzie i powszechnie 
(wszyscy chrześcijanie). Pozdrawia- 
my.

Pan J. Ż z Pruszkowa. Na temat 
Świadków Jehowy zabraliśmy 
głos w  tej rubryce, by chrześ
cijan wierzących przestrzec 
przed ludźmi, któfzy tworzą zamęt 
w głowach i sercach nie w  imię 
prawdy, lecz własnych złudzeń. Na 
zarzut jehowitów, że sakramenty 
św. wymyślili księża dla niecnego 
zysku, należy odpowiedzieć, że wszy
stką co głoszą Świadkowie Jehowy 
jest wymysłem dla otumanienia 
chrześcijan.

Niezależnie od powyższego zwraca
my uwagę, że zazwyczaj do odwie
dzania ..rodzin po domach" są upo
ważnieni przyjaciele i znajomi. Lu
dzi obcych natrętnie wciskających 
się do mieszkań nikt rozsądny nie 
wpuszcza nawet gdy mówią o Biblii 
lub ją pokazują. Kto ich przyjmuje, 
nie powinien mieć pretensji, że go 
zmuszają do wysłuchiwania fantazji 
o rychłym końcu świata i wymysłów  
na Kościoły chrześcijańskie. Pozdra
wiamy.

OPIS GRY
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I5o gry potrzeba niewiele. Trochę czas U, jednego lub 
kilku kolegów, kostkę i parę kolorowych pionków lub 
papierków. Będzie to zimowa podróż z przygodami, na
tomiast nagroda dla zwycięzcy — bukiet kwiatów —  
jest zupełnie wiosenna.

Przed wyruszeniem ustawiamy pionki lub kolorowe 
kartoniki uczestników gry na kwadracie przy gwiazd
ce nr 1. Ale dopiero po wyrzuceniu kostką jednego ocz
ka możemy wyruszyć w podróż. Posuwamy się na
przód o tyle gwiazdek, ile oczek wyrzucimy kostką. 
Trzeba uważać, bo w czasie wędrówki spotykają nas 
różne przygody.
Nr fi — Dzieci lepią bałwana, zatrzymujemy się przy 

nich, tracimy jeden rzut.
Nr 11 — Spotykamy karmniki dla ptaków. Napełnia

my je żywnością, za co otrzymujemy nagro
dę w postaci dodatkowego rzutu kostką.

Nr 14 — Sanki to świetny środek lokomocji zimą. Je
żeli graczowi wypadnie zatrzymać się na 
prostokącie oznaczonym numerem 14, w 
dwóch kolejnych ruchach posuwa się na
przód o podwójną ilość gwiazdek (np, wyrzu

cił .A“, posuwa się o ,.8“ gwiazdek na
przód).

Nf 21 ■— Mimo mrozu rzeka nie zamarzła. Niestety, 
mostu ani przeprawy nie ma w pobliżu. Tra
cimy dwa kolejne rzuty kostką.

Nr 27 — Bez względu na ilość wyrzuconych oczek po
suwamy się o fi gwiazdek.

Nr 34 — Szalejąca śnieżyca utrudnia bardzo porusza
nie się naprzód. Bez względu na ilość wyrzu
conych oczek posuwamy się w  dwóch kolej
nych rzutach tylko o dwie gwiazdki naprzód 

Nr 39 — Przy sprzyjającym wietrze bojery mogą roz
wijać wielką szybkość. Jeżeli zatrzymamy się 
na prostokącie oznaczonym numerem ,,39‘S 
uzyskujemy dodatkowo prawo posunięcia się 
o 10 gwiazdek naprzód.

Nr 48 — Przy końcu wędrówki niemiła niespodzian
ka: Spadł śnieg, powstały wysokie zaspy 
utrudniające wszelką komunikację. Jeśli w y
padnie nam przebywać te trudności (to zna
czy zatrzymamy się na prostokącie oznaczo
nym numerem 48), bez względu na ilość w y
rzuconych oczek posuwamy się tylko o jed
ną gwiazdkę naprzód.

Wygrywa ten gracz, który pierwszy zdobędzie bu
kiet, przeznaczony dla zwycięzcy.
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Dawne Kielce — tradycyj
ny wtorkowy jarmark na 
Bazarach; w  głębi widocz
na nie istniejąca obecnie 
cerkiew.

PODANIE 0 ZAŁOŻENIU KIELC

Tani gdzie siokj Łysogóry łagodnie opada
ły tworząc rozległą dolinę, rozciągała się 
przed wiekami puszcza potężna, mroczna i 
zwierza v; szelkiego pełna, ludziom nieprzy
stępna. f ilo w a li w niej książęta krakowscy, 
polow.tł j Bolesław Chrobry władca tej zie
mi. W puszczy tej. gość króla. Emeryk ksią
żę wigierski gonił kiedyś dziwnego jelenia, 
co mu krzyż między ragami jaśniał. Uznał 
to książę za cud i klasztor na Świętym Krzy
żu potem ufundował.

Ale puszcza długo broniła się przed czło
wiekiem, niejedną zdradliwą pułapkę kryła 
w dzikich ostępach. Toteż polujący w niej 
ludzie uważali aby nic pobłądzić, bo zguba 
czekała na samotnego.

Dzień letni dobiegał końca, mrok powoli 
gęstniał. Nagle głos myśliwskiego rogu roz
darł ciszę puszczańską. Róg grał trwożliwie, 
szukał pomocy i ratunku. To książę Miesz
ko, syn Bolesława Śmiałego polujący w Świę
tokrzyskich borach, odłączył się niebacznie 
od swego orszaku głosem rogu starał się od
naleźć zagubionych towarzyszy. Na próżno. 
Powtórzył książę jeszcze raz swe wołanie i 
jeszcze raz, ale tylko poszum boru odpowie
dział młodemu księciu. Próbował więc odna
leźć jakiś ślad ludzki, jakąś ścieżkę, która by 
go doprowadziła do siedziby człowieka leśne
go. Na próżno. Ciemna było już i nie dostrzegł 
książę zbawczej ścieżki. Wreszcie zmęczenie 
owładnęło Bolesławowym synem. Znużony 
ułożył się na mchu pod rozłożystym dębem 
i usnął, A?c i sen miał niespokojny. Dziwne 
trapiły go zjawy. Snil, że napadli go zbójcy- 
rycerzc i zmusili do wychylenia pucharu z 
trucizną, że zmagał się z nimi w nierównym  
pojedynku i jakąś nadludzką mocą pokonał 
ich, to znów stwór jakiś przebrzydły, a po
tężny zaatakował leżącego.

Lęk ogarnął go tak wielki, że wreszcie 
ocknął się ze straszliwych widziadeł. Otwo
rzył oeży. Noc już odchodziła i przez tw îbe 
konary caczylo się światło dnia. Wstał książę 
i gdy sięgał po róg turzy by znów wezwać 
pomocy, z krzewów pobliskich wyskoczył ody
niec, potężny, czarny. Nie widział Mieszko 
jeszcze t ik  wielkiego. Widać zwierz był ran
ny. bo mu posoka z grzbietu spływająca, za
krzepła rdzawą strugą. Odyniec dostrzegł 
człowieka stojącego pod dębem, zatrzymał 
się, wydal jakiś wściekły pomruk 1 ruszył 
wprost na księcia. Odskoczył Mieszko w bok. 
W ostatniej chwili, Byłby niechybnie legł po
szarpany szablami dzika. Zwierz otarł się 
prawie o nogi człowieka. Zawrócił. Mieszko 
pochwycił oszczep leżący na mchu i znów 
uskoczył przed rozjuszonym odyńcem. Skrył 
się za drzewo i sposobił do ciosu. Dzik pono
wił atak, Z jeszcze większa furią.

Mieszko uskakując czekał na 
chwilę by grot oszczepu wbić 
zwierzęciu głęboko pod łopat
kę. Odyniec nie ustępował, 
książę w pewnej chwili po
tknął się o korzeń i padl na 
plecy. Odyniec był już przy 
nim. Wtedy to. ostatnim ja
kimś wysiłkiem Mieszko wy
suną! oszczep przed siebie — 
potem dostrzegł tylko czarną 
plamę tuż przed sobą, uczuł 
ciężar jakiś wielki i stracił 
przytomność.

Gdy wreszcie książę otwo
rzył oczy spostrzegł nad sobą 
znajome twarze towarzyszy.

— Co się wydarzyło? — za
pytał.

— Naleźliśmy cię wczas 
książę, bobyś chyba ducha 
wyzioną] pod tym tu odyii- 
cem, bo jako prawda jeszcze 
takiego nie Widziały nasze 
oczy — odezwał się Zbyszko, 
opiekun księcia.

— Bóg miał cię w swojej 
opiece — powiedział inny.
Usiadł Mieszko, spoglądał na 
ręce i nogi ale jeno drobne 
draśnięcia był dostrzegł.

Uśmiechną] się. Obok leżał 
ufcify odyniff 7, oszczepem 
glehokn wbhym jjnd lewa ło
patką. Olbrzymi. ?c nawet 
martwy budzi! grozę.

— Pomnij książę, hjś już 
nie tropił sam. bo ledwie cię

tu odszukaliśmy, a całą noc z łuczywami cho
dziliśmy po puszczy.

Postanowił książę Mieszko uczcić swoje 
ocalenie. Zarządził więc odpoczynek. Opra
wiono odyńca, rozpalono wielkie ognisko. 
Rozszcdl się wokół zapach pieczonego mięsa. 
Poniektórzy wyciągnęli sakwy z miodem. Za
brzęczała lutnia, ktoś zanucił pieśń rycerską. 
Pod koniec uczty pachołek wręczył księciu 
kielce oprawionego odyńca. Były potężne. — 
Cud to był Ziiistc, żem nic zginął od tych 
kielców. Cud ten wymaga fei ofiary hojnej.

Wolą moją niech będzie, aby stanęła tu św ią
tynia ku czci św. Wojciecha, na chwalę Bo
gu i ludziom błądzącym w borze ku zbawie
niu. — Tak toż się stało. Z woli książęcej 
cieśle wznieśli w puszczy kościółek z modrze
wiowych bierwion. Z czasem w pobliżu św ią
tyni osiedlili się ludzie leśni, smolarze, bart
nicy- drwalf* i łowcy, a osadę na pamiątkę 
cudownego ocalenia syna Boleslawowego — 
Kielcami przezwano i tak przetrwała do na
szych czasów.

KRZYSZTOF SELfGA

Zamek biskupów krakowskich według starego sztychu


