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EWANGELIA wg M ateusza (17, 1—9)

A po sześciu dniach zabrał Jezus ze sobq Piotra, Jakuba i Jana, brata 

jego, i zaprowadził ich w miejsce odosobnione na wysokq górę. Tam prze

mienił się wobec nich. O blicze  jego zajaśniało jak słońce, a  szaty jego  

stały się lśnigce jak światłość. U kazał się im Mojżesz i Eliasz, którzy roz

mawiali z nim. Wtedy odezwał się Piotr da Jezusa tymi słowy: „Panie, dob

rze się stało, żeśmy się tu znaleźli; jeżeli chcesz, rozbiję tu trzy namioty

— dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i d la Eliasza jeden." G dy jeszcze  

mówił, zakrył ich obłok świetlany, a z obłoku odezwał się głos: „Ten jest 

Syn mój miły, w którym mam upodobanie; jego słuchajcie!" G dy uczniowie 

to usłyszeli, padli na twarz przejęci strachem. Jezus przystgpił i dotknąwszy 

ich przemówił do nich: „W stańcie i nie lękajcie się". A oni podniósłszy 

oczy nie widzieli nikogo, tylko samego Jezusa.

Nie od kogo innego jeno od Boga pocho
dził ..głos z obłoku” zalecający słuchanie Je
zusa Chrystusa jako Syna Bożego. N ie  tylko 
trzej Apostołowie —  świadkowie Chrystuso
wego „przemienienia*1 —  zostali zobowiązań? 
do tego posłuchu. Naka^ Boży odnosi się do 
wszystkich chrześcijan.

Słoneczny blask bijący z  oblicza. Zbawicie 
ia na górze Tabor uzmysłowił w  pierwszym 
raędTiie boskość Jego Osoby. Podkreślił jed
nak jednocześnie rolę Chrystusa w  dziejach 
świata. Jest On niby słońcem, dającym życie, 
ciepło, a  zarazem niejfijędne, błogosławione 
światło, które —  jak stwierdza Ewangelista

—  „oświeca każdego człowieka przychodzą
cego na św ia t’ (Jan 1, 9).

Światłem Chrystusowym jest Jego nauka. 
Jednym bowiem z  w ielu celów zejścia Syna 
Bożego na ziemię było nauczanie w  zakresie 
życia reUgijno-moralnego. Nauka podana 
przez Chrystusa miała moc światła i zbawię 
nia_ co zostało podkreślone słowami: „Jeżeli 
będziecie trwać w  nauce mojej... poznacie 
prawdę, a prawda was wyziwoli” (Jan 8, 31

Ongiś prorok Izajasz pisał: „Duch Jahwe. 
Pana. nade mną, bo Jahwe mnie namaśeił- 
Posłał mnie, bym głosdł dobrą nowinę ubo
gim, bym opatrywał rany serc złamanych, 
bym zapowiadał wyzwolenie jeńcom, a w ię ź 
niom —  swobodę: bym oznajmiał rok łaski 
u Jahwe i  dzień pomsty dla naszego Boga; 
bym pocieszał wszystkich zasmuconych, by 
im  dawać wieniec zamiast popiołu, olejek 
radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały 
zamiast zgnębienia na duchu...”  (Izaj. 61. 
1-3). Te właśnie słowa odczytał Jezus Chry
stus w  synagodze Nazaretu na początku swej 
działalności publicznej i powiedział do wpa
trzonych w  siebie słuchaczy: ..Dziś spełniły 
się te słowa Pisma, któreście słyszeli". Odpo
wiedzią zarozumiałych nazaretan było wyda
lenie Jezusa z  miasta i  chęć nabicia Go, co 
przecież 'wcale nie oznaczało, że On miał 
racji. Bo właśnie „po to się narodziła ' po to 
przyszedł na św iat aiby dawać świadectwo

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

Ekumeniczny Dzień Młodzieży 
w Warszawie

Sekcja Młodzieżowa Komisji 
Wychowania Chrześcijańskiego 
Polskiej Rady Ekumenicznej zor
ganizowała 26 stycznia far. w  
Warszawie Ekumeniczny Dzień 
Młodzieży. Program spotkania 
był bardzo bogaty i starannie 
przygotowany. K ierownik Sekcji 
Młodzieżowej, ks. Jan Walter 
wygłosił referat o ekumenizmie. 
Poza tym -uczestnicy wysłuchali 
kilku pieśni religijnych i dobrze 
opracowanego deklamatorium. W  
spotkaniu wzięli udział m. in. 
ks. bp Jan Nie wieczerzał —  pre
zes Polskiej Rady Ekumenicznej, 
ks. Aleksander Kircuń —  prze
wodniczący Komisji Wychowania 
Chrześcijańskiego i ks. doc. W i
told Benedyktowicz — superin- 
tendńnt generalny Kościoła Me- 
todystycznego. Ekumeniczny
Dzień Młodzieży zgromadził ogó
łem 90 przedstawicieli młodzieży, 
członków Kościołów zrzeszonych 
w  Polskiej Radzie Ekumenicznej. 
Sekcja Młodzieżowa planuje or
ganizowanie takich spotkań tak
że w  terenie. W  Warszawie mają 
się one odbywać raz ma miesiąc.

Konferencja pokojowa 
religii światowych

Konferencja religii światowych 
poświęcona sprawom pokoju, któ
ra pierwotnie miała się odbyć 
na początku jesieni br. w Japo
nii, została przesunięta na 16— 
21 października. Organizatorzy 
konferencji postanowili zmienić

t&rrmn dlatego, iż w  związku t  
wystawą światową „Expo 70” w  
Osace przewiduje się możliwość 
rozrucnów studenckich. Wystawa 
światowa trwać będzie do 15 
września br.

Nowy metropolita 
Polskiego Autokefalicznego  
Kościoła Prawosławnego

Informowaliśmy już. że Św ię
ty Sobór Biskupów Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła P ra 
wosławnego dokonał 24 stycznia 
br. wyboru nowego metropoli
ty — tswierzchnfka Kościoła. Zo
stał nim dotychczasowy ordyna
riusz diecezji Wrocławsko
-Szczecińskiej —  ks. bp Bazyli.

Ks. hp Bazyli urodził się 15 
marca 1914 r. w  Cisach pow. 
Bielsk Podlaski. W 1936 r. ukoń
czył seminarium duchowne w  
W ilnie i rozpoczął studia na 
Uniwersytecie Warszawskim, na 
prawosławnym fakultecie teolo
gicznym. W  1938 t .  otrzymał 
święcenia kapłańskie. Do 1943 r. 
pełnił różne funkcje duszpaster
skie. W  1943 r. otrzymał nomi
nację na proboszcza parafii w 
Michałowie. W  latach 1946— 1960 
był proboszczem w  Orófiku k. 
Białegostoku, gdzie wybudował 
znaną cerkiew. W  1960 r.t po 
złożeniu ślubów zakonnych, zo
stał powołany na stanowisko su- 
fragana diecezji Warszawsko- 
Bielskiej. Będąc biskupem zło
żył pracę i  egzamin magisterski 
w Akademii Duchownej w Za
gorsku k. Moskwy. W 1961 r.

został ordynariuszem diecezji 
Wrocławsko-Szczecińskiej z sie
dzibą w e Wrocławiu i  pełnił tę 
funkcję do wybrania go metro
politą Polskiego Autokefaliczne
go Kościoła Prawosławnego.

Ks. Metropolita 'jest znany ze 
swej otwartej postawy ekume
nicznej, czemu niejednokrotnie 
dał wyraz w  czasie spotkań z  
wyznawcami innych Kościołów 
chrześcijańskich w  naszym kra
ju.

Ekumeniczny Tydzień Modlitwy
o Jedność Chreeścijan

W czasie tegorocznego Tygod
nia M odlitwy o Jedność Chrześ
cijan, który trwał od 18— 25 
stycznia, odbyło się w  kościo
łach stołecznych i  w  terenie wie 
le wspólnych nabożeństw. Cha 
rakteryzowała je liczniejsza niż 
w latach ubiegłych frekwencja 
ora2 prawdziwie ekumeniczna 
atmosfera. W  Warszawie Tydzień 
Modlitwy zapoczątkowany został 
UTOCzysitą Mszą św. odprawioną 
w katedrze Kościoła Polskakato- 
lickiego. W  czasie ostatniego na
bożeństwa odprawionego w  ka
tedrze Polskiego Autokefaliczne
go Kościoła Prawosławnego 
przemówienie wygłosił prezes 
Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. 
bp Jan Niewieceerzał. Złożył on 
serdeczne życzenia błogosławień
stwa Bożego nowo obranemu 
prawosławnemu Metropolicie 
Warszawskiemu i całej Polski, 
Bazylemu. Także do modlitwy, 
ks. bp Niewieozerzał dołączył 
prośbę r> pomyślny rozwój brat

niego Kościoła Prawosławnego 
i o opiekę Bożą nad jego Metro
politą. Następnie ks. metropolita 
Bazyli przemówił do zebranych 
w  duchu ekumenicznym, pod
kreślając znaczenie wspólnej
pracy dla dobra Kościoła Chry
stusowego, w  myśl hasła Eku
menicznego Tygodnia Modlitwy 
„Albowiem  współpracownikami 
Bożymi jesteśmy” .

Po  nabożeństwie zwierzchnicy 
Kościołów zrzeszonych w  P o l
skiej Radzie Ekumenicznej skła
dali życzenia nowemu M Tpo- 
licie. 'w

Dr Blake pozytywnie ocenia  
postawę przywódcy Nigerii

Dr Eugene C. Blake, sekretarz 
generalny Światowej Rady Koś
ciołów, wyraził się z uznaniem
0 pojednawczej postawie przy
wódcy państwa nigeryjskiego, 
gen. Gowona, wobec plemienia 
Ibo z Biafry. Zdaniem Blake’a 
pozytywnie należy ocenić fakt, 
iż Gowon zażądał od niegeryj- 
skich jednostek wojskowych po
szanowania życia ludzkiego na 
niedawno opanowanym terenie 
biafrańskim. W piśmie do przy
wódcy Nigerii, którego odps 
otrzymały również Rada Chrześ
cijańska tego kraju i Ogólno- 
afrykańska Konferencja Kościo
łów, czytamy m. in.: „Jestem
przekonany, że Pana pojednaw
cza postawa wobec narodu Ibo
1 natychmiastowe wprowadzenie 
Pańskiego rozkazu w  armii zo
staną przyjęte z wdzięcznością i 
nadzieją przez wszystkich m iłu
jących pokój łudzi”



Jego słuchajcie
prawdzie” (Jan 18, 37), Ahy głosić „dobrą no
winę’’, aby uczyć. I  to zadanie spełnił.

Podał zasady w iaiy, zasady moralne i  zrę
by religijnego kultu. Uczył, że Bóg jest nie 
tylko jedyny i potężny, lecz, że jest najlep
szym z ojców i to dla wszystkich ludzi, 
wszystkich narodów. Postawił za przykaza
nie podstawowe wzajemną życzliwość ludzi, 
nazywaną miłością bliźniego'’ . Ta zasada 
miała odrodzić ludzkość kierującą się samo- 
łubstwem i  fanatyzmem bądź narodowym, 
bądź klasowym j wy z naniorwym. Chrystus 
ocenił wartość człowieka według jego sto
sunku do innych ludzi, urodzonych „niżej", 
mających inną skórę, żyjących w nędzy. To 
zadecyduje o ich losie pośmiertnym: JPójdź- 
cie, błogosławieni Ojca mego. weźcie w  po
siadanie królestwo przygotowane dla was od 
założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście 
mi jeść; byłem spragniony, a daliście mi 
pić... (Mat. 25, 34-40). Jakże piękne, a  zara
zem jak proste jest Chrystusowe kazanie o 
błogosławionych: Są nimi ubodzy, smutni, 
cisi, spragnieni sprawiedliwości, miłosierni, 
pokój czyniący, cierpiący prześladowanie, 
mający czyste serce (Mart. 5, 3-11). Według 
zasad Chrystusowej etyki nie wystarczy 
wstrzymać chęć zabijania^ żądzę cudzołoże
nia, skłonność do krzywoprzysięstwa. Nale
ży ^ Tjnować każdy gniew, każde spojrzenie 
poi 'iwe, każde kłamstwo. Nieprzyjaciół nie 
tylKCKnie wolno zabijać, ale trzeba im nawet 
„dobrze czyn ić ’, by się upodobnić do Ojca

w  niebiesieeh, który ..sprawia, że słońce 
wschodzi nad złymi i nad dobrymi” i który 
..zsyła deszcz na sprawiedliwych i  niespra
wiedliwych” (Mat. 5, 21-48).

A le  Chrystus posaedł jeszcze dalej. Radził 
szukać dobrowolnego ubóstwa i dobrowolne
go dziewictwa, chwalił pokorę, prostotę, 
skromność, cierpliwość i cichość, przy czym 
za wzór stawiał Siebie: ..Pójdźcie do mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i  obciążeni je 
steście a  ja was pokrzepię. Weźcie moje 
jarzmo j przyjm ijcie moją naukę, bo jestem 
łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie uko
jenie dla dusz waszych. Albowiem  moje 
jarzmo jesst słodkie, a m oje brzemię lekkie” 
(Mat. 11. 28 30).

On bowiem uczył nie tylko słowem. Uczył 
też własnym przykładem. N ie bacząc na tru
dy. niewygody, bez oglądania się na jakąkol
wiek korzyść osobistą, chodził po całej Pale
stynie pieszo i  boso. by ulżyć doli najbied
niejszych. Modlił się za osobistych wrogów, 
piętnował szkodników społecznych, oddał ży
cie za głoszoną prawdę niewygodną możnym 
tego świata. Miał więc prawo mówić: .JKio 
nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, 
nie jest mnie godzien” (Mat. 10, 38).
Owszem, życie wieczne zapewnił prześlado
wanym za wiasrę i  postępowanie według Je
go nauki: „Błogosławieni jesteście, gdy wam 
urągać i prześladować was będą, gdy kłam
liw ie  mówić będą wszystko złe na was z  mie

li NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

go powodu. Cieszcie się i  radujcie, albowiem 
wasza nagroda wielka jest w niebie”. (Mat. 5.
11 n ).

Gdy więc chrześcijanie rozumieją w ezw a
nie Boże w Ewangelii Chrystusa: ..Jego słu
chajcie”  —  rtie mają wątpliwości, nie znają 
wahań na rozdrożu, lecz idą za Zbawicielem 
z ufnością Jego uczniów: JPanie, do kogóż
pójdziemy? Słowa życia wiecznego masz. A  
myśmy uwierzyli i poznali, że T y  jesteś 
Świętym Boga " (Jan. fi, 68).

Ks. S. WŁODARSKI

L U T Y

22 N. Piotra
23 P. Piotra, Damiana
24 W. Macieja
25 S*. W iktora
26 Oz. Aleksandra. Mirosława
27 P. Gabriela
28 s. Makara, Romana

Wizyta pastora Binetscha  
w Polsce

Pod koniec stycznia br. przy
był do Polski pastor Albrecht 
Binetsch z  Stuttgartu. Jest on 
znanym działaczem Ewangelic
kiego Kościoła w  Wirtenberdze, 
gdzie zorganizował szereg Spot
kań poświęconych naszemu kra
jow i. W  ubiegłym roku był jed
nym z głównych organizatorów 
ewangelickiego Kircheretagu w  
NR*\ w  czasie którego uchwalo
ne Del skierowany do rządu 
bo'fcskiego w  sprawie uznania 
granic na Odrze i  Nysie.

Podczas pobytu w  Polsce pa
stor Binetsch odwiedzi! kolejno 
Kraków, Oświęcim i Warszawę. 
Przeprowadził w iele rozmów za
równo z  przedstawicielami władz 
państwowych, jak i kościelnych.

D elegacja  organizacji 
„Akcja Pokuty" z N RF  
u min. J. W ieczorka

W  dniach 21—23 stycznia br. 
przebywała w  Warszawie z w izy 
tą oficjalną delegacja organiza
cji działającej na Iterenie NRF 
pod nazwą „Akcja  Pokuty” (Ak- 
tion Siihnezeichen). Delegacja ta 
została przyjęta m. in. przez 
przewodniczącego Rady Ochrony 
Pomników Walki i Męczeństwa 
min. J. Wieczorka. W  czasie Wi
zyty przewodniczący tej organi
zacji dr F. von Hammerstein 
wręczył mim. Wieczorkowi tekst 
apelu, w  którym w  25 rocznicę 
zwycięskiego zakończenia wojny 
z hitleryzmem, .Akcja  Pokuty” 
wzywa społeczeństwo niemieckie 
do wyciągnięcia wniosków z

wojny rozpoczętej i przegranej 
przez milirtaiyzm niemiecki oraz 
do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zapewnienia pokoju w  Europie.

W  apelu zawarte są m. in. żą
dania: całkowitego anulowania
układu monachijskiego, uznania 
granicy na Odrze i  Nysie jako 
granicy osiatecznej oraz jak naj
szybszego rozpoczęcia rozmów 
między NRD  i NRF na temait 
współżycia opartego na zasadach 
prawa międzynarodowego.

Dr F. von Hammerstein — w 
imieniu swej organizacji —  w rę
czył min. W ieczorkowi czek na 
10 tys. marek zachodnich z prze
znaczeniem na Centrum Zdrowia 
Dziecka.

D ialo g prawosławia 
z Kościołem Etiopskim

Pod honorowym patronatem 
etiopskiego następcy tronu Asfy 
Wesena powołano do życia w  Ad- 
dis Abebie z  inicjatywy patriar
chatu grecko-prawosławnego 
Aleksandrii i patriarchy Etiopii 
—  Basileiosa I  „Towarzystwo 
Studiów Grecko-iEtiopskich” . Za
daniem Towarzystwa ma być 
pielęgnacja dialogu teologicznego 
i współpracy naukowej między 
prawosławiem greckim a chrześ
cijaństwem koptyjskim Etiopii. 
Członkami Towarzystwa, które
mu przewodniczyć będzie pa
triarcha aleksandryjski Mikołaj 
V I, są czołowi teolodzy i biskupi 
obu Kościołów.

Chrystus w  Ogrójcu. Połipłyk  
Dominikański, ok. 1460 r. K raków



Unia
Utrechcka

Ks, Julian Pękala — Biskup Naczelny Kościoła 
Połskokatolickiega

P oczątki Kościoła Polsko- 
katolickiego sięgają roku 
1919. Wówczas przybył 

do Polski, delegowany przez 
Pierwszego Biskupa Fran
ciszka HODURA, kapłan Po l
skiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego W  Am eryce, na
zwiskiem Bronisław K R U P 
SK I. Zasadnicze jednak fun
damenty organizacyjne K o 
ścioła Narodowego w Polsce 
założył w  latach 1922— 1927 
biskup Franciszek BOŃ
C ZAK . Jego następcą został 
biskup W ładysław  FAR O N
—  konsekrowany w Scran- 
ton, P A  w  1930 r. przez 
Pierws7ego Biskupa. Fr. Ho- 
dura.

■Na skutek odstępstwa od ide
ologii PN K K , Rada Kościoła na 
nadzwyczajnej sesji odbytej w  
1931 r. iw Krakowie , zawiesiła 
biskupa Farona w czynnościach 
biskupich. Wówczas kierownic
two Kościoła w Polsce przejął 
biskup Józef PADEW SKI, który 
kierował Kościołem ido 1951 ro»ku.

Synod Kościoła odbyty w  
W arszawie w grudniu 1952 
roku pow ierzył stanowisko 
Ordynariusza Kościoła w  
Polsce biskupowi Julianowi 
P Ę K A L I na okres do następ
nego Synodu <w 1959 r., gdy 
Ordynariuszem Kościoła zo
stał biskup Maksymilian RO- 
DE.

Na Ogólnopolskim Piątym  
Synodzie Kościoła w  dniu 5 
lipca 1966 .r. naczelnym  b i
skupem Kościoła został po
nownie biskup Julian P Ę K A 
LA . Stanowisko Ordynariu
sza Diecezji W arszawskiej 
powierzono wtedy biskupowi

Tadeuszowi Ryszardowi M A 
JEW SKIEM U  —  dotychcza
sowemu wikariuszowi gene
ralnemu Diecezji K rakow 
skiej (1962— '1966). W  tym  
okresie bowiem  podzielono 
Kościół administracyjnie na 
trzy diecezje. D w ie pozosta
łe —  krakowska i w rocław
ska —  posiadają administra
torów.

S U K C E S J A  A P O 
S T O L S K A

Kościół Polskokatolicki w 
P R L  uzyskał sukcesję apo
stolską od episkopatu K o 
ścioła Starokatolickiego w 
Holandii przez episkopat 
P N K K  w Am eryce. Stało się 
to po raz pierwszy w  dniu 
29 września 1907 r., gdy w 
utrechckiej katedrze sakrę 
biskupią otrzymał ks. elekt 
Franciszek Hodur z rąk ar
cybiskupa Utrechtu Gerarda 
G U L L A  (1892— 1920) —  i
dwóch innych biskupów sta
rokatolickich Holandii.

Z tego samego źródła sakrę 
biskupią otrzym ał w  dniu 
4 września 1910 r. biskup 
Starokatolickiego Kościoła 
M ariaw itów  ks. dr Jakub 
PR Ó C H N IE W SK I, który W 
pewnym  okresie (1951— 1952) 
święcił kapłanów i konsekro
w ał biskupów Kościoła Po l- 
skokatolickiego, m.in. kon
sekrował biskupa Juliana 
P Ę K A LĘ , w  grudniu 1952. 
Biskupa dr Maksymiliana 
RODEGO konsekrował w 
Utrechcie biskup dr Leon 
G RO CH O W SKI, któremu

sakry udzielił biskup Fr. HO
DUR ,w sierpniu 1924 r. 
Biskup Tadeusz R. M A JE W 
S K I sukcesję swoją również 
w yw odzi z tego samego źród
ła.

Sakry biskupie wszystkich 
w yżej wymienionych bisku
pów zostały udzielone przy 
współudziale innych bisku
pów posiadających niewątpli
wą sukcesję apostolską. 
F O R M A LN O Ś C I Z W IĄ Z A 
NE Z U D ZIE LE N IE M  S A 
K R Y  B ISK U PIE J  W  K O 
ŚC IO ŁAC H  S T A R O K A T O 
L IC K IC H  U N II U TRECH C
KIEJ.

Kandydat na elekta musi być 
wybrany przez Synod danego, 
krajowego Kościoła względnie 
przez Kapitułę Kościoła w  głoso
waniu tajnym. Wybrany elekt 
wobec Synodu względnie Kapitu
ły składa .wyznanie wiary i ślu
bowanie na wierność KościoJowi. 
Wybór biskupa elekta jest po
twierdzany ;na piśmie preez P re
zydium Synodu względnie przez 
Kapitułę Kościoła.

Wiadomość o wyborze każdego 
nowego biskupa publikuje się w  
piśmie okólnym do wszystkich 
biskupów wchodzących w! skład 
Międzynarodowej Konferencji Bi
skupów Starokatolickich Unii 
Utrechckiej. Po przyjęciu do za
twierdzającej wiadomości faktu 
prawnego wyboru zostaje (wyzna
czana data konsekracji bisku
piej. Przed konsekracją jest obo
wiązkowo odczytywany protokół 
Synodu dotyczący iwyboru elek
ta oraz zgoda ..naczelnych władz 
Kościoła ma udzielenie sakry, b i
skupiej.

W edług nauki Kościoła 
Starokatolickiego Duch św. 
działa na biskupa przez Jego 
Kościół i dla Kościoła —  Lu
du Bożego, dlatego sakra b i
skupia jest ważnie udziela
na tylko za zgodą całego K o 
ścioła.

Do święceń kapłańskich w  
Kościele Polskokatolickim  
dopuszcza kleryków  stu
diujących w Chrześcijańskiej 
Akadem ii Teologicznej (na 
Sekcji Starokatolickiej) —  
Rada Kościoła po przedsta
wieniu kandydatów i wysłu
chaniu opinii kierownika 
Sekcji.

ID E O LO G IA  K O Ś C IO ŁA  
P O L S K O K A T O L IC K IE G O

N ie ulega wątpliwości, że 
Kościół ten nie ma rodowo
du ściśle starokatolickiego.

N ie został zorganizowany bo
wiem  z tych samych przesła
nek, co autentyczny ruch 
starokatolicki w  krajach 
Środkowej Europy, miano
wicie jako protest przeciw 
ko nowym dogmatom (p rzy
w ilejom ) papieskim ogłoszo
nym w  związku z Pierwszym  
Soborem Watykańskim w  
1870 r.

U źródeł polskokatolicy- 
zmu leżą także takie proble
my jak patriotyzm i obrona 
polskiego w ierzącego katoli
ka przed krzywdą ze strony 
krajowych episkopatów w  
U SA  i w  Polsce.

Jednakże ideologia p o ls k ą ,,to- 
licyzmu spotyka się z ideologią 
Starokatolicką >na wspólnej dro
dze nauki w iary j przywiązania 
do starochrześcijańskich zasad 
życia kościelnego. Różnica więc 
między nimi jest raczej formalna, 
nieistotna. Widać to wyraźnie w  
uzasadnieniu pewnych wspólnych 
punktów. I tak zarówno staroka- 
tolicyzm jak i polskokatolicyzm 
odrzucają >np. prymat jurysdyk
cji biskupa Rzymu, lecz uzasad
niają to z odmiennych pozycji: 
Starokatolicyzm odrzuca ten do
gmat dlatego, że jest błędem te
ologicznym (katechizmowym), a 
polskokatolicyzm — dlatego, że 
prymat ten jest szkodliwy rów 
nież i ze względów" patriotycz
nych (szkodzi interesom naszej 
Ojczyzny). To samo jest z inny
mi zasadami. Np. językiem  litur
gicznym jest mowa ojczysta, lecz 
u starokatolików broni się jej z 
racji starochrześcijańskiej tr 
o.ii a u połskokatolików — ^  li
mitowania języka polskiego.

Te odrębności formalne 
stały się „powodem do usta
lenia obecnej nazwy: Kościół 
Polskokatolicki zamiast K o 
ściół Starokatolicki w P o l
sce. N iem niej należy pamię
tać, że polskokatolicyzm nie 
zamierza lekceważyć zasad
niczej tezy obowiązującej i 
zgodnie przestrzeganej przez 
wszystkie Kościoły Unii U- 
trechckiej, mianowicie:
„N a leży  się mocno trzy 
mać tego i w  to w ie
rzyć, w co zawsze, wszę
dzie i wszyscy w ierzyli. 
To jest bowiem  katolickie” . 
(Sw. W incenty z Lerynu). Tę 
tezę Unia Utrechcka postawi
ła w 1889 r. na czele swojej 
Deklaracji obowiązującej po 
dziś dzień wszystkie Kościo
ły  wchodzącc w  skład 
Unii.



OFICJALNA WYMIANA LISTÓW MIĘDZY UTRECHTEM A RZYMEM
Z okazji wyboru ks. prof. Ma- 

rinusa Koka arcybiskupem-koa- 
diutarem Utrechtu (por. „Rodzi- 
ina" nr 50 tz 14 X II. 1969 r.. rur 4 
z 25. J. 1970 r. i mr S z  1. II. 
1970 r.) doszło po raz pierwszy, 
od czasu schizmy |w 1723 r. m ię
dzy Rzymem a Utrechtem, do o- 
ficjalnej wymiany listów między 
tymi dwoma ośrodkami katolicy
zmu.

Papież Paweł V I wystosował do 
Kapituły Metropolitarnej w  U t
rechcie oficjalne pismo z życze
niami dla fes. arcybiskupa Koka i 
przesłał ,mu dar iw postaci foto
kopii Kodeksu Watykańskiego, 
sławnego greckiego rękopisu Bi_ 
b lii z  IV  stulecia. Pismo papieża, 
datowane na dzień święceń oraz 
dar dziekanowi Utrechekiej Ka
pituły Metropolitarnej, ks. [prof. 
dr P. .7, Mannowi, przekazał w  
przeddzień święceń, 6 grudnia ub. 
r., sekretarz internuncjusza pa
pieskiego w  Utrechcie.

Utrechcka Kapituła Metropolj- 
tar^ą, po raz (pierwszy od 1893 r., 
pos__Idom ila oficjalnie pąpieża w

piśmie z 18 listopada 1969 r. o 
wyborze i planowanej sakrze no
wego arcybiskupa-koadiutora Ut
rechtu.

Do schizmy między Rzymem a 
Utrechtem doszło dlatego, że po 
dłuższym wakacie na stanowisku 
biskupa, Utrechcka Kapituła Me
tropolitarna dokonała w  1723 r., 
niezależnie od Rzymu wyborów, 
zgodnie z prawem przysługują
cym się je j od IX  wieku. Papież 
nałożył wówczas klątwę na hie
rarchię utrechcką. Mimo to Koś_ 
ciól Utrechcki powiadamiał pa
pieża o każdym nowym wyborze 
i konsekracji arcybiskupa U tre
chtu i innych biskupów holender
skich. Ponieważ papież odpowia. 
dał za każdym razem bullą eks- 
komunikacyj ną, datego od w y
boru biskupa Deventer — Spita 
w  1893 r. zrezygnowano z zawia
damiania. Od oficjalnego spotka
nia między Rzymem a Utrechtem 
w  listopadzie 1966 r. i powołania 
wspólnej Komisji obu Kościołów 
powstały nowe możliwości zb li. 
żenią na płaszczyźnie oficjalnej. 
Utrechcka Kapituła Metropolitar_ 
na powróciła ponownie do zswy- 
czaju zaniechanego w 1893 r. i 
powiadomiła Rzym o wyborze i

konsekracji arcybiskupa-koadi.u- 
tora Koka, na co po raz pierwszy 
od 1723 t . otrzymała w od.powie_ 
dzi nie bulię ekakomunikacyjną, 
lecz list z serdecznymi życzeniami 
papieskimi. Pełny tekst obu pism 
zamieszczamy obok.

Ks. arcybiskup-koadiutor Ma- 
rinus Kok wygłosił po swojej 
konsekracji przemówienie, któ
rego ważniejsze fragmenty pra- 
gniemy_fcutaj przytoczyć:

,.Jako .katolicki biskup w  Koś. 
ciele Bożym pragnę zwiastować 
powierzoną mi Ewangelię, wzbu
dzać wiarę, .wzmacniać nadzieję, 
ponad wszystko jednak wynosić 
miłość Chrystusową. „M aior Ca
ritas!" — niech będzie lo moim 
hasłem z okazji wyboru. W  tej 
miłości Chrystusowej w idzę i 
czuję się związany z wszystkimi, 
którzy należą do Chrystusa. U- 
ważam się za sługę całego Koś
cioła Chrystusowego, ekumenii''.

,,Jak Ambroży, który blisko 
1600 łat temu został wyświęcony 
tego samego dnia. pragnę, by

dom mój stał otworem dla każ
dego. My łudzie możemy powo
dować niezgodę, wszelako sam 
Chrystus zna jedną owczarnię i 
jednego pasterza. Bardzo cieszy 
mnie zatem faik±3 iż .widzę tutaj 
przedstawicieli Rzymu, prawosła_ 
wia i Kościołów reformatorskich” .

„Bardzo ścisłe są tfiasze stosun
ki z Kościołem Anglii i innymi 
Kościołami Wspólnoty Anglikań
skiej i  jestem wdzięczny za przy_ 
bycie je j przedstawiciela, bisku
pa Winchesteru'1.

„To, że biskup Rzymu, papież 
Paweł VI, w  piśmie osobistym z 
okazji mojej konsekracji wypo
wiedział serdeczne życzenia na
pełnia mnie wdzięcznością i na
dzieją na przyszłość-'.

„Jako lud Boży znajdujemy się 
w drodze, wewnętrznie jesteśmy 
jeszcze rozdzieleni, lecz wew_ 
nętrznie tworzym y jedność w 
Chrystusie. Wytężę wszystkie 
wysiłki, aby jedność, o którą py
ta współczesny świat, nabrała re . 
alnych kształtów i treści".

Kapituła Metropolitarna Kościoła 
Ufrechckiego 
Jego świątobliwość Papież Paweł VI 
Citta del Yaticano

O jcze Święty!
Podpisany niżej, Dziekan Kapituły Metropolitar

nej Kościoła Starokatolickiego Holandii, ma za 
szczyt przesłać Wam pełne oddania pozdrowienia 
i poinformować W aszą Świqtobliwość, co nastę
puje:

Arcybiskup naszego Kościoła, Jego Ekscelencja  
dr Andrzej Rinkel, który osiqgnqł 80 rok życia, po
stanowił ze względu na swój wiek przejść w usta
lonym terminie w stan spoczynku, a do tego czasu  
przybrać do pomocy koadiutora z prawem następ
owa.

~  W oparciu o to postanowienie Kapituła Metro
politarna przygotowała wybór biskupa-koadiutora, 
zgodnie z regułam i prawa kościelnego.

28 października, w święto Apostołów Szymona
i Judasza, odbyły się wybory w kościele katedral
nym Utrechtu w obecności duchowieństwa i licz
nych rzesz wiernych, w wyniku których wybrany zo
stał Najprzewielebniejszy Kanonik profesor M ari- 
nus Kok, rektor seminarium w Amersfoort. Pełni 
wdzięczności możemy powiadomić W aszą Św iąlo- 
bliwość, że wybrany przyjął nom inację i ie  konse
kracja przewidziana jest na 7 grudnia, w święto 
św. Ambrożego, który niegdyś, jak W asza Swiąto- 
bliwość, był biskupem Mediolanu.

Pow iadam iając W aszq Świątobliwość o tej kon
sekracji, pragniemy d ać wyraz naszej wielkiej ra
dości z powodu nowych stosunków między naszym 
Kościołem i Kościołem Rzymu i prosimy W asza 
Swiqtobliwość, aby zechciała pam iętać w swoich 
modlitwach o przyszłym biskupie.

Z  głębokim szacunkiem i z najlepszymi życze
niami dla W aszej Świątobliwości pozostaje 
profesor dr P. J. Maan — Dziekan Kapituły

Papiei Paweł VI 
do Kapituły Metropolitarnej 
Kościoła Starokatolickiego Holandii

Z wruszeniem odebraliśmy list, który W asz D zie 
kan, Najprzewielebniejszy Kanonik Maan, przesłał 
nam za pośrednictwem naszego Sekretariatu do 
Spraw Jedności Chrześcijan i przez który pow iada
miacie nas o wyborze Najprzewielebniejszego Kano
nika Marinusa Koka na biskupa-koadiutora Jego  
Ekscelencji Msgr. Andrzeja Rinkla.

Jesteśmy bardzo ujęci tym listem, który przyję
liśmy z uczuciem chrześcijańskiego braterstwa. 
Traktujemy go za jeden z owoców II Ekumenicznego 
Soboru Watykańskiego, w którym od samego po- 
czqtku uczestniczyli obserwatorzy W aszego Kościo
ła, a w szczególności Dziekan W aszej Kapituły. 
Z całego serca błagamy dziś św. Ambrożego, na
szego świętego poprzednika na Stolicy M ediolań
skiej, o urzqd pasterski dla nowego biskupa.

Prosimy Pana, by błogosławił podejmowane 
przez Was starania zm ierzające do rozwinięcia co 
raz bardziej braterskich stosunków z Kościołem  
Rzymskokatolickim. I mamy nadzieję, że ten, któ
rego wybraliście do wypełniania zadań pasterskich  
w Waszym Kościele zapragnie za pomocą spraw o
wanego przez siebie urzędu przyczynić się do ta- 
krego rozwoju stosunków, które ostatecznie — cze
go życzymy sobie z całego serca — doprowadzą  
w dniu wyznaczonym przez Pana do ustanowienia 
pełnej społeczności między naszymi Kościołami.

Na zakończenie prosimy Was o przekazanie za 
łączonego upominku nowemu biskupowi jako sym
bolu naszej wspólnej miłości Chrystusowej i naszej 
jedności w modlitwie.

Z Watykanu, 7 grudnia 1969 r.
Paweł VI

Przekład z „Ałt-Katholischer Intemationaler In for- 
mationsdiertst” (A K ID ) nr 166— 167 z 27.XII.1969 r. 
Tłum.: K. Kar.
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Do woja marsz...
Bywały ongiś cudowne 

dzieci, bywały. Rzecz jednak 
w tym, że „byw ały" sporady
cznie a teTaz cudownie się 
rozmnożyły i istnieją nagmin
nie. Wystarczy zapytać pierw_ 
szą z brzegu mamusię, aby się
0 tym ostatecznie upewnić.

Z ^cudownym dzieckiem ', 
jak nas uczą dzieje jest 
mnóstwo trosk i  kłopotów. 
A le gdy się to cudo pomnoży 
przez ileś tam milionów — 
no, to dopiero jest klęska. W 
dodatku lata m ijają i mad 
ehodzi nieuchronny moment, 
gdy trzeba się zdecydować — 
czy jest jeszcze naszą „kru
szynką" czy to już kawał 
chłopa pod wąsem, na którego 
czeka ;w ojsko.

Nasza pani Teresa nie ma 
pod tym .względem żadnych 
wątpliwości. Wezwanie do 
stawienia się syna celem re
jestracji przedpoborowych, 
przyjęła jako grom z jasnego 
nieba i niecny zamach na jej 
dziecinę. W  domu nastąpił 
sądny dzień. Pani Teresa prze
rażona i zrozpaczona konsul
towała się przez telefon z 
przyjaciółkami, co robić. Ozy 
iść „tam" osobiście i Iłuma- 
czyć, że to jeszcze dziecko, 
czy podjąć starania, aby uzy
skać jakieś zaświadczenie ie- 
kar&Kie, że dziecię jest slaoo
1 nieuleczalnie chore? —  ale 
jak to zrobić — chłop ma 1,80 
m. wzrostu, trenuje boks i ju_ 
do i nie pamięta kiedy ostat
ni raz chorował (chyba, że za 
chorobę przyjąć wybicie rę
ki itp.).

A  może oświadczyć, że jest 
on jedynym opiekunem zgrzy_ 
białych rodziców? Jednak i 
ten sposób może być zawod
ny. Dziecię nie uczy się i  nie 
pracuje oficjalnie, a oni obo
je? No cóż. —  są w  sile w ie
ku I to w  dodatku produk
cyjnego. Koniec świata.

W ięc martwi się i popłakuje 
pfini Teresa. aż orzvkro pa

trzeć. Nauczyłem się już czy
tać w  (jej twarzy, jak w  ot
wartej książce. Dwie pionowe 
zmarszczki na czole, zaciśnię
ty usta i boieściwe westchnie^ 
ma unoszące raz po raz 
pierś —  to oczywiście A n 
drzej. A  'wzruszemie ramiona
mi i  machnięcie ręki —  to od_ 
powiedź na nasze sugestie w 
tej isptaiwie.

Trudno, pani Teresa w ie le 
piej. W iedziała lepiej, gdy po
słała Andrzeja do liceum 
ogólnokształcącego, podczas 
gdy gros jego kolegów poszło 
do techników, i wtedy gdy 
kazała mu chodzić na prywat, 
ne lekcje gry na fortepianie 
(zanim nie umknął) i w ów
czas też gdy namówiła go, by 
po maturze złożył papiery na 
wydział Archeologii Śródziem
nomorskiej —  bo to takie e- 
mocjon ujące.

Andrzej oczywiście nie do
stał się na studia. Gdyby ]to 
była Politechnika i wydział 
mechaniczny — to kto wie, 
bo zawsze miał „anykalkę" do 
samochodów — ale archeolo
gia?

Pani Teiesa zw itrzała się 
koleżankom z  tajemnych a- 
wersji jakie podobno komisja 
Egzaminacyjna czuła wobec 
je j dziecka. Nie zmieniło to 
jednak niczego. Andrzej nie 
studiował, do szkoły pomatu
ralnej nie poszedł, pracy nie 
rozpoczął. Mama kazała mu 
uczyć się, aby móc zdawać 
raz jeszcze.

No i  ..uczył się" — aż hub 
szedł. Z koleżkami, w  kaw iar
niach, na prywatach, przy 
magnetofonie i „sikaczu" cały_ 
mi nocami i dniami. Matka 
płakała, ojciec narzekał, An
drzej puszczał ito mimo uszu
—  i tak trwało dopóki nie po
znał Aliny. Uczęszczała do 
Technikum Chemicznego, a 
brat -jej ..dłubał" w małym 
warsztacie samochodowym.

Już wkrótce pani Teresa 
m iała  nowy powód do narze

kań. Chłopak zamiast: się
„uczyć” wtsiąkał na całe dmie 
w  warsztacie, przychodził u- 
smolony, a nawet zaczął przy
nosić po parę złotych. —  Me
chanikiem chce zostać —  bia 
dała — w  silnikach grzebać 
zamiast sobie do Egiptu z ar
cheologami jeźdizić. Zgroza.

No i jeszcze to wojsko. Nie 
pomogły płacze. Andrzej zło
żył ankietę, podał w  niej, że 
interesuje go mechanika sa
mochodowa i bardzo zadowo
lony z siebie oświadczył, że na 
jesieni idzie „do w'oja".

Dodatkową niespodziankę 
pani Teresie sprawił, iw tym 
trudnym okresie — mąż. W ró
ciwszy kiedyś później z pracy 
zastała ich obu rozmawiają
cych, w  najlepszej komitywie. 
Ojciec zaśmiewając się opo
wiadał coś o sw-oim sierżan- 
cie-szefie, a syn właśnie roz. 
poczynał Telację. jaką z nim. 
jako już pełnoprawnym przed
poborowym. przeprowadzono.

Pani Teresa nie zauważona 
stała iw drzwiach i słuchała, 
że teraz to ..nie ma tak pro
sto". Po komisji lekarskiej 
idzie się na kurs specjalisty
czny, o dopiero potem, już z 
przvdziałem, do iwoja.

— Jak odsłużę, mówił A n 
drzej —  to wyjdę z zawodem 
w ręku. A  potem to już się 
zobaczy, czy się będę dalej 
uczył, czy pracował.

— Co ty  gadasz? — rzuciła 
się pani Teresa. —  Musisz 
przecież zdawać. To po to .wy
słałam cię do liceum, abyś te
raz w  silnikach grzebał.

— Nigdy nie choiałem iść 
ani do liceum, ani na arche
ologię — odpalił syn. —  Gdy- 
bym skończył technikum, to 
bym zdawał dalej. A  tak. nie 
ma o  lezym imówić. Idę do w  
ja-

A  mąż, tein zdrajca, który 
kiedyś tak słabo pratesto^..tł 
gdy pani Teresa umieszczała 
syna w  liceum, teraz wstał i 
jow  edział -złośliwie:

—  Już tam w  -wojsku nad
robią to, co matka zepsuła. 
Zawód ,w rąkę dadzą, na czło_ 
w ieka wyrhowają. Uczyć się 
dalej, może po służbie, a te
raz jaVoy tak jeszcze dłużej 
w domu posiedział, to nie 
wiadomo jakby się skończyło.

—  Przecież pracuję —  za
protestował Andrzej.

—  Bo sam pracę znalazłeś. 
Matka by cię dalej w  domu 
trzymała.

— Chciałam, żeby zdawał w 
tym roku.

—  N ie  ma sensu mamo - r  
odparł Andrzej. —  Na P v  J 
technikę za mało umiem, na 
archeologię nie chcę.

—  Teraz choćbyś chciał, to 
już nie możesz. Już .cię oni 
nie puszczą.

—  Nieprawda. Ci wszyscy, 
ktÓTzy będą zdawali w  tym 
roku na uczelnie, m ają się 
zgłosić dopiera po uzyskaniu 
wyników egzaminów. N ikt ich 
nigdzie siłą nie ciągnie. Dosta
ną się na uczelnie — dobrze. 
Nie dostaną —  no to do służ. 
by. A le ja  nie chciałem oze 
bać. Bo i  na co? Moja szan
sa — to wojsko.

I poszedł dzwonić do Aliny. 
A  m ijając Teresę mrugnął i 
zagwizdał „Przyjedź mamo na 
przysięgę” .

Teresa stała bez słowa i by
ło je j jakoś dziiwtnie na duszy. 
Sanoki nie wiedziała dlaczego.

HABER



Za wszelką cenę
G

azeta codzienna podała w  
kronice wypadków króciuLki 
komunikat: „Zjeżdżając na 

rowerku z wysokiej góry, wzno
szącej się za rogatkami naszego 
miasta, przewrócił się i dozna? 
ciężkich okaleczeń ciała 9-letni 
Bronek K. Dziecko zmarło w 
szpitalu, nie odzyskawszy przy
tomności.”

P rzy jrzy jm y się bliżej tej spra
w ie i spróbujmy ustalić, kto po
nosi odpowiedzialność, jeśli nie 
prawną, to przynajmniej moral
ną. za śmierć chłopca?

Tego dnia, o godz. 16 minut ia, 
do budki telefonicznej wszedł 
mężczyzna i wykręcił jakiś nu
mer. W  słuchawce odezwał się 
dziecięcy glos: — Słucham. Dal
szy ciąg rozmowy wyglądał tak:

— To ty Broneczku? Cześć.

— N ie zadawaj mi głupiego 
pytania. Wiesz przecież dobrze, 
że to ja.

— Dobrze, dobrze syneczku, nie 
dyskutuj ze mną, tylko wyjdź 
st- •‘sko. Czekam na ciebie na uli- 
c ..^ rzed  domem.

— Jak zechcę, to wyjdę, a jak 
nie zechcę, to nie wyjdę. N a j
lepiej byłoby, gdybyś sobie po
szedł do diabła. Nie licz na to. 
że zobaczysz mnie wcześniej niż
0 wpół do piątej, tak jak to 
ustalił sąd.

— A  więc w yjdź punktualnie...
Ta dziwna rozmowa między o j

cem a synem stanie się w pekii 
zrozumiała jeśli opis przytoczo
nego na wstępie wypadku, po
przedzimy kilkoma wyjaśnienia
mi.

Bronek był dzieckiem rodziców 
rozwiedzionych. Rozeszli się gdy 
miał dwa latka. Matka chłopca. 
Janina ■wyszła powtórnie za 
mąż. Sąd wyrokiem rozwodowym 
powierzył je j bezpośrednią opie
kę nad synem. Bronek więc mie
szkał ze swoją matką i je j  mę
żem, którego na życzenie matki 
r  -jywał „tatusiem” . Natomiast 
\  'ec Krzysztof, otrzymał prawo 
odwiedzania dziecka jeden raz w 
tygodniu. Ojciec kochał swego 
jedynaka, ale ta miłość przyspa
rzała mu jedynie cierpień i upo
korzeń.

Żyją wśród nas ludzie, których 
dusze są istnym siedliskiem zła
1 nienawiści, królującymi niepo
dzielnie nad rozumem. Do takich 
ludzi należała matka chłopca. 
Znienawidziła cna swego byłego 
męża bez żadnej istotnej przy
czyny. Był przecież dla niej do
bry ,gdy żyli pod jednym da
chem. Świadczą o tym chociażby 
akta procesu rozwodowego, w y 
pełnione w  znacznej części ze
znaniami świadków. K iedy jed
nak poznała innego mężczyznę, 
swego obecnego męża, Kazim ie
rza, bez żadnych skrupułów po
rzuciła Krzysztofa. Mało tego, nie 
ominęła później żadnej okazji, 
aby wyrządzić mu krzywdę luli 
przykrość. Najlepszym narzędziem 
do tego rodzaju poczynań stało 
się dziecko. Minęło sporo czasu, 
odbyło się kilkanaście rozpra*’ 
w  sądzie opiekuńczym zanim 
Krzysztof mógł korzystać z za

gwarantowanego mu wyrokiem 
rozwodowym prawa widywania 
syna jeden raz w  tygodniu. Oczy
wiście, te rzadkie z konieczności 
spotkania z dzieckiem były dla 
ojca jednym wielkim  pasmem 
udręczeń. Janina nieustannie za
siewała w umyśle i sercu syna 
nienawiść do byłego męża. Bro
nek w  domu matki nigdy nie sły
szał dobrego słowa o ojcu. Ort 
najmłodszych lat wychowywano 
go w  przeświadczeniu, że ojciec 
to łobuz, kłamca i bandyta, któ
rego ziemia tylko przez wrodzo
ną sobie cierpliwość nosi na 
swym grzbiecie. Janinie ogromną 
radość sprawiała każda przykrość 
wyrządzana ojcu przez Bronka 
i za każdą nagradzała syna za
bawkami. łakociami, „kieszonko
w ym " lub pochwalą. Chłopiec 
szybko nauczył się wykorzysty
wać te ,,metody” pedagogiczne 
matki dla własnych celów. Gdy 
chciał od niej c<tś otrzymać lub 
zaskarbić sobie jej względy, 
ubliżał ojcu. nie wychodził na 
spotkanie z nim lub pluł na nie
go. Z okazji rozpoczęcia obecnego 
roku szkolnego Bronek dostał od 
matki w prezencie rower. Na 
prezent ten zasłuży] zwymyśla
nie*! publicznym ojca od bydla
ków i łobuzów’, gdy ten zjaw ił 
się w  szkole na uroczystej inau
guracji roku szkolnego.

Krzysztof tolerancyjnie odno
sił się od wybryków syna. Nie 
miał zresztą innego wyjścia. W i
dując dziecko rzadko nie mógł 
kierować jego wychowaniem. 
Bronek nigdy z ust ojca nie slj-- 
szal złego słowa o matce. Jednak 
w  ciągu dwóch godzin spędza
nych z ojeean raz w  tygodniu, 
nie mógł on wywrzeć wplywi. 
na syna i kierunek jego wycho
wania wyznaczała siłą rzeczy 
matka. Taktowne postępowanie 
Krzysztofa wobec syna sprawiło, 
że Bronek na swój sposób przy
wiązał się do ojca. Nigdy mu 
na przykład nie ubliżał, gdy w  
pobliżu nie było matki. Wtedy 
zachowywał się jak normalnie 
wychowywane dziecko. Zwierzał 
się ze swoich kłopotów i rado
ści a nawet tłumaczył się ze swo
ich wybryków. M ów ił na przy
kład;

—  Cóż ci szkodzi tato, że na
zwałem ciebie w  szkole łobuzem 
i bydlakiem i nie chciałem się 
z tobą przywitać? Za to mam 
rower. Powinieneś się cieszyć, że 
twój syna trenuje kolarstwo bez 
żadnego wydatku z twojej 
strony.

Krzysztof z przykrością słuchał 
słów syna. Zdawał sobie bowiem 
sprawę, że jego dziecko wyrasta 
na cynika i hipokrytę. Tym  bar
dziej że coraz częściej zdarzało 
się, że i podczas nieobecności 
matki wstępował w  Bronka „dia
beł” . Chłopiec przypominał so
bie, że po powrocie do domu. 
musi się czymś pochwalić przed 
mamą i drugim tatą. I w tedy go
rączkowo szukał okazji, aby w y
rządzić ojcu jakąś przykrość. 
Najczęściej stawał się nieposłu
szny. Ignorował polecenia ojca. 
W  bieżącym roku udało się K rzy

sztofowi spędzić 7. synem cały 
lipiec nad morzem w .namiocie. 
Oczywiście, stało się to możliwe 
dopiero w rezultacie rozprawy 
W sądzie opiekuńczym, ponieważ 
Janina dobrowolnie nie chciała 
się zgodzić na wyjazd dziecka z 
ojcem na wczasy. Nad morzem 
Bronek zachowywał się przy
zwoicie. A le gdy nadszedł czas 
napisania listu do mamy, posta
nowił zrobić tacie jakąś przy
krość. Gdy Krzysztof wyszedł do 
sklepu po zakupy, chłopiec wziął 
z namiotu nadmuchiwany mate- 
raz i pobiegł nad morze. Same
mu nie wolno mu było tam cho
dzić i taka przekora mogła skoń
czyć się tragicznie. Bronek na
wet nie zauważrł początkowo,'że 
odpływ znosi go wraz z matera
cem coraz dalej od brzegu. A  gdy 
się wreszcie zorientował w sytua
cji. ogarnął go strach. Na brzegu 
było pusto, gdyż kąpał się w  
miejscu odludnym. Tymczasem 
ojciec wróciwszy ze sklepu po
biegł na poszukiwanie syna. Zo
baczył go daleko na morzu, 
krzyczącego ze strachu. Wyrato
wała chłopca z opresji jednostka 
przybrzeżnego ratownictwa okrę
towego.

Po tych niezbędnych wyjaśnie
niach wróćmy do owego tragicz
nego dnia, który był ostatnim w 
życiu Bronka.

O godzinie 16 minut 3fl Bronek 
wyszedł z domu z  rowerkiem do 
czekającego na ulicy ojca i po
wiedział:

— Musisz mi kupić lusterko 
motocyklowe do kierownicy, bo

jak ty mi go nie kupisz, to po
staram się, żeby to zrobiła ma
ma. A  teraz chodź ..na glinki” , 
tam będę jeździł.

Owe ..glinki", to duży staw >Mr 
dawnej kopalni gliny, znajdują
cy się na krańcach miasta. Obolr 
stawu wznosi się wysoka góra 
którą w  czynie społecznym przy
stosowano do zjeżdżania w  zirnii.’ 
na saneczkach, U podnóża góry 
zrobiono asfaltowe chodniki do 
jazdy na rowerkach dziecięcych. 
Pełno tutaj dzieci w  każdej po
rze roku. Na górze rosły pieczar 
ki. Bronek zaproponował njcu. 
aby nazbierał grzybów. W tym 
celu weszli aż na szczyt góry. 
Bronek zobaczył, że jacyś starsi 
chłopcy zjeżdżają z góry na ro
werach w dół i powiedział:'

— Talusiu. ja też chcę tak zje 
chać.

Krzysztof kategorycznie zabro
nił chłopcu jazdy. A le  Bron ko w  i 
widocznie przypomniało się. ż? 
zrobi wielką radość matce, jeśli 
nie posłucha ojca. Wskoczył na 
rowerek i pomknął w dół. K rzy
sztof krzyknął:

— Hamuj! Hamuj...

A le  chłopiec nie słuchał. Prze
ciwnie zamiast hamować, zaczął 
kręcić ile sił pedałami. U stóp 
góry zahaczył kołem o krawęż
nik chodnika. Padając, uderzy! 
głową o asfalt. Dalszy ciąg jut 
znamy...

dokończenie na str. 14



Perłą baraku — jednym z najcenniej
szych pomników polskiej kultury artystycz
nej jest pałac w  Wilanowie, który został 
udostępniony niedawno szerokim rzeszom 
zwiedzających z kraju i zagranicy. Z w ar
szawiakami jest inaczej — pałac zdążyli zo
baczyć już w iele razy. Przyjeżdżają jednak 
odwiedzać każdej niemal niedzieli piękny 
park wilanowski, aby nad stawami, wśród 
starych drzew i licznych posągów sycić się 
pięknem otoczenia i wspominać najpiękniej
sze dni starej, wilanowskiej rezydencji kró
lewskiej.

Wilanów  — nazwa ta w iąże się nierozer
walnie z imieniem pogromcy Turków w ie l
kiego hetmana, a następnie króla Polski Ja
na I I I  Sobieskiego. To on właśnie tu z  dala 
od gwaru miejskiego stolicy stworzył dla 
siebie i swoich bliskich wiejską rezydencję 
zapewniającą nru beztroski odpoczynek po" 
znojach wojen  £ rtrudach sprawowania rzą
dów. Król, gdy zakupił Wilanów, marzył ra
czej zgodnie ze swoją sarmacką postawą 
i panującym wówczas kultem sielskości
0 (ziemiańskim dworze z  ogródkiem i malow
niczym parkiem z  położonymi niżej stawami.

I tak właśnie wygląda W ilanów po p ierw 
szym etapie rozbudowy. Wkrótce jednak król 
zapragnął zmian, do czego być może przy
czyniła się jego ukochana żona Marysieńka 
(z pochodzenia Francuzka) zakochana w  
sztuce i kulturze Włoch 1 Francji pod w pły
wami której znajdowała się w  rtym czasie 
Polska i społeczeństwo polskie.

Projekt rozbudowy dekoracji w  rezydencji 
powierzył król najwybitniejszemu architek
towi epoki baroku w  Polsce spolonizowane
mu i nobilitowanemu Holendrowi T Y LM A - 
NOW I z Gameren. Robotami kierował Polał-' 
włoskiego pochodzenia nadworny sekretarat
1 doradca króla Augustyn Docci.

Król, jak wielu panujących w  ówczesnej 
Europie, wywierał duży osobisty wpływ  na 
kształtowanie się formy architektonicznej 
i urządzenia oraz dekoracji wnętrz pałaco
wych. Projekt uległ wielu przeobrażeniom 
zanim do jego realizacji przystąpiła duża 
ilość różnych fachowców. W  Wilanowie król

Odw iedziny w \
powołał własną pracownię malarską, do któ
rej należeli m .in. Francuz — Claude Callet. 
Włoch — Michel Angel Palloni. W  zespole 
rzeźbiarskim pracami kierował znany rzeź
biarz gdański Andrzej Schluter (jego dziełem 
są m. innymi rzeźby na frontonie pałacu). W 
zespole sztukatorskim znalazł się Józef Bel- 
lotiti i daiałali samodzielni szitukatorzy w ila 
nowscy Jan i Antomi. Przyjeżdżali także ar
tyści i rzemieślnicy z całej Polski rekrutują
cy się z różnych dziedzin sztuki i rzemiosła. 
Wnętrza pałacu otrzymały niespotykane do
tąd dekoracje: malowane na płótnie plafony 
i malowidła freskowe ujęte w  Obramienia 
rzeźbiarskie. Na ścianach znalazły się kom
pozycje malarskie, bądź pokryto je drogo
cennymi tkaninami z aksamitu, jedwabiu 
i adamaszku. W komnatach stanęły piękne 
meble, zawieszono drogocenne obrazy, ozdo
by, wyroby -zSatnicze i broń. W iele tych 
rzeczy sprowadził król z zagranicy: z Włoch, 
Holandii i Francji, a inne były to dary po
chodzące od posłów zagranicznych, dworów 
królewskich i książęcych, czy przyjaciół kró
la.

Staropolski dwór ziemiański Sobieskich 
przemienił się z biegiem lat w  uroczy baro
kowy pałac z szeregiem ciekawych rozwią
zań architektonicznych, z bogatymi dekora
cjami wnętrz i rzeźbami głoszącymi zawsze 
i wszędzie pochwałę rodu Sobieskich, czy
nów wojennych i sukcesów Jana Sobieskie
go. Dzięki temu pałac wilanowski stał się 
wspaniałym pomnikiem ku czci tego w ybit
nego króla Jan Iii-go.

Otoczenie pałacu zostało rozwiązane rów 
nież z dużym rozmachem i  smakiem. Dzie-



odzie!ono na gospodarski i parad- 
wy. Za pałacem założony został 
:zny ogród włoski opadający w 
iziomach do jeziora. Na górnym ta- 
ód bukszpanowych drzew stanęły 
nitologiczne, ozdobne fontanny tu 
altany o zielono-złotych dachach, 

riuru oporowego ujmującego górny 
•gowy wybudowane zostały dwubie. 
nienne schody. Mur i schody ozdo- 
;trada z piaskowca z rzeźbami put- 
lksów. Pod podestem schodów zro
b ioną grotę ozdobioną niegdyś ma- 

Palloniego. W  dolnej partii ogro- 
>adzawki, pomiędzy nimi droga na 
;z jezioro do wsi Zawady, 
in miał ponadto ogród z drzewami 
'mi”  z umieszczoną w  pobliżu „górą 
•ą”  porośniętą winoroślą i zwień- 
źbą boga wina. Dalej znajdowały 
lki ogrodowe pomarańcza mia, fi- 
ibudowania gospodarcze. Niedaleko 
cmentarz i kościółek parafialny, na 
órego stanęła wybudowana wg pro- 
Locciego parterowa karczma (ol^ec- 
restauracja ,.Kuźnia” ), 

wca 1696 r. zmarł w  swym ulubio- 
nowie król Jan III. Po podziale bo- 
ścizny królewskiej pomiędzy królo- 
ci (co odbywało się w  dość burzli- 
3...), w iele cennych dzieł sztuki za- 
ilamowa i  wywiozła do Włoch kró- 
•ysieńka. W ilanów pozostał włas- 
adych Sobieskich. W r. 1714 właści- 
lanowa został najmłodszy syn Jana 
nstanty. Po 43 latach władania nie-
lo  Wilanowem, w  r. 1720 Konstanty 
W ilanów -wraz z przyległościami 

'ej wielk*" koronnej Elżbiecie Sie-

ilanowa układały się w  następnych 
•dzo różnie. Następujący kolejno po 
i właściciele Sieniawscy, Lubomir- 
occy doskonalili, przebudowywali 
i pałac wilanowski pnzez całe nie- 
jlecie.
[I i X IX  wieku budowniczymi W i- 
irli wybitni architekci tego okresu

Vilanowie

1. Pałac w  W ilanow ie front —  obraz B. 
R. Canaletta z 18 w.
2. P rzy  głównym  wejściu na teren dzie
dzińca pałacowego znajdują się graniaste 
fila ry  z alegorycznym i postaciami W OJ
N Y  i POKOJU. Na zdjęciu W o j n a .
3. Pałac w  W ilanow ie (od strony ogrodu) 
w  szacie zimowej.
4. Jan I I I  Sobieski z synem Jakubem. 
Portret nadwornego malarza króla Jana 
TR E TK O  zwanego TR ICIUSZEM .
5. Pokój sypialny w  skrzydle płn. pałacu 
18 w.
fi.Para puttów (amorków) z balustrady 
ogrodu barokowego.
7. Mauzoleum (grobowiec) Potockich 
zostało wzniesione w  1836 r. Na zdjęciu 
fragment ozdób architektonicznych —  
jedna z czterech, rzeźba lwa wspartego
o kartusze herbowe Potockich i Lubom ir
skich, dzieła K . Hegla.
8. W idok na pałac z pergoli dobudowa
nej w  19 w. wg projektu F. M. Lanciego.

Giovanni Spazzie. Jan Zygmunt S
zymon Zug, Piotr Aigner, Franci- 
a Lanci. Poza Pallonin i Schlute- 
ację rzeźbiarsko-malarską pałacu 
i czołowi artyści polskiego baroku 
Eleutes^J Szymowiczem Siemigi- 

na czele.
a światowa 1 okupacja hitlerowska 
a się do zdewastowania pałacu w i- 
%o i jego otoczenia. W  barbarzyn- 
ich zamierzeniach hitlerowcy pla- 
zebudowę pałacu wilanowskiego na 
icerskie. co nie zostało zreałizowa- 

różnym zabiegom ze strony ów- 
właścicieli W ilanowa i polskich 

w.
iie  W ilanów stał się własnością
— jednym z Oddziałów Muzeum 
»o w  Warszawie. W iele lat trwała 

i rekonstrukcja zniszczonego pa- 
jwastowanega otoczenia. Powróciły 
Polski zbiory wilanowskie w yw ie
dz okupanta. Prace konserwatorskie 
się w  r. 1955 i w  miarę ich reali- 

.'nętrza udostępniane były zwiedza- 
jpniowo przywrócone zostały także 
okowę ogrodowi wilanowskiemu,
Dartie utrzymano jednak w  stylu 
nym.
d w o  o zabytkach pałacu w ilanow- 
ać nie będziemy. Zachęcamy bo- 
ystkich, którzy tu jeszcze nie byli 
zenia przy okazji bytności w  Stoli- 
jo pałacu wilanowskiego i  obejTZe- 
ych starych komnat. pięknych 
owideł i wielu zebranych tu cen- 
sztuki.

Foto: Eryk Adamski, A . Zborski, 
S. Arczyński
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Wódz swtsji, sam«zwańfc2.v 
prezydent Biafry, ppłk Ojukwn.

Wschodnie terytoria NigeTii zo
stały ;30 maja 1967 ar. proklamo
wane jako niezależna Republika 
Biafra. Od tego dnia nadchodzi
ły  liczne relacje o przebiegu 
walk między siłami biafrańskimi 
a wojskami rządu federalnego. 
W  następstwie działań wojen
nych i zwycięstw wojsk federal
nych, obszar Republiki Biafra 
skurczył się do 13 proc. powierzch
ni istniejącej w  dniu ogłoszenia 
odrębności i obejmuje 9 tys. km 
kw., czyli mniej niż 1 proc. ca
łej N igerii. Zamieszkuje go oko
ło 5 min ludzi, co równa się oko
ło St proc. ludności państwa fe 
deralnego.

wi dz i a na

O N igerii pisze się wiele, zw ła
szcza o dokonywanym przez w o j
ska federalne ludobójstwie na 
secesyjnym plemieniu Ibo i o gło
dzie, jako hroni używanej prze
ciw  temu plemieniu. Dla zba
dania tych doniesień do N igerii 
udała się z ramienia ONZ M ię
dzynarodowa Komisja Obserwa
torów, złożona z przedstawicieli 
Polski. Anglii, Kanady, Szwecji, 
A lgierii i Abisynii oraz osobiste
go wysłannika sekretarza gene
ralnego ONZ, U Thanta. Przez 
cały rok, jako przedstawiciel Pol
ski, przebywa! w  N igerii płk iT. 
Olkiewicz. Po  powrocie do Pol
ski, ogłosił on w  prasie wojsko
w ej obszerną relację o sytuacji 
w  walczącym kraju. Skrót tej in
teresującej relacji przytaczamy za 
„Żołnierzem Wolności” .

*  *
Na przełomie roku 1967— 1968 

kiedy armia federalna zdecydo
wanie zaczynała uzyskiwać prze
wagę w  walce, a terytorium se
cesyjnej B iafry zaczęło się coraz 
bardziej kurczyć, zostało odcięte 
od morza i roponośne tereny zna
lazły się w  gestii rządu federal
nego, potężnie rozbudowany apa
rat propagandowy B iafry i jej 
protektorów rzucił do akcji broń 
najcięższego kalibru —  oskarżo
no rząd federalny i jego armię, 
że na plemieniu Ibo dokonuje się 
ludobójstwa.

Ten element wojny psycholo
gicznej był potrzebny secesji na 
użytek wewnętrzny i zewnętrzny. 
Ponieważ na froncie sytuacja po
garszała się z dnia na dzień, a w 
związku z tym morale wojska i 
ludności cywilnej było nie najlep
sze, trzeba było dać podnietę tło 
walki „na śmierć i  życie” . Cel 
akcji propagandowej został osiąg
nięty. Siły wewnętrzne secesji 
uległy konsolidacji, Co przy

zwiększonej masowej pomocy z 
zewnątrz, spowodowało względ
ną stabilizację na froncie.

Jeśli chodzi o użytek zewnętiv.- 
ny, potrzebny do pozyskania pro
pagandowych ośrodków zachod
nich, wszelkiego rodzaju organi
zacji charytatywnych, świeckich 
i kościelnych oraz niektórych 
rządów, to chciano zdyskredyto
wać w  oczach świata rząd fede
ralny. I ten cel w  dużej mierze 
również został osiągnięty.

Rząd federalny zdecydował się 
zaprosić Międzynarodową Grupę 
Obserwatorów. Po raz pierwszy 
w  historii wojen suwerenne pań
stwo, z własnej inicjatywy pro
siło obcych obserwatorów o spra
wdzenie zarzutów, stawianych 
przez światową opinię publiczną, 
jakoby armia federalna dokony
wała ludobójstwa na plemieniu 
Ibo.

Autor relacji pisze: Prowadzi
liśmy rozmowy z żołnierzami i 
dowódcami wszystkich szczebli, z 
ludnością cywilną, z lokalnymi 
tradycyjnymi przywódcami, z gu
bernatorami i przedstawicielami 
administracji terenowej, z przy
godnie spotkanymi ludźmi na 
targowiskach, z misjonarzami 
rozmaitych wyznań, z nauczycie
lami, z przesiedleńcami Ibo i in
nych plemion, z uciekinierami z 
secesyjnej Biafry, z jeńcami w o
jennymi oraz z pracownikami 
Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża i innych organizacji cha
rytatywnych. Rozmowy prowa
dziliśmy wspólnie lub indywidu
alnie — często w  cztery oczy bez 
asysty ze strony władz czy w o j
ska. Zasada swobody poruszania 
się i doboru rozmówców była w  
pełni respektowana. W  począt
kowym okresie działalności gru
pa obserwatorów przeprowadziła 
kilka dochodzeń na skutek oskar
żeń, jakoby wojska federalne do
puściły się masowych mordów, 
czy to w  zdobytej wiosce Urua 
Inhilang, czy to w  obozach prze
siedleńców w  Part Harrcourt lub 
w  Elele. We wszystkich przy
padkach obserwatorzy jednomyśl- 
nie stwierdzili bezpodstawność 
zarzutów.

Rezultatem działalności obser
watorów było to, że w  propagan
dzie światowej zarzut ludobój
stwa praktycznie zniKŁ Przestano 
również oskarżać stronę federal
ną o masowe mordy, bo te zarzu
ty były sprawdzane.

Ludobójstwo nie było jedynym 
zarzutem pod adresem rządu fe
deralnego — morzenie głodem 
nabrało również w ielkiego roz

głosu na skalę globalną. Opinię 
światową do głębi poruszono tra
gedią plemienia Ibo.

Na podstawie rozmów z ludno
ścią cywilną, która przeszła na 
stronę federalną lub wyszła z 
ukrycia z buszu oraz z jeńcami 
wojennymi, posiadam dostatecz
ną ilość dowodów, by stanowczo 
stwierdzić, że liczby ofiar głodu 
rozpowszechnione przez aparat 
propagandowy secesjonistów były 
w sposób celowy i tendencyjny 
wyolbrzymiane. Trzeba powie
dzieć wyraźnie, że rezultatem 
każdej wojny są ofiary ludzkie, 
zniszczenia materialne i nieobli
czalne spustoszenia moralne, nie
dostatki w każdej dziedzinie, a 
często i głód. I w  tej wojn ie na 
pewno były i są ofiary między 
innymi i  na skutek głodu, zwła
szcza wśród tej części ludności, 
która w  wyniku działań wojen
nych opuściła swoje siedziby i 
uciekła w  busz. Nadmieniam, że 
busz afrykański nie żyw i. W idzia
łem ludzi wychodzących z buszu, 
po kilkumiesięcznym tam poby
cie — byli oni w  opłakanym sta
nie. Ich sytuacja jednak uległa 
szybko poprawie, bo najpierw 
udzielały im pomocy żywnościo
wej i medycznej oddziały fede
ralne. a potem do akcji niesienia 
pomocy wchodziły organizacje 
charytatywne.

Stanowisko rządu fe .sinego 
odnośnie do stosowaflstf gło
du, jako oręża przeciwko 
secesji jest zdecydowane i świa
tu znane. Szef tego rządu. gen. 
m jr Jakubu Gowon kilkakrotnie 
oświadczył, że głód nie jest i nie 
będzie bronią przeciwko secesji. 
To oficjalne stanowisko ma po
krycie w  praktycznym działaniu. 
Rząd w  Lagos zaoferował dla 
akcji niesienia pomocy żywno
ściowej i medycznej lotnisko w  
Obilagu, zaproponował utworze
nie tzw. korytarza lądowego i 
wodnego, a nawet akceptował 
dzienne loty określonym koryta
rzem powietrznym .zgadzając się 
jednocześnie na przeprowadzenie 
kontroli ładunków samolotów 
przez międzynarodowy organ, 
przyjęty przez obie zainteresowa
ne strony. Te wszystkie oferty zo
stały przez przywódcę rebelii, 
Ojukwu, odrzucone: upierał się 
on pr2ez cały czas tylko przy lo
tach nocnych. Tą drogą (. ‘p rzy
krywką dostaw żyw n ość- i le 
karstw secesja zaopatrywana jest 
w  broń, amunicję i sprzęt w o
jenny. Wniosek jest prosty — nie 
tyle o żywność tu chodzi, ile o 
materiały wojenne.

Tu mówi 
Hitler

Obywatelka NRF, niejaka Elsę 
Hocheder wypuściła na rynek 
płytę ped tytułem „Z  Głównej 
Kwatery Fuhrera” z  fragmenta
mi przemówinia Hitlera, ogłasza
jącego agresję na Polskę, hitle
rowskimi pieśniami wojskowymi, 
radiowymi meldunkami o zwy
cięstwach hitlerowskich, komuni
katami wojennymi. Wehrmachtu 
oraz reportażem radiowym z tri
umfalnego przyjęcia, zgotowane
go H itlerow i w  Berlinie po zwy
cięstwie nad Francją. Na nalep
ce tytułowej płyty widniały em-

bleroaty hitlerowskie: swastyka 
oraz hitlerowski Krzyż Rycerski 
z fi-śćmi dębowymi i  mieczami.

Sąd kam y w  Dusseldorfie na
kazał konfiskatę płyty, dopatru
jąc się w  niej propagandy reżimu 
hitlerowskiego. Słuchacz płyty 

stwierdził sąd w  uzasadnieniu 
swojej decy2ji — mógłby odnieść 
wrażenie, że wojna była słuszna 
i sprawiedliwa, a ideologia hitle
rowska uzasadniona.

Trudno byłoby się nie zgodzić 
. z tą decyzją sądu w  Dusseldor

fie. Rzecz jednak w  tym, że 
wyższe instancje sądowe N R F  są 
innego zdania. Bo oto I I I  Izba 
Kam a Najwyższego Sądu Fede
ralnego uchyliła decyzję o kon
fiskacie płyty. Warto przytoczyć 
fragmenty uzasadnienia (tej de
cyzji Sądu Najwyższego.

„Fakt — stwierdza uzasadnie
nie — że płyta może slię ogólnie 
przyczynić do popularyzowania 
reżimu hitlerowskiego i  do u- 
piększania jego ideologii samo 
przez sćę nie świadczy jeszcze o 
tym, iż  płyta i  je j treść mają 
na celu kontynuowanie dążeń 
byłej organizacji hitlerowskiej” . 
Zdaniem Sądu Najwyższego środ
ki propagandowe mogą być za
kazane tylko wtedy, gdy „w y 
kazują wyjątkowe- bojowe i a- 
gresywne tendencje” , skierowane 
przeciw porządkowi wolnościo- 
w  o-demokratycznemu. Środek
propagandowy, hy mógł być za
kazany. musi wykazywać tenden
cję  do kontynuowania dążeń któ
rejś z byłych organizacji h itle
rowskich Sąd 'Najwyższy NRF 
nie dopatruje się takiej tenden

cji w  płycie „Z  Kwatery G łów
nej Fuhrera” . Także emblematy 
hitlerowskie na płycie nie rażą 
specjalnie Sądu Najwyższego. 
Zdaniem sądu z  itego powodu nie 
trzeba było konfiskować płyty, 
•wystarczyło zamazać swastykę.

To uzasadnienie mówi więcej, 
niż całe Łomy. o niebezpiecznych 
tendencjach panujących w  N ie
mieckiej Republice Federalnej. 
Tępa kazuistyka prawnicza kon
kuruje w  nim z perfidią poli
tyczną, frudno bowiem mówić w 
tym wypadku □ zwykłej tępocie 
politycznej. Najbardziej niebez
pieczne w  tym wszystkim jest to, 
że w ielu  obywateli NRF odczuwa 
zadowolenie i dumę, że ich pań
stwo ma tak „bezstronnych i 
demokratycznych” sędziów.



NAJSTARSZE
TARGOWISKO
STOLICY

Mroźny zimowy ranek. Zawie- 
wa lodowatym wichrem, poru
szającym płachty plandek, któ
re chronią przed mrozem gary 
już i  tak stwardniałej na kość 
śmietany, krążki żółtego masła. 
Słońce skrzy się w chrupkim 
śniegu, błyszczy w  zamarznię
tych zielonych, wyglądających 
jak atrapy — główkach kapusty. 
Najodporniejsze na zimową aurę 
wianki suszonych grzybów, gra
natowych, pomarszczonych śli
wek, pluszowe wiązki majeranku, 
poutykano na straganie wśród 
jaj, słoików miodu, wiązanek 
chrzanu.

Warszawskie targowiska — 
miejsca, w  których od nie w ia
domo jak  dawno, króluje zaku
ta w  pięć spódnic, kilka grubych 
swetrów, pikowany szary waciak 
przel- "j ka. !Na tych barwnych 
koloi owoców, jarzyn a wios
ną i latem kwiatami — bazarach 
można kupić 1 sprzedać... chyba 
wszystko. Gdy ,-nawali”  dystry
bucja, państwowy' i uspołecznia
ny handel, lub gdy poszukuje się 
czegoś niezwykłego np. solonych 
rydzyków albo raków — wtedy 
warszawiak udaje się na Pol
ną lub „pod hale” . To „pod hale" 
znaczy zupełnie co innego niż do 
Hali M irowskiej. Tam bowiem 
kwitnie handel na wielką skalę, 
państwowy. Niedarmo więc naz
wał ktoś ten ogromny d jm  towa
row y ..brzuchem Muranowa” „Pod 
halami" natomiast mają swe 
stoiska i stragany, wciśnięte na 
niewielki wąski placyk — ,.Pry
watne” przekupki.

Przed siódmą, a latem nawet 
wcześniej, otwiera się .kramy 

na warszawskich targowiskach, 
montuje się ze skrzynek i  pudełek 
stoiska, wykłada się barwny to- 
wa-*, Jimo że pod ladami piętrzą 
się sftfey kur i kurczaków, prze
kupki ciągną swą nieodmienną 
strofę: „Do restek. do ostat
nich” .

Z nadjeżdżających tramwajów 
wylewa się tłum kupujących. 
Większą jego część wchłonie po
tężny gmach Hali Mirowskiej. 
To  targowisko już od kilku lat 
zyskało sobie dobrą markę. W ia
domo, po mrożonki — speojal- 
ność hali, przyjeżdżają ludzie z 
najodleglejszych dzielnie. Sąsied 
ni prywatny handelek jest tylko 
drobnym uzupełnieniem tego ko
losa i nie stanowi dla niego 
groźnej konkurencji, gdyż zbyt 
mało znaczącym jest przeciwni
kiem, by mógł być niebezpieczny . 
Żywo natomiast reaguje na braki 
w zaopatrzeniu Ihali. co z kolei 
mobiAizuje handlowców z pań
stwowego targowiska do ener
gicznych dostaw towaru. Poza 
tym te dwa organizmy współży
ją zgodnie. Bo np- klientka, któ
ra przyjdzie !po kwiaty lub fa 
solę do prywatnych przekupek, 
nie ominie przecież hali i kupi 
tu wiadro, parę skorupek, lub

żelazko do prasowania. Ogrom
ne są obroty hali M irowskiej' 
przeciętny, dziam y utarg w y
nosi ponad m ilion złotych. A  ja 
kie są zarobki przekupek? Tego, 
tak na pewno nie w ie chyba nikt. 
Na pytanie dotyczące tej sprawy 
każda z nich odpowiada nieod 
miennie: „złociutka przecież ja 
dzńś jeszcze początku nie m ia
łam". Poza .hossą i bessą — rzą
dzi tu prawo zgoła metafizyczne: 
fart i nie fart.

Na skrawku brukowanego pla
cyku krąży tłum przyciągany 
szczególnym magnetyzmem tar
gowiska. Tu można brać i  w y
brać. gmerać w  stosie warzyw 
i owoców co prawda nie zawsze 
pod życzliwym  okiem kupcowej. 
Brak sztywnych cen wyzwala w 
nabywcy drzemiącą żyłkę hazar
du: „a  może uda się coś w ytar
gować, ubić jakiś zloty interes?"

A le  jak  najczęściej wyglądają 
owe interesy: oto z góry prze
pięknych jabłek, szybkie ręce 
sprzedawcy, który ma w  sobie 
coś z kuglarza i ekwilibrysty — 
nakładają torebkę owoców. Do
piero w  domu okazuje się, że 
piękne jabłka, co tak cieszyły 
oko — zostały na straganie, a 
naszą .torbę napełniono zgniłymi 
i jakimiś prawie źe odpadami.

Większość kramarek to kobie
ty leciwe, po pięćdziesiątce albo 
i  starsze. Zadzierżyste 1 energicz
ne jejmoście są .już ostatnimi 
przedstawicielkami tej zanikają
cej profesji. Ze swymi stragana
mi ściągnęły pod Halę M iro
wską z nieistniejących już w ie l
kich warszawskich targowisk. 
Z Placu Kazim ierza Wielkiego, z 
Karcelaka z pobliskiej ulicy 
Pańskiej. Wszedł im w  krew 
ten handelek i  nic .innego nie 
potrafią już robić. Nie cierpią 
siedzenia W  domu, niańczenia 
wnuków. N ie są potomkami dow- 
nych kupieckich rodów. Za cza
sów ich młodości wyganiała je za 
„Żelazną Bramę” — tak bowiem 
przed wojną zwano to targowis
ko — bieda silniejsza niż oba
wa przed złą opinią, bo wówczas, 
wstydem i hańbą był dla młodej 
dziewczyny handel za Żelazną 
Bramą i: sna taką — moja złota 
żaden chłopak nie chciał nawet 
spojrzeć” . Dlatego też o tamtych 
czasach mówią [niewiele i nie
chętnie.

N ie zawsze są ..pozytywne i 
ugodowe”, co chwila wybucha 
jakaś awantura, a to: ..pani są
siadka cenę obniżyła i mój ito- 
war teraz nie pójdzie", a ta zno
wu zabrała „pani sąsiadce” m iej
sce. tamta natomiast stanęła tak 
że „moją wystawę zasłania” . 
Już, już gotowe wziąć się do bo
ju, gdyby... gdyby nie to, że zo
baczyły „pana władzę" w  mun
durze. Wtedy milkną nagle i zno
wu stają się „pozytywne i ugo
dowe" by za chwilę wybuchnąć 
przebogatą wiązanką słów. W

piątki i soboty targ rozciąga się 
wzdłuż ulicy Marchlewskiego aż 
po Elektoralną. Brzegi chodni
ków okupują Cyganie ze spół
dzielni kotlarskich, oferujący 
przechodniom patelnie i żelazne 
garnki, stoją starowinki z pęcz
kami włoszczyzny, właściciele o- 
gródków, trzymający w  rękach 
torebki ze starannie poukłada
nymi jabłkami. To  ustawiczne 
wykraczanie handlu z terenu 
przeznaczonego na ten cel przez 
miasto oraz zaśmiecanie powo
dują częste interwencje w ładz 
porządkowych.

Święta stwarzają swoisty run. 
N ie budzące zaufania typy w y 
stają przed wejściem do budyn
ku, miętosząc w  grubych łapach 
deiikatne „włosy anielskie", kar
ty ze złoconym napisem „A lle lu 
ja ” lub odpustowe piłeczki na 
gumce . 'Są jto ..ludzie żyjący z 
makulatury” , nigdzie nie pracu
jący bez stałego miejsca zamiesz
kania — osobnicy, z którymi 
ciągle walczy m ilicja. Przyciąga 
ich w ielkie miasto i środowisko 
bazaru.

„Hultajstwo" i „męt społecz
ności" pojaw ili się już w  kilka
naście lat po założeniu — m ię
dzy dzisiejszą ulicą Marchlew ■ 
skiego a Ogrodem Saskim — T a r
gowicy. Ten handlowy rynek 
powstał przed trzema wiekami, 
na terenie jurydyk: W ielopole i  
szybko obrósł licznymi domami 
handlarzy, szynkarzy kupców. Po 
urządzeniu Ogrodu Saskiego- od
dzielono go od placu wymyślną, 
barokową bramą żelazną, a daw
ną Targow icę przemianowano na 
Żelazną Bramę. Ustawiono kra
my przekupniów, rozsiadły się 
„babki koszykowe” , ciągnęli kup
cy. Handel kwitł, rozwijał się 
panował szczery humor warszaw
skiej ulicy. Celowały w  nim prze
kupki słynne z chęci zarobku, 
dobrego seirca a nawet... patrio- 
t3Tzmu. Bo np. historia z zaświad
czeniem wydana jednej z w ar
szawskich kramarek, niejakiej 
Magdalenie przez Tadeusza Koś
ciuszkę. Oto co w zaświadczeniu 
napisano: ,D aję niniejsze świa
dectwo, Magdalenie, która w 
czasie oblężenia Warszawy' od
dała w ielkie i  ważne Ojczyźnie 
i mnie usługi. Gdy zaś nagrody, 
jakkolwiek biedna, przyjąć nie 
chciała, polecam ją pamięci na
rodu” .

Nie darmo więc, gdy po za
mianie pięknej barokowej bramy 
na nieco skromniejszą — wybu
dowano około 1841 r. drewniany 
budynek towarowy — nazwano 
go „Gościnnym Dworem” . Tej 
liczącej 160 dtlepów — haili taar- 
gowej patronował złocony po
sąg Merkuriusza — opiekuna han
dlu. Gościnny Dwór. lub anaczej 
„W ielopole” przetrwał, iaż do 
1939 a- a Plac za Żelazną Bramą 
wraz z  obok leżącym placem 
Mirowskim były przez wiele dzie
siątków lat największymi targo
wiskami stolicy.

W ielopole mieściło stoiska z 
konfekcją, tekstyliami, czyli „ło- 
kciówką” szkłem i  porcelaną. W  
obecnej Hali Gwardii znajdowa
ły się sklepy spożywcze, baseny 
z rybami i liczne jatki z mię
sem. Halę Mirowską wypełniały 
stragany z owocami, artykułami 
spożywczymi oraz konfekcją 
•.drugiego wyboru” , poza ku
pującymi i sprzedawcami, przy
chodzili tu wysłarurcy warszaw
skich kupców, by „przewącbać 
ceny” . Było bowiem targowisko 
za Żelazną Bramą giełdą, na któ
rej kształtowały się ceny na ar
tykuły spożywcze dla całego m ia
sta. K to miał „głową do handlu" 
i szczęście mógł w  ciągu jednego 
dnia zbić sporą kasę — pecho
wiec lub nieobrotny. poniósł 
straty.

W  czasie okupacji Niemcy 
zamknęli w  getcie ludność ży
dowską. Targ jednak trwał na
dal. lecz w  bardzo zmniejszonym 
zakresie i mimo ciągłych rekw i
zyc ji był iw dalszym ciągu jed 
ną z podstawowych baz żywnoś
ciowych Warszawy. Po wybuchu 
powstania okupanci gnali przez 
plac Mirowski wynędzniałych, 
wyrzuconych ze swych mieszkań 
warszawiaków. W  sierpniowy 
dzień piekącym żarem z nieba
i ogniem z  płonących domów 
odbyła się w  Hali masowa egze
kucja.

Po wojnie na gmachu wm u
rowano tablicę z lapidarnym na
pisem „7 i 8 sCeTpnia jl944 roku 
hitlerowcy rozstrzelali w  Halach 
Mirowskich 510 Polaków". Bez
imiennym grobem pomordowa
nych opiekują się dzieci z  220 
szkoły Podstawowej, tutejsze ko
ło Z.M.S. i ... warszawskie prze
kupki. i
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JAN
Kiedy byłem tu jpcssed dziesię

cioma laty mistrz ibył już bardzo 
stary. Jak wygląda dzisiaj?

Autobus z .wysiłkiem wspina isię 
na kolejny iszczyt. Andziołówka. 
To ituta.j. Pierwszy przysiółek 
Istehny, wsi położonej wśród u- 
rzekająco pięknego kirajobraKU. Z 
każdej góry inny, wspaniały w i
dok. Istebna — słynie ze swojej 
sztuki ludowej, tancerzy, do dziś 
zachowanych pradawnych obrzą
dów, przyśpiewek, jest rajem et
nografów, językoznawców, spe
cjalistów literatury ludowej, tu
rystów, narciarzy i  śląskich ro 
botników, łapczywie wchłaniają
cych w  -zapylone płuca krystalicz. 
ne, ożywcze powietrze.

Teraz tą ścieżką iw lewo, iw do- 
]inę pod laskiem. gdzie przycup_ 
nęły trzy zabudowania: stała
chałupa, (waląca 'się, dziś już nie 
zamieszkała, nawa, z takim tru

dem wystawiona i .szopa — właś_ 
nie pracowania artysty. To już bę
dzie m oje idrugie spotkanie z Ja
nem 'Wałachem. Staruszka Wa- 
ła chowa jaik a wówczas, krząta 
się przed domem zajęta jakimiś 
swoimi, gospodarskimi sprawami, 
nie podnosi nawet głowy, ale ta 
młoda, chyba iwnuczika, patrzy z 
ciekawością. Tak dziadek jest w  
szopie, trzeba mocno stukać, bo 
słuch ma już nieco przytępiony. 
Kołatam więc z  całą siłą w drew
niane wrota opatrzone kartką: 
Jan Wałach, actysta-malarz ur. 
8 .sierpnia 1884 t. w  Istebny. A 
więc uikońazyil już 85 lat.

Cierpliw ie stukam dalej. Wresz- 
cię słyszę szybkie kroki. Mistrz 
wciąż jeszcze ma młodzieńczy 
chód. Otwiera, zaprasza do pra
cowni, choć widzę, że {przeszka
dzam, bo w  ściereczkę wyciera 
ręce jeszcze mokre od farby, na 
sztalugach lani niedokończony o_ 
brae, A  przecież mijstrz rad jest 
intruzowi. Sprawdza się raz jesz
cze, że artysta musi tworzyć dla 
kogoś, -miisi mieć publiczność. Dla 
Jana Wałacha publiczność to za
błąkani turyści, n ie T a z  tacy, któ
rzy przyjechali itu specjalnie, 
zwabieni wieścią o chłopie —  ar
tyście, a bywają niemile zdzi
wieni, że to  najprawdziwszy 
chłap jest zawodowym, wykształ
canym maJanzem i to jakim  ma
larzem!

Przeżył .swoją epokę. Syn za
możnego kmiecia, od dzJecka 
zdradzał nieprzeciętne zdolności 
plastyczne. Coś tam wciąż rzeźbił, 
strugał, smarował węglem po 
ściamach, patykiem po piasku. 
Ojciec był ma owe czasy świat
łym człowiekiem, (więc ;zwrócił 
uwagę na te niezwyczajne synow
skie zamiłowania i postanowił 
dziecko kształcić, i Wyczytał gdzieś, 
że fw Zakopanem doktor Tytus 
Chałubiński i Helena Modrzejew
ska zachwyceni pięknem góral
skiej sztuki, .postanowili, dla n a j

zdolniejszych góralczyków założyć 
szkołę .rzemiosł artystycznych. 
Pojechał w ięc dziesięcioletni Ja
nek do tej szikoły. Bardzo m.u się 
tam .spodobało, swojsko jakoś by
ło, choć i góry inne i inna gó 
ralska mowa, ale oswoił « ię  z 
nowym otoczeniem. Szybko i ry
chło zaliczono go do najzdolniej
szych uczniów. Kończył już szko
łę, kiedy nieoczekiwanie zjaw ił 
się w  niej profesor "Mehoffer z 
krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, jeden ze sławniejszych 
wówczas malarzy. Obejrzał prace 
ucaniów, pochwalił, ale kiedy zo_ 
baczył dzieła Wałacha zachwycił 
.się i począł namawiać chłopca do 
.wyjazdu dn Krakow'a, na Akade_ 
mię. N ie musiał sławny profesor 
zbyt długo przekonywać zaszczy
conego tym wyróżnieniem chłop
ca. Jan Walach spakował mana. 
tki, .-wpadł do rodzinnej Istebny
i  z ojcowskim błogosławieństwem 
.wyjechał do Krakowa. Jednoeześ_ 
nie uczył się w  gimnazjum i stu
diował na Akadamii pod kierun
kiem ukochanego Mehoffera, 
Wyczółkowskiego, Malczewskiego, 
Axeniowicza. Godzinami przesia. 
,dywal w  muzeach, kościołach i 
galeriach, odwiedzał pracownie 
sławnych artystów, brał udział 
iw niekończących się „młodopol
skich” dyskusjach o sztuce, o po
lityce. Ukończył s.tudia malarskie 
■z .wyróżnieniem i iw dowód uzna
nia uzyskał d-wuletnie stypendium 
;prof. Mehoffera na w yjazd  do 
Paryża i  do Włoch.

Stypendium było mizerne, ale 
młodemu malarzowi wydało się, 
że raj się przed nim otwiera. W  
sławnej paryskiej Akademii miał 
jako kolegów' ówczesne sławry, ale 
szczególnie przypadł mu był do 
serca równie jak i on niewysoki, 
ale pełen żywiołowego tempera
mentu Hiszpan, który anaczył 
swe obrazy pseudonimem Pablo 
Picasso. Kazem poznawali i 
odkrywali coraz to  nowe, zaska. 
kujące uroki Paryża i razem tęs

knili coraz okrutniej — tamten 
do palącego słońca Hiszpanii, ten 
do swoich gór.

Patrzę na mały obrazek z  tych 
paryskich lat: na nim straszliwa 
powódź, jaka nawiedziła stolicę 
Francji wiosną 1910 Toku. Malar
stwo niby typowe dla tej epoki, 
a przecież już jakieś inne, mo
derna ożeniona z  góralszczyzną, 
efekt zaskakujący. Latem 1911 
roku opuszcza Wałach Paryż i u- 
daje się do Włoch. A le ani u ro 
ki Florencji, ani cuda Rzymu, ani 
gaJeria Mediolanu nie mogą stłu
mić coraz bardziej wzbierającej 
nostalgii za krajem ojczystym, za 
ukochanymi Beskidami Maluje 
Walach (wÓWctzas, w e  Włoszech, 
obraz symboliczny.

Otrzepuje go z  kurzu, pokazuje. 
Z ogromną ekspresją pG ;ana 
burza na morzu: o g r o m n i dzi
kie, bure i spienione fale. oło
wiane .niebo poprzecinane ognia
mi błyskawic, na horyzoncie roz
bity, tonący statek, a na p ierw 
szym plamie rozbitek rozpaczli
w ie wyciągający ręce, jeszcze 
płynie, ale widać, że za chwilę 
siły go opuszczą, utonie.

Tym rozbitkiem byłem ja — 
mówi mistrz —  kiedy to nama
lowałem, poczułem — że jeśli za
raz nie wrócę i to właśnie da 
Istebny —  utonę.

Więc powrócił w  1912 roku do 
wsi rodzinnej, ożenił się z prostą 
góralką, iwziął gospodarstwo tu, 
na Aindzi ołówce, i  nigdy ju ż stąd 
nie wyjeżdżał dalej jak  do Cie
szyna.

Gospodarka była biedna, kilka 
morgów kamienistej gleby, a go
spodarz (nie nadawał się do pra
cy na roli. Od początku cała tro
ska o gospodarkę, o  wszystko to 
co na Wsi zwykli robić mężczy
zna i kobieta spadło na Wałach o. 
wą. K iedy myślę o tym  stadle nie 
w iem  kogo bardziej podziwiać:



jjego — w ielkiego artystę zawsze 
wiernego sobie i swojej sztuce, 
czy ją, kftóra dla niego i dla 
czternaśeiorga dzieci, które z nim 
zrodziła, zdobywała c-hleb pow 
szedni. Patrzyła aa męża z usza
nowaniem choć wyśm iewali ich 
ludzie na Wsi. :bo co to Za pan, 
łctóry .nosi się gorzej od najuboż
szego chłopa i grosza za to swoje 
malowanie nie w idzi i co to za 
kobieta, (która cierpliw ie pracuje 
na takiego trutnia. A  choć Wa- 
lachowa nigdy nie rozumiała 
sztuki swego męża —  zawsze od 
nosiła się do jego pracy z  sza
cunkiem, może tylko pomiesza
nym z  lekką obawą przed potęgą 
,tej siły, której je j mąż tak wier_ 
nie i z oddaniem, (przez całe swe 
Życic służył.

Jan Walach (zaklął w  swych 
drzeworytach 'cale życie Beski
dów. Oto stara żebraczJta z  kos- 
jturem i workiem przycupnęła 
pod płotem i w ygrzewa na słoń
cu, utrudzane niekończącą się 
wędrówką, koślawe, sękate nogi. 
oto stara wyrobnica izgięta pod 
ciężarem brzemienia chrusta, gó_ 
rai przy siejbie, wóz ciężko na
ładowany ciągniony przez śmjer- 
te le ’'1.znużone konie, a to córecz
ka ^ .Łrysia  Wyszła władnie w ie 
czorem z komory i przyświeca 
sobie latarnią, Ifco synkowie sma_ 
cznie zajadają z  jednej miski pa. 
rujące kartofle, które matka ugo
towała na wieczerzę, oto Jerzy 
Probosz, nauczyciel z Cieszyna, 
etnograf i historyk, człowiek roz
miłowany w  Beskidach, który 
przez całe tycie pracowicie wę
drował od Wsi do wsi, zapisywał, 
rysował, zapełniał szeregi zeszy
tów nutowych. W  1941 roku h i
tlerowcy rzucili sLairego nauczy
ciela żywcem psom na pożarcie.

W  drzeworytach Jan Walach 
zawarł zwyczaje, obyczaje i łu
dzi, których dawno już nie ma. 
Znal ich wszystkich, przyjaźnił 
się z  nimi. Przeżył ich -wszystkich
i wciąż maluje .niestrudzenie, 
pracuje od brzasiku do zmierzchu, 
■W swojej szopie.

Na ścianie w isi oprawiony dy
plom : Expostitio*i Intemationales 
d » prts et des Techniques, Pa- 
r issT937 — Diplome de Medaille 
(Je Branże —  brązowy medal na 
paryskiej wystawie sztuki i tech_ 
nilki w  1937 roku. Patrzę na 
wspaniałą dwujęzyczną, koloro
wą monografię Jerzego Warcha- 
ławskiego „Jan Wałach z Iste- 
bny ' wydaną przez Towarzystwo 
Wydawnicze w Warszawie, w  /ro_ 
ku 1936. Dziś ijest to >już biały 
kruk.

Stary jrrśtrz iest bardzo ubogi.
A kosztuje papier i płótno, tusz

i drewmo, farby. Mistrz zaniechał 
drzeworytu — .nie ‘stać go na pa. 
pier,

Nie śmiem zapytać: a dzieci? 
Wykształcił je wszystkie: archi
tekt, inżynierowie, nauczyciele, 
historyk sztuki, urzędnicy. Może
i pomagają, bo z Czego by żyli 
starzy Walachawie? Opuszczam 
ubożuchrą szopę —  pracownię 
wielkiego artysty.

SŁAWOMIR
PlORKO

Telewi
zyjna 
kuchnia

Już na dobre zadomowiła 
"s ię  w Polsce telewizja. Siata 

się czymś bardzo powszednim
i potrzebnym. Prezenterzy, 
ukazujący się po południu na 
małym szklanym ekranie, wi
tani S({ nie tylko jak goście, 
ale jak starzy przyjaciele. Z 
panią Wojtczak przynajmniej 
z dziesięć m ilionów Polaków  
jest per Edyta, tyleż osób m ó
wi Irena, W icherek (redaktor 
W icherek-Now icki powinien 
zażądać wpisania mu do do
wodu osobistego tego W icher
ka jako drugiego imienia). Są 
aktorzy, dla których dopiero 
telewizja stała się miejscem  
kariery i popularności. Któż 
dzisiaj pamięta dawne teatral
ne i  film ow e role Stanisława 
Mikulskiego? Nawet nasza ko
chana Poczta Polska listów z 
adresem Hans Kloss nie odsy
ła do nadawcy z dopiskiem 
,.adresat nieznany" czy ..ad
resat nie żyje”, nie wysyła ich 
do Berlina, lecz bez przeszkód 
do mieszkania naszego prawie 
że bohatera narodowego. W i
dać listonosze, czy jak to się 
dzisiaj urzędowo - wytwornie 
mówi, doręczyciele, w wolnych 
od pracy chwilach też przesia
dują przed telewizorem.

Na temat programu mówi 
się różnie. Każdy czuje się na 
silach zająć natychmiast m iej
sce dyrektora Łozińskiego, te
go najważniejszego w telewizji 
człowieka od programu. My, 
Polacy, jakoś dziwnie kocha
my się w udzielaniu bliźnim  
dobrych rad, programowo uży
wając zwrotu w rodzaju „bo 
ja to bym...". Wyobrażam so- 

* bie zaraz, co by to się działo, 
gdyby tak jakimś dziwnym 
zrządzeniem losu, dyrektorem  
programowym telew izji został 
na przykład długowłosy mło
dzian mieszkający nade mną. 
Nie daj nam Boże — jego 
wraz z gitarą. Co innego ja. 
Przede wszystkim wyrzucił

bym z telewizji... zaraz, zaraz, 
przecież nie o tym chciałem.

Po każdym programie bied
ni telewidzowie dowiadują się 
z plansz kto, co i jak. O tym  
za He —  dowiaduję się już nie 
z plansz, ale od tych, którzy 
najpewniejsze wiadomości 
mają tylko z pierwszej ręki.

A  wszystko zaczyna się 
wcale nie tam gdzie się koń
czy — nie w studio. Spróbuj
my więc podpatrzyć jak pow
staje program na przykład 
rozrywkowy.

Po pierwsze scenariusz. Po
nieważ musi być pisany do 
śmiechu więc pisany jest przez 
satyryków. Jak każdy zawód 
tak i ten wykonywany jest 
przez mężczyzn i kobiety (sa- 
tyryczki?). Satyrycy piszą po
jedynczo lub parami (G ro 
dzieńska i  Jurandot), nieraz 
parami jednoplciowymi (Goz
dawa i Stępień). Jedni sami 
śmieją się z tego co napiszą, 
inni natomiast piszą tak, że 
śmieją się ci, dla których p i
szą. Osobiście wolę tych ostat
nich. Są scenariusze, których 
właściwie nie ma. Pozornie 
nielogiczne. Wygląda to tak, 
że autorzy mają tylko ogólny 
szkic, a tzw. resztę — w gło
wie. Prawdziwy kształt wido
wiska powstaje w trakcie 
prób, czyli na zasadzie im pro
wizacji. Wśród tego rodzaju 
autorów najlepsi w konkuren
cji są - m oim  zdaniem — 
Jerzy Gruza i Jacek Fedoro
wicz .

Oto scenariusz gotowy i za
akceptowany przez wszystkich, 
którzy muszą to zrobić. Teraz 
trzeba pomyśleć o współtwór
cach programu, a wśród nich
o reżyserze. Dalej on będzie 
już najważniejszy. Od niego 
zależy, czy najlepszy nawet 
dowcip, nie zostanie tak 
przedstawio-ky, te bez naraża
nia się władzom, mógłby go w 
swoim referacie wykorzystać

przewodniczący Rady Zakła
dowej. Dobry reżyser potrafi 
jednak z opowiadania -o za
jączku, nadepniętym przez 
myśliwego, wycisnąć salwy 
śmiechu. Dla dobra sprawy 
bierzemy więc tego ostatniego, 
chociaż niedawno źle się wy
rażał o naszym poczuciu hu
moru.

Zdolny reżyser po przeczy
taniu scenariusza powinien 
zostać nawiedzony przez muzę. 
Z muzą bowiem pójdzie już 
jak z płatka. Zaangażuje on 
więc tych wykonawców, któ
rych lubi, bez względu na to, 
czy potrafią rozśmieszać, czy 
nie. Podpowie scenografowi 
jak plastycznie rozwiązać 
„plan" (w telewizji nie ma 
sceny, jest plan), który sceno
graf i tak zaprojektuje według 
własnych pomysłów. Telewizja 
polska może poszczycić się, 
bez przesady, znakomitą cpra- 
wą scenograficzną większości 
swych programów. Zresztą 
scenografowie są właściwie w 
swojej działalności niczym nie 
skrępowani. Do ich dyspozy
c ji stoją magazyny dekoracji, 
rekwizytów, tkanin, mebli, 
kostiumów. Warsztaty telew i
zyjne zatrudniają o połowę 
m niej pracowników niż n ieje
den teatr, a wykonują dekora
cję dla więcej niż stu premier 
samego tylko Teatru telewizji 
w roku. Warunki lokalowe, 
nawet po oddaniu do użytku 
Centrum, nie są najlepsze. 
Chyba z reguły mało kto z 
telewidzów zastanawia się iłe 
pracy włożono w przygotowa
nie dekoracji jednego progra
mu.

Większość programów ma 
swego stałego scenografa 
(Światowid — Piotra Dygę, 
Jacek i  Agatka —  Krystynę 
Biedrzycką, Tele-Echo i Ka
riera — Kosę Gustkiewicz, 
itd.), Są reżyserzy, którzy sta- 

(Dokończenie na str. 14).



ODPOWIEDZI LEKARZA
Pani Anna R. — z Piły
Proszę spróbować pić mieszankę z ko

rzenia prawoślazu, jałowca i rdestu pta
siego. Trzy części rdestu i po jednej części 
jałowca i prawoślazu zalać szklanką 
wrzątku i gotować 15 minut. P ić dwie 
szklanki w  ciągu dnia. Dla poprawienia 
smaku można dodać łyżeczkę cukru, lub 
miodu.

Pani Marta C. z Rudy Śląskiej — nie
stety nie ma radykalnego lekarstwa prze
ciw wypadaniu włosów. Czasem dobry 
skutek osiąga się nacierając skórę głowy 
płynem ,X-I02 ’! lub wodą żenszeniową. 
Wskazana by też była w izyta u lekarza 
specjalisty. Jednorazowe badanie nie zaw
sze da pozytywny skutek.

Anonimowa czytelniczka —  zapytuje 
czy długotrwale picie ziół może być 
szkodliwe. Na pewno mniej szkodliwe 
niż używanie leków bez przepisu lekarza.

Oczywiście i w  piciu ziół nie może być 
przesady. Niestety nie pisze Pani ani
0 jakie zioła chodzi, ani też jak długo
1 w jakich ilościach je Pani używa.

Pani Lidia K. z Lejrnicy — operacja 
w Pani przypadku była konieczna, choć 
to nie rak. a postać nowotworu dobrotli
wego. Zaburzenia mowy i oddechu są po
zostałością po zabiegu chirurgicznym. 
Uważam, że powinna Pani skonsultować 
się z laryngologiem, który zadecyduje czy 
będzie potrzebny następny zabieg czy

wystarczy leczenie zachowawcze. Stan 
Pani na pewno ulegnie poprawie, trzeba 
mieć tylko dużo cierpliwości, bo to dłu
gotrwałe leczenie.

Pani Józefa Ł. z Komornik pow. Poz
nań —  z podanych objawów i dotychcza
sowego leczenia wynika, że syn Pani cho- 
riije na nerwicę serca. N ie jest to scho
rzenie groźne, ale ■wymagające długotrwa
łej kuracji. Być może, że na jakiś czas 
powinien zmienić pracę. Wskazana byłaby 
wizyta w Poradni Zdrowia Psychicznego 
w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 21. 
Schorzenie ts ma bowiem tło nerwowe, 
a nie organiczne (nie ma ziinian w mięśniu 
sercowym).

TELEWIZYJNA KUCHNIA dok. ze sir. 13ZA WSZELKĄ CENĘ

Oto do czego doprowadziło wy
korzystanie przez matkę dziecka 
jako narzędzia rozgrywek z by
łym małżonkiem. I.os bywa jed - 
nak złośliwy i może surowo uka
rać tych. którzy starają się w y 
chowywać swoje potomstwo 
wbrew prawom natury i  wbrew- 
obyczajom społecznym. Bronek 
żyłby, gdyby posłuchał ojca i nie 
zjeżdżał z góry. A  do takiego 
nieposłuszeństwa był od maleń- 
kości przyuczany przez matkę.
I to przyuczany nie tylko b e z 
p o ś r e d n i o ,  ale i p o ś r e t l -  
n i o. Dziecko, które w  najbliż
szym otoczeniu nigdy nie słysza
ło zgodnych z prawdą opinii o

dok. z«* str. 7

ojcu. nie mogło nabrać dla niego 
szacunku. Dziecko nagradzane za 
nieposłuszeństw'0 wobec ojca, nie 
mogło — zgodnie ze swoją na
turą dziecięcą — wyrzec się tych 
na^fod. To dziecko zapłaciło naj
wyższą cenę za błędy wychowaw
cze matki. Istnieje w naszym spo 
leczeństwie wiele rodzin rozbi
tych. Liczba rozwodów nieustan 
nie wzrasta, ale małżonkowie, 
którzy nie chcą ze sobą żyć. mu 
szą pamiętać o jednym: N ie w ol
no im do osobistych rozgrywek 
wrciągać dzieci bo one plącą za 
to w  ostatecznym .rozrachunku.

JERZY ALEKSANDER

le współpracują z tymi samy 
mi scenografami; np. Adam 
Hanuszkiewicz tylko z Xym e- 
ną Zaniewską — Głóitmym 
Scenografem Telew izji Pol
skiej.

Wracajmy jednak do nasze
go programu. Od tej chwili 
znajdujemy się studio. Uda
ło się na czas przygotować 
plan i zebrać wszystkich wy
konawców. Rozpoczyna się 
próba. Reżyser ustawił całość 
wcześniej, nie w studio, na sa
li prób. Teraz okazuje się, że 
pani Zuzia nie może zrobić 
tych trzech, tak ważnych dla 
afccji, kroków bo nie ,.chwyci" 
je j kamera, a dla tancerek za
brakło strusich piór (n ic  
dziwnego, strusi raczej w 
Polsce nawet ze świecił nie

znajdziesz). Jeden z mniej 
ważnych wykonawców, ale 
akurat potrzebny do s ki z 
kamerdynerem, „w y b n a  
chwilę. Siedzi w bufecie i ma
rzy i ro li Hamleta. Pistolet nie 
wypalił bo nieprawdziwy, po 
co więc ma się przewracać 
aktor skoro nie został zastrze
lony. Reżyser szaleje i biedny 
jest ten. kto znajdzie się pod 
ręką.

Po iluś tam próbach wszyst
ko się klaruje. Zostaje ,Jcu- 
pi one" przez realizatorów  
technicznych. Alarm . Za chwi
lę... jesteśmy na antenie. Czy 
tylko telewidzowie będą się 
śmiali. I  z czego?

S ŁA W O M IR  PIO RKO

KRZYŻÓWKA NR 5 <m>
POZIOMO: 1) wenecka taksówka, 5) pojazd pogotowia ratunkowe

go, 9) duchowny buddyjski, 10) wiertło, 11) klika, szajka, 12) nie fa
chowiec, 13) moralność, 14) chwast z rzepem, 17) nie konserwatysta. 
19) klątwa, 21) siedziba „Mazowsza", 23) wiejski fartuch, 25) legowis
ko z desek, 27) z kokosami, 28) zapach spalenizny, 32) opera Rach
maninowa. 33) angielska miarra gruntu, 34) zamek albo ciastko. 3ń) 
jeden ze stanów USA, 36) imię żeńskie.

PIONOWO: 1) ścienna tkanina dekoracyjna, 2) przywódca włoskich 
socjalistów, 3) imię monarchów' norweskich, 4) rozjemca. 5) walcz}' 
z błędami. 6) figura geometryczna, 7) choroba zakaźna. 8) iyp aktor
k i  15) futrzana narzutka, 16) ułatwia załadunek kolejowy. 1S) wrzą
tek, 20) grecka bogini świtu, 21; utwór muzyczny o podniosłym na
stroju. 22) amerykańska Siklawa, 23) miasto powiatowe w  woj. bia
łostockim, 24) kraj w  Pirenejach, 26) szlak wodny, 29) wartość, zna
czenie, 30) 1440 minut, 31) szwajcarski bohater narodowy.

Rozwiązania należy nadsyłać w terminie 10-dniowym od daty uka
zania się numeru pod adresem redakcji z dopiskiem: ..Krzyżówka nr 
51” . Do rozlosowania: Komplet książek Zakładu Wydawniczego „Od
rodzenie"

R O Z W IĄ Z A N IE  K R Z Y Ż Ó W K I N R  43

P O Z IO M O : polepa, Rzep icha, tornado, grom ada, o c e łli, proboszcz. kw drcył, 
arom at, opłata, sztanga. elegancja , opera m onolit, postaw a, szkarłat, m iotła ,

P IO N O W O : patronka, lorneta , prababcia. Zagłoba , proso, czaszka, Apacze, 
kompot. O strow ski karawana, p ie rn ik , ascetka. skarpa, n ietakt, term os, 
Adler.
Za p raw id łow e rozw iązan ie  k rzy żó w k i nagrodę w postaci kom pletu  książek 
W ylosnw .ih  Pan Franciszek S tooka, Cxarnv Dunajec, pow. N o w y  T a rę , v»oj.
K rakow sk ie .



Rozmowy z Czytelnikami
Pan Henryk Łakomy z Nowej Soli

prowokuje nas do polemiki na temat pa
piestwa jako centrum chrześcijaństwa i 
m. in- zarzuca: .,Zreczmie pomijacie i za 
rzadko poruszacie .tekst z ewangelii św. 
Jana 21, 15-17". Chodzi itu o nadanie Ap. 
Piotrow i władzy duszpasterskiej.

Rzeczywiście tym tekstem rzadko się 
zajmujemy dlatego, że nie zdają się go 
znać nasi Korespondenci, albo (jeżeli zna
ją, nie wiążą z problemem prymatu Ap. 
Piotra i słusznie.

W  myśl o gó ln ych  zasad hermeneutyki 
biblijnej {wyjaśniania zdań) należy stwier
dzić, że trzykrotne pyrtanie Chrystusa 
„Szymonie, synu Jana, czy tonie miłu- 
jesz?’ ' jest wyrazem  powątpiewania nie 
zaś jakiegoś uznania czy przyznania na
grody. Poza tym  należy awrócić uwagę 
na słowa ewangelisty: „ Zasmucił się 
Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: 
Czy m iłujesz maiie?" Gdyby polecenie: 
„Paś baranki m oje" oznaczało przyw ilej 
mowy lub awans, nie byłoby powodu do 
smutku, a chyba należałoby się cieszyć. 
Skoro jednak Ap. Piotr przytjawił smu
tek. to trzykrotne pytanie wyrażało ra
czej powątpiewanie. A  w  ca Chrystus 
wątpił? W szczerość nawrócenia się Ap. 
Piotra po trzykrotnym zaprzaństwie w  no
cy W ielkiego Czwartku. Wprawdzie Chry
stus przemawia tu do samego Piotra, lecz 
przecież tylko Piotr spowodował tę  roz- 

wę aktem niewierności. Zauważmy, że 
i*—̂ wangelijnym tekście nie ma zastrze
żenia, że wyłącznie Ap. Piotr będzie dusz
pasterzem, a inni nie. Należy się raczej 
domyślać, że  odwrotnie inni Apostołowie 
będą (duszpasterzami bez żadnych ograni
czeń, natomiast P iotr otrzyma tę władzę 
warunkowo i wcale nie większą niż jego 
koledzy. A  Chrystus, odchodząc w  zaświa
ty. nie powiedział im, że muszą słuchać 
Ap. Piotra.

Takie wyjaśnienie tego tekstu staroka- 
tolicy opierają mie na fantazji, lecz na 
powszechnej nauce .Ojców Kościoła. Oto 
kilka wypowiedzi pisarzy starożytnych 
Kościoła Zachodniego: „Pytam y się bo
wiem trzykroć tego, co do kogo 
mamy wątpliwości-  — tak pi-sał 
Św. Ambroży, gdy komentując Ewan
gelię uzasadniał potrójne zapytanie 
Chrystusa pod adreeem Ap. Piotra (W y
kład Ew. Łuk. 10). A  gdzie indziej ten sam 
Ojciec Kościoła tw ierdzi: „Stąd i Piotra 
w- Ewangelii trzykrotnie pytano, czy ko
cha Pana, by potrójną odpowiedzią zosta
ły  rozwiązane w ięzy, kJtóre zawiązał, za- 
 ̂ ja ją c  się Pama,; (Mignę, P L  16. 797).

H ilary z Poitiers (zwany Atainazym 
Zochodu) wyjaśnił: „P iotr po .wtórnym 
wyznaniu miłości ku Bogu od siebie żą
danym westchnął, smucąc się. że trzecim 
pytaniem próbuje się go .jaiko wahające
go i niepewnego, by następnie po trze
cim oczyszczeniu słabości na pokusy (za
służyć od Pana po raz itrzeci na słowa: 
„Paś owce m oje” . Sw. Hieromim: „Piotr 
potrójne zaprzaństwo zmyteł potrójnym 
wyznaniem" (Ep. 77, 4). Tak samo św. 
Augustyn: ,.I ponowtnie i po raz trzeci to 
samo, by miłość wyznała ło  trzykrotnie, 
czego trzykrotnie wyparł się strach... A  
ca przekazano Piotrowi, co mu polecano, 
to nie sam Piotr, lecz także inni Apostoło
w ie słyszeli, otrzymani, zachowali a naj
więcej ów uczestnik brw i i prześladowań. 
Ap. Paw eł” (Mowa 296, 3 .i 3). N ie  ina
czej głosili O jcowie Kościoła Wschodniego. 
U  żadnego ze starożytnych pisarzy chrześ

cijańskich nie znajdziemy myśli o nada
niu Ap. Piotrowi jakiejś wyjątkowej spe
cjalnej władzy duszpasterskiej. Staroka
tolikom (i połskokatolikom) zupełnie to 
wystarcza. Ich zasada bowiem głosi, że 
w  to należy w ierzyć i to jest katolickie, 
w co wierzono od początku zawsze, wszę
dzie i ogólnie.

P a n  S t a n i s ł a w  B. z K a t o w i c ,
rzymskokatolik, w  każdą niedzielę o godz. 
17 na falach krótkich 31 m. słucha „G ło
su Ewangelii z Warszawy” nadawanego 
przez rozgłośnię Monte Carlo. Ciekaw jest, 
kto opracowuje te audycje. Pyta również, 
kiedy się ukaże drugi tom „Historii pa
piestwa” (ks. S. Włodarskiego) i gdzie 
można nabyć książkę pt. „Kościoły chrześ
cijańskie”.

Wspomnianą audycję religijną, nadawa 
ną (za zgodą władz polskich) przez roz
głośnię radiową Monte Carlo, opracowuje 
Polski Kościół Chrześcijan Baptystów.

Na razie .nie przewiduje się wydania 
drugiego tomu „Historii papiestwa” .

Pracę zbiorową pt. „Kościoły chrześci
jańskie” wydaną w 1968 r. można jeszcze 
■nabyć w Zakładzie Wydawniczym ..Odro
dzenie” , który ostatnio zmienił adres i ma 
swoją siedzibę (w  Warszawie) przy ul. 
Kredytowej 4. Pozdrawiamy.

Pan Józef K. z Poznania wiełe o- 
statnio rozmyśla nad sensem re lig ij
nej w iary i w ydaje mu się, że 
ogromny postęp nauki .a zwłaszcza 
podróże kosmiczne człowieka 1 od
krycia astronomiczne wcześniej czy 
później przy re lig ii postawią znak 
zapytania". Pyta się, czy ma sens 
m ówienie o ,,niebie“ . skoro astro
nomia ije wyklucza lub m ówienie 0 
Wcieleniu Syna Bożego na ziemi, 
skoro istoty rozumne żyją też na in
nych planetach i w  innych układach 
słonecznych?

Odpowiemy krótko, że religia ma 
sens „m im o wszystko'*. Religia to coś 
w ięcej niż niby naukowa teoria sta
rożytności o siedmiu niebach, o zie
mi jak talerz i o „wodach podziem
nych". Żadne odkrycia naukowe nie 
zburzą chrześcijańskiej nauki o ..nie
bie", jak te lew izji nie ośmieszy nikt. 
kto by wykazywał je j absurdalność 
jedynie dlatego, że za pudłem apara- j 
tu telew izyjnego nie ma :!nic'\ Nie 
w iążem y nieba z żadnym konkret
nym miejscem materialnym, do któ
rego można by dostać się rakietą 
kosmiczną. N iebo to stan pełnej, w ie
kuistej szczęśliwości duchowej. 
Wprawdzie w ierzym y, że Jezus wstą
pił „na niebiosa'* z ciałem, lecz do
dajmy, że nie było to zw ykle ciało, 
skoro przechodziło przez drzwi zam
knięte. N ie można zresztą wykluczyć 
światów zasadniczo różnych od na
szego. majacych np. cztery w ym ia
ry... Istnienie rozumnych istot na in
nych planetach nie zawiera żadnej 
sprzeczności z nauką o Wcieleniu Sy

na Bożego. Stwierdzenie takiego fak
tu powinno nas pobudzić do w ięk
szej jeszcze wdzięczności, że Bóg tak 
troskliwie się zajął mieszkańcami 
jednej tylko z planet —  Ziemi. Po
dobnie mowę odkrycia naukowe i 
astronomiczne wzbudzają w  człow ie
ku w ierzącym  podziw dla potęgi i 
mądrości Stwórcy. Wzmacniają w ięc 
jego wiaraę, a nie osłabiają. Pozdra
wiamy.

A .Z . z Warszawy uznaje wszystkie w yz
nania za jednakowo „prawcaiwe” pod 
względem teologicznym i chociaż jest 
„wierzącym i praktykującym rzymsko- 
katolikiem” , chciałby uczestniczyć w  sa
kramentach św. wszystkich pozostałych 
wyznań, nie jest tylko pewien, czy to 
byłoby właściwe od strony moralnej.

Ten problem zaprząta głowy najtęż
szych i najszczerszych ekumenistów, lecz 
tak bardzo jest złożony, że na razie nie 
ma mowy o jego jednoznacznym rozwią
zaniu.

Nie sądzimy, by wszystkie wyznania 
chrześcijańskie były jednakowo prawdzi
we w  sensie teologicznym. Zdarzają się 
im przecież zasady sobie sprzeczine. Naj
prostsze zda się wyjście z tego polegać 
bs1 mogło na odrzuceniu wszelkich zasad 
w iary przez wszystkie wyznania i rozpo
częciu od podstaw, lecz nie jest to moż
liwe z dwóch względów: a) Dziedzina re
ligijnej w iary objawionej nie da się pla
nowo zredukować do zera w  celach wzno
wienia jej budowy od nowa. podobnie 
jak nie można by z ludzkich serc w y r
wać patriotyzmu i ojczystego języka dla 
celów ogólnoludzkich- b) Przy budowie 
od zera jednak trzeba by było ustalić ja 
kieś zasady, a wów^czas każdy chciałby 
przeforsować swoje własne poglądy, co 
wywołałoby jeszcze większy chaos, niż jest 
obecnie (Nam, Polakom, nie odpowiada 
łobj- ustalenie jako światowego języka in
nego niż polski). W tej sytuacji pozostaje 
wspaniałomyślna wyrozumiałość wyzna
niowa i wzajemna życzliwość — bez re 
zygnowania ze swroich przekonań. (Nie 
wyklucza to jednak dyskretnego proze
lityzmu czyli działania na rzecz pozyska- 
nia nowych zwolenników swojego wyzna
nia).

Wśród wyznań chrześcijańskich są pew
ne podobieństwa, które zbliżają nieraz 
tak bardzo, że nie widać istotnych róż
nic. Według tych podobieństw i różnic 
można bj- spróbować podzielić chrześci
jan na dwie tylko grupy: na katolicyzu- 
Sących i na protestantyzujących. Dn 
pierwszej należą rzymskokatolicy, prawo
sławni oraz starokatolicy (polskokato- 
licy). W ierni tych Kościołów mogą przyj
mować sakramenty św. dość dowolnie W 
świątyniach dwóch pozostałych wyznań 
(np. starokatolicy u prawosławnych 5 
rzymskokatolików, prawosławni u rzym- 
skokatolików i starokatolików, a rzym- 
sknkatolicy u prawosławnych i starokato
lików). Natomiast lekkomyślne czynne 
uczestniczenie chrześcijan ka.tolicyzują- 
cych w  liturgii wyznań protestantyzują- 
Cych (i odwrotnie) pociąga za sobą pew 
ne konsekwencje duchowe w  postaci re
ligijnego indyferentyzmu i  bezwyznanio
wości a to dlatego, że różnice są dość 
zasadnicze, więc ich przeskoczenie bez 
głębokiego przeżycia religijnego dowodzi
łoby religijnego zobojętnienia (lub kary
godnej ignorancji religijnej).

W ydaw ca : S T P K  Zak iad W ydaw n iczy  „O d rod zen ie ", D yrek tor i R «d a k lń r  N acze ln y  — m gr Danuta Iw anow ska. R edagu je  Kn legiu iu .
Adres R edakc ji i A d m in is trac ji: W arszaw a, ul. K red y to w a  4, le le fon  21 it3 33. W arunki p ren u m era ty : p renum era ty  na kraj p rzy jm u ją

O -  pocztow e, listonosze oraz O ddzia ły i D elegatu ry  ,.RucłiM* M ożna tó u n ie ż  d n ^ o n y u ić  wpłat na konto P K O  N r  1-6-100020 -
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Katusz w  San* 
domicrzu. 
Spichlerze. 
Kościół 
2

lak to mularz sando
mierski zadrwił z kra
kowskiego i jakiego to 
przez to sromu doświadczył

Podobno Sandomierz i Kraków w 
jednym czasie murowali. Sandomierz 
fundował król polski, ale ludzie już 
nie pamiętają który. Kiedy ten Sando
mierz wreszcie skończono murować, 
wtedy najstarszy mularz sandomierski 
napisał do najstarszego mularza w 
Krakowie list z prośbą, żeby mu ten 
był doradził, co ma dalej czynić; „...bo 
już ten Sandomierz skończył murować, 
miasto jest piękne i mamy w nim 
wszystkiego pod dostatkiem, tylko tra
pi nas jeden kłopot. Otóż, prósz ię 
mularzu krakowski doradź nam," co 
mamy czynić, bo nam się robaki w  soli 
zagnieździły.”

Otrzymał ten list najstarszy mularz 
krakowski, ale też nie wiedział co ra
dzić.

Idzie więc pewnego dnia bardzo za
myślony, lecz żaden mądry koncept nie 
przychodzi mu do głowy. Wtem spoty
ka znajomą staruszkę.

—  A  czegoś to, mularzu taki zafra
sowany? —  pyta go.

—  A  niech tam, widzisz babko, 
wprawdzie są tu w  Krakowie ludzie 
mądrzejsi od ciebie, ale i oni nie po
radzili mi nic, więc chyba i ty też nic 
nie wymyślisz mądrego, lecz słuchaj: 
piszą mi z Sandomierza, że im się ro
baki w soli zagnieździły i chcą abym 
im coś pomógł, jak mają się pozfc 
soli onych paskudnych robaków.

A  wtedy staruszka mu odrzekła:
—  Przecie to niepodobieństwo, aby 

się w soli robaki zadomowiły! —  Za 
kpili sobie sandomierscy mularze z 
ciebie. —  Nie frasuj się więc i tak im 
odpisz:

Jeżeli macie robaki w soli, to nie ma 
na to innego sposobu i nic lepiej nie 
będzie skutkować, jak taka moja rada. 
Zastawcie Wisłę —  ażeby woda dalej 
nie poszła, potem tę wodę spalcie tak, 
żeby tej wody w  Wiśle nic nie ostało
i tym popiołem posypcie W  składach 
waszą sól, jako my czynimy, to w  jed
nej godzinie wszystkie robaki z soli się 
wyniosą.

Tak też odpisał mularz krakowski 
do sandomierskiego czym go bardzn 
zawstydził i ten już więcej do Krako
wa głupich listów nie wysyłał.

opr. K. S.


