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VI NIEDZIELA P o  
ZESŁANIU DUCHA ŚW.

Z L IS T U  SW* P A W Ł A  
A PO STO ŁA  DO R Z Y M IA N  

<«, 3—11)

K tórzy  kol w iek  ochrzczeni j e 
steśm y w  Chrystusie Jezusie, 
w  śm ierci Jego ochrzczeni j e 
steśm y. P rzez chrzest bow iem  
zostaliśm y razem x nim pogrze
bani w  śm ierć, aby Jako C hry
stus zm artw ychw sta ł przez 
chwalą O jca, tak i  m y. b yś
my w nowości życia chodzili. 
Bo Jeśli zostaliśm y w szczep ie
ni w  podobieństwo śm ierci Je
go. to i w  zm artw ychw stan ie 
będziem y. W iedząc, że stary w 
nas człow iek został współ u- 
k rzyżow any, aby zniszczone 
było ctalo grzechu oraz abyś
m y nadal -nie sfużyłi grzecho
w i. K to  bow iem  umarł, w yzw o
lony Jest spod grzechu. Je
śliśm y Jednak z  Chrystusem u
marli, w ie rzym y , że z C h ry 
stusem żyć  będziem y w iedząc, 
że Chrystus pow staw szy z 
m artwych w ięce j n ie umiera i 
śm ierć w ięce j ju ż nad n im  nie 
zapanuje. Bo że umarł dla g rze 
chu. raz umarł, a że  ż y je , ż y 
je Bogu. Tak i w y  rozu m ie
cie, żeśm y umarli dla g rze
chu, a ży je c ie  dla Boga w 
Chrystusie Panu Naszym .

W one dni, gd y  rzesza znowu 
była w ielka, a nie m iała co 
Jeść. przyw oław szy uczniów 
rzekł im : 2al m i tego ludu, bo 
oto Już od trzech dni trw ają 
przy mnie, a nie m ają eo Jeść; 
a Jeśli ich puszcze zgłodn ia
łych do dom ów  ich, ustaną w  
drodze, bo n iektórzy  z  nich 
przyszli z daleka. I odpow ie
dzieli mu uczniow ie Jego : 
Skądże by ich 3cto m ógł nakar
m ić chlebem  tu, na pustkowiu? 
I zapytał ich : I le  ch lebów  m a
cie? A  m ii rzek li: Siedem. I 
rozkazał rzeszy usiąść na z ie 
mi, I  “W ziąwszy siedem  b o 
chenków dzięk i czyniąc, łamał 
1 d&wai uczniom swoim , aby 
przed nich k ład li; i kładli przed 
rzeszą. M ie li też trochę rybek 
i te  b łogosław ił, i kazał przed 
ndch po łożyć. Jedli tedy i na
sycili się, i zebrali, ca zbyw a 
ła z u łom ków  siedem  koszów. 
A było tych , co Jedli, około 
czterech tyitfęcy i  i odpraw i! ich.

DOLINA GOGA
(leży na wschód od Morza Martwego; por. Ezech 39, 11)

POKARM DLA GŁODNYCH
Oto piękna myśl dzisiejszej Ewangelii świętej. Chry
stus woła do tłumu: „Żal mi tego ludu” ..., bo oto 
już trzy dni trwają przy mnie, a hie mają co jeść” . 
Lud zgromadzony na pustyni, pozbawiony pracy, 
odizolowany od bazy materialnej zorganizowanego 
świata potrzebuje pokarmu. Chrystus wrażliwy na 
potrzeby człowieka, swą cudowną władzą karmi 
tysiące ludzi. Jest to sporadyczny wypadek, gdy 
Jezus obejmuje swym Boskim wpływem sferę czy
sto materialnych doznań ludzkich. Podobną pomo
cą otoczył ludzi w  Kanie Galilejskiej, potrzebują
cych radości, przemieniając wodę w  wino. W in
nych wypadkach, w  sporach o podział wpływów —
o symboliczny pieniążek czynszowy — Jezus roz
strzyga: „Oddajcie co Boskiego Bogu, a co cesar
skiego, cesarzowi” . Jest tu zawarta regulacja spraw 
religijnych człowieka jako jego osobistych indywi
dualnych związków z Bogiem, a spraw społecz
nych, ojczyźnianych — w  pracy i tworzenia dóbr 
konsumpcyjnych i kulturalnych dla dobra całych 
pokoleń. Dlatego stosunek Kościoła do Państwa, 
wierzących do swojej Ojczyziny musi być nie tylko 
lojalny, ale aktywnie zaangażowany. Postawę w 
pełni patriotyczną demonstruje sam Jezus Chrystus 
gdy płacze przepowiadając zniszczenie Jerozolimy, 
kiedy ogłasza, że najpierw przyszedł, aby wprowa
dzić do Królestw^a Niebieskiego swych współroda
ków. Miłość do Ojczyzny jest współudziałem wszyst
kich ludzi „prostego serca” , ta miłość wyssana jest 
wraz z mlekiem matki. I oto dzisiaj w  V I Niedzielę 
po Zesłaniu Ducha św. nasz kraj raduje się 29 
Rocznicą Odrodzenia Polski. Dzisiaj kojarzy się nam 
treść Ewangelii o rozmnożeniu chleba z pomnoże
niem dobytku na naszej ziemi. Ileż wyrosło nowych 
miast, osiedli, domów i kościołów. Ile dymi fab
ryk, hut; miejsc pracy dla milionów. Sprawiedliwie 
jest dzielony ojczyźniany bochen chleba. Zagwa
rantowane jest bezpieczeństwo osobiste. Władze 
Państwowe w oparciu o Konstytucję domagają się 
od swych obywateli, aby godnie wypełniali swe o
bowiązki, dla dobra wspólnego, aby sami decydo
wali o swoim życiu religijnym. Kościół i Państwo 
to dwie instytucje mające służyć człowiekowi w 
osiąganiu przezeń dóbr, które są tak różne, że nie 
mogą ze sobą konkurować. Państwo troszczy się
o cały wachlarz zagadnień związanych z material

nymi potrzebami obywateli, z ich rozwojem oso
bowym. bezpieczeństwem i poszanowaniem pra
wa. Kościół głosząc Ewangelię, prowadzi wiernych, 
a zarazem obywateli, do Boga, kształtuje wzorce 
chrzęścijanina-Polaka, zaangażowanego w aktyw
ny iwysiłek dla dobra wspólnego — NARODU.

Całokształt procesu dokonywanego czynu nazy
wamy pracą. Praca jest to każdy celowy i twórczy 
wysiłek człowieka. Pracą jest nie tylko wysiłek 
mięśni czy rozumu, ale działalność społeczna, or
ganizacyjna, modlitewna czy doskonalenie się w e
wnętrzne. Każda czynność pozytywna staje się rów
nocześnie wartością całego narodu. Praca może być 
przekleństwem człowieka lub błogosławieństwem. 
Radością jest wtedy, gdy osiągane przez nią war
tości, skutki są uświadamiane, jeżeli służy społe
czeństwu, jeżeli z pracą wiąże się miłość.

W Modlitw ie Pańskiej mówimy: „Bądź wola Tw o
ja, jako w  niebie, tak i na ziemi” . Ten fragment 
modlitwy powoduje odruch buntu, jakby obawę 
przed utratą wolności. Wolność osobistą odczu
wamy jako największą godność ludzką. Nasz naród 
w minionym tysiącleciu przelał w iele krwi w obro
nie wolności, prawa do swego języka, obyczaju, 
sztandaru i godła. W iele gorącej krwi wylali pa
trioci w zrywach wolnościowych w okresie poroz- 
biorowym, a jeszcze więcej w walce z hitlerow
skim zaborcą. Wolność jest wielkim skarbem, ale 
wielu nie rozumie pojęcia wolności. W ich mniema
niu wolność polega na robieniu tego cokolwiek się 
chce. Tymczasem wolność polega na uznaniu po
trzeby obowiązku, poszanowania prawa ustawo
wego i niepisanego. Pełna wolność jest pełnym 
podporządkowaniem się temu co służy dobru na
rodu i całej ludzkości.
Dlatego w dzisiejszą niedzielę, gdy mówimy o roz
mnożeniu chleba. kiedy obchodzimy Święto Ojczyź
niane, módlmy się o pełny rozkwit naszego kraju,
o aktywne i świadome współdziałanie wszystkich 
jego obywateli.

„Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: Ojczyznę 
wolną pobłogosław Panie” .

Ks. W IESŁAW  SKOLUCKI
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LUTERANIE  W  USA- 
BRONIĄ INDIAN

Przeciwko polityce Sianów 
Zjednoczonych wobec Indian 
zaprotestowały ostatnio Ko
ścioły luterańskie w USA. Za
rzuciły one rządowi, że za
miast skutecznie usunąć przy- 
czynyj które doprowadzają 
Indian do ich rozpaczliwych 
protestów, stara się on raczej 
zmusić ich za wszelką cenę do 
milczenia. Jednym z takich 
rozpaczliwych protestów były 
wydarzenia w  Wounded Knee 
w Południowej Dakocie. W io
ska ta została zajęta przez gru
pę Indian, domagających się 
słusznych praw dla narodu 
indiańskiego. Z  winy Am ery
kanów stała się ona w idow i
skiem niedawnej „rzezi In
dian". Była to istotnie krwa
wa masakra.

Kościoły luterańskie zaape
lowały do prezydenta, do kon
gresu i do ministerstwa spraw 
wewnętrznych Stanów Zjed
noczonych, żeby niezwłocznie 
podjęły odpowiednie kroki w  
celu poprawy sytuacji i losu 
Indian, których życie jest 
przeciętnie o  trzydzieści lat 
krótsze od życia ludzi białych 
w USA.

ROBOTNIK W ŁOSKI 
O TR ZYM AŁ TY TU Ł  

DOKTORA

c
33-letni robotnik Luigi Son- 

nenfeld z toskańskiej miejsco
wości Lucca otrzyma! dokto
rat na uniwersytecie papie
skim ..Angelicum ' w  Rzymie 
za pracę „Życie w  Chrystusie 
na podstawie listu do Efez
jan" Luigi Sonnenfeld od w ie 
lu lat obok swojej pracy za
wodowej studiował teologię

NOM INACJA  
DR CHARYTO NA  

POPO W A

Na mocy decyzji Sw. Syno
du Bułgarskiego Kościoła Pra
wosławnego z dniem 1.1.1973 r. 
stanowisko dyrektora wydaw
nictwa synodalnego objął dr 
Charyton Popow, dotychczaso
wy redaktor wydawnictwa. 
Jak w  swoim czasie wspomi
naliśmy. promocja doktorska 
p. Ch. Popowa, czynnego dzia
łacza na polu współpracy pol
sko-bułgarskiej, odbyła się w 
maju ub. r. w  Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej po ob
ronie dysertacji doktorskiej 
na temat „Problem autokefa- 
lii Kościoła Bułgarskiego na 
tle dziejów Bułgarii, ze szcze
gólnym uwzględnieniem u
działu Polaków w sporze buł
garsko-greek im w  połowie 
X IX  w.

TRUDNOŚCI 
GRECKIEGO KOŚCIOŁA  

PR AW O SŁAW NEG O

Zwierzchnik Kościoła pra
wosławnego w Grecji, A rcy
biskup Hieronymos, w  okre
sie od 1949 roku do 1967 r.

kapelan dworu królewskiego, 
stanął on na czele Kościoła w 
Grecji właśnie w  czasie obję
cia władzy w  tym kraju przez 
„reżym pułkowników" w ma
ju 1967 r. i przy jego poparciu.

Ma on obecnie przeciwko 
sobie szereg greckich bisku
pów prawosławnych, którzy 
mu zarzucają rozmijanie się z 
kanonami. Na czele biskupów, 
którzy są przeciwko Hierony- 
mosowi, stoją: Ambroży, arcy
biskup Elefteropulos. i Augu
styn, arcybiskup Floriny, któ
rzy złożyli na prymasa skargę 
do Rady Państwa Grecji, tam
tejszego najwyższego trybuna
łu administracyjnego. Część 
wiernych i prasy uważa, że 
Hieronymos jest za bardzo u
legły władzy świeckiej, w ła
śnie „rządowi pułkowników".

Równocześnie patriarcha 
ekumeniczny Konstantynopo
la. Dymitr I. wznowił preten
sje Patriarchatu do zwierzch
nictwa nad 34 diecezjami W 
Grecji położonymi na półno
cy kraju. Powołał się on na 
okoliczność, że Patriarchat u- 
stąpil Kościołowi Greckiemu 
„włcdzę czasową" nad tyrni 
diecezjami, a Hieronymos w 
statutach Kościoła Greckiego 
przekształcił ją we władzę 
stałą. Spór o wymienione die
cezje trwa już od szeregu lat.

Mocno podtrzymuje Hiero- 
nymosa grecki „rząd pułkow
ników". A le spór między Grec
kim Kościołem Prawosławnym 
a Patriarchatem ekumenicz
nym w Konstantynopolu trwa 
nadal.

D O KTRYNA M O RALNA  
PR AW O SŁAW NEG O  

BISK UPA  
PRZEDMIOTEM  

PRACY  
HABILITACYJNEJ  

TEOLOGA  
RZYM SK O

KATOLICKIEGO

Na Wydziale Teologicznym 
Akademii Teologii Katolickiej 
w  Warszawie odbyło’ się kolo
kwium habilitacyjne ks. dra 
Jana Pryszmonta. Temat pra
cy habilitacyjnej brzmiał: ..Zy
cie chrześcijańskie jako reali
zacja zbawienia. Doktryna mo
ralna biskupa Teofana Pustel
nika (1815— 1894) teologa mo
ralisty prawosławnego” . Re
cenzentami pracy byli: ks.
prof d r W. Popia tek z  KUL, 
ks. doc dr St. Witek z KUL. 
ks. prof. dr H. Bogacki z A T K  
oraz ks. dr St. Olejnik z 
ATK . Rada Wydziału nadała 
ks. J. Pryszmontowi stopień 
naukowy doktora habilitowa
nego teologii wr zakresie teolo
gii moralnej.

Teofan Goworow — dr te
ologii i b. rektor Petersbur
skiej Akademii Teologicznej 
znany był jako długoletni pu
stelnik i anachoreta klaszto
ru- Wiszyńskiego diecezji 
Tambowskiej. Osobie tego w y
bitnego teologa i moralisty po
święcona była praca magister
ska ks. Archimandryty Teofa
na Rotasie<wicza, absolwenta 
Teologii Prawosławnej Uni
wersytetu Warszawskiego.

BIBLIA
PR ZETŁUM ACZO NA  

N A  1500 JĘZYKÓW

Według opublikowanych o 
statnio danych. Pismo św. w 
całości lub we fragmentach 
zostało do tej pory przetłuma
czone na 1500 języków i dia
lektów świata. Jedynie w ub. 
roku Biblia ukazała się w 42 
nowych językach. Nowy Te
stament można czytać w  346 
językach, natomiast całe P i
smo Święte zostało dotych
czas przełożone na 255 języ
ków.

M IĘD ZYNARO D O W Y  
PR ZEG LĄD  K APEL  

M UZYC ZN YC H

W Bazylice św. Domu w Lo- 
retto, w dniach od 25— 29 
kwietnia br. odbył się między
narodowy przegląd kapel mu
zycznych. Wzięło w  nim u
dział 17 zespołów muzycznych 
z różnych krajów. Ponadto 
przybyło do Loretto ponad ty
siąc kantorów' z Hiszpanii, W. 
Brytanii, Szwajcarii, NRF. Ho
landii. St. Zjednoczonych, 
Francji. Jugosławii, Włoch i 
Watykanu. 27 kwietnia br. od
był się w Kaplicy Sykstyńskiej 
galowy koncert, w czasie któ
rego została wykonana Pasja 
w’edlug św. Jana, J. S. Bacha.

________ ZEBRANIE________
BISKUPÓW  

KATOLICKICH  
__________ IR AKU__________

W Bagdadzie odbyło się nie
dawno. pod przewodnictwem 
patriarchy chaldejskiego
Pawła II Cheikho, doroczne 
zebranie biskupów Iraku. W 
Iraku znajduje się 15 diecezji 
i ordynariatów' katolickich 5 
obrządków, a mianowicie: or
miańskiego. chaldejskiego, ła
cińskiego, melchickiego i sy
ryjskiego. Po wyrażeniu 
wdzięczności pod adresem Pa
pieża z powodu włączenia pa
triarchów wschodnich unic
kich do konklawe, biskupi roz
patrzyli najważniejsze proble
my dotyczące wspólnoty ka
tolickiej Iraku. m.in. możli
wość ujednolicenia kalenda
rza liturgicznego różnych ob
rządków, problemy dotyczą
ce powołań kapłańskich oraz 
sytuację materialną ducho
wieństwa i szkół katolickich. 
Szczególnie dużo uwagi po
święcono sprawie katechizmu 
ekumenicznego, wydrukowa
nego na koszt rządu i przezna
czonego dla szkół publicznych. 
Stałym sekretarzem dorocz
nych zebrań konferencji bi
skupów został wybrany ordy
nariusz diecezji Basra, arcybp 
Gabriele Ganni.
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Znajdu jące się u? staie; rozbudo
w ie przedsiębiorsfLua rybac/cie 
w woj. koszalińskim  dostarczają  
ju ż  około  50 proc. k ra tow ych  p o 
łowów  bałtyckich.
Na zd ję c iu : fragm ent p o rtu  ry 
backiego w Ustce.

W czerw cu br. obradow ało w W ar
szawie IX  P lenarne posiedzenie 
K om itetu  Centralnego Po lsk ie j 
Z jednoczone j Pa rtii Robotn iczej. 
Plenum  om ów iło zadania partii, 
państwa i zw iązków  zaw odow ych  
w kształtowaniu  w aru nków  pe ł
nego zaangażowania tw órczych  sił 
narodu dla rozw oju  kra ju . P le 
num zapoznało się także z in 
fo rm acją  Biura P o lityczn ego  o w ę 
z łow ych  problem ach po lsk ie j p o li
tyk i zagran icznej.

Polska delegacja  party jno-rządow a 
z Edwardem  G ierk iem  i P . Jaro
szew iczem  złoży ła  w  czerw cu  br. 
o fic ja ln ą  przy jac ie lską  w izy tę  w  
NRD . O publikow any w spólny k o 
munikat stw ierdza, że p rzyw ód cy  
obu państw dokonali szerok ie j, o 
wocnej w ym iany poglądów  na te
mat budownictw a socja listycznego 
w P R L  i NRD, dalszego w szech
stronnego pogłęb ien ia i rozw oju  
w za jem nych  stosunków, a także 
istotnych p rob lem ów  p o lityk i m ię
dzyn arodow ej oraz m iędzynarodo
w ego  ruchu kom u n istyc^ iego  i ro 
botniczego.

W toku rozm ów  podkreślono, że 
głów nym  zadaniem  partii, państw 
1 narodów  jest i pozosta je um oc
nienie s iły  i zw artości w spó lnoty  
państw socja listycznych , w szech
stronny rozw ó j w spó łpracy m iędzy 
tym i państwam i, ak tyw n e w c ie le 
nie *w życ ie  kom pleksow ego p ro 
gramu socja listycznej in tegrac ji 
gospodarczej i rea liza c ja  wspólnie 
uzgodn ionej p o lityk i zagran icznej 
państw Układu W arszaw skiego.

W W arszaw ie obradował w czerw 
cu br. V  K ra jo w y  Z jazd  D elegatów  
K ó łek  Roln iczych, w  k tórym  w z ię 
ło udział 1G90 reprezentantów  2,7 
m iliona ro ln ików  zrzeszonych w 
te j społeczno-gospodarczej orga
n izac ji wsi. W pod ję te j uchwale 
z jazd nakreślił g łów ne zadania i 
k ierunk i działania kó łek  ro ln i
czych, ich spółdzielni oraz zw ią z
ków  i zrzeszeń branżowych na 
najb liższe lata.

Z jazd  uchw alił n ow y  statut Cen
tra lnego Zw iązku  K ó łek  R o ln i
czych i w yb rał now e w ładze 
Zw iązku .

Rozporządzen iem  M inistra F inan 
sów, opub likow anym  w D zienni
ku Ustaw nr 24 zw oln iono od po 
datków  i op łaty skarbow ej p o 
datn ików  osiąga jących  przychody 
z now o założonych  drobnych u
sługow ych zakładów  rzem ieśln i
czych i gastronom icznych. R ozp o
rządzen ie przed łuża okres stoso
wania zw oln ień  do 198€ r. oraz 
obejm uje zw oln ien iem  rzem ieśln i
ków m ających praw o opłacać od 
1973 r. opłatę skarbową zam iast 
podatków  obrotow ego i dochodo-

W czerw cu br. S ekreta rz  G en era l
ny K C  K P Z R  Leon id  B reżniew  
złożył o fic ja ln ą  w izytą w Stanach  
Z jed n oczon ych . W  czasie w izy ty  
podpisano czte ry  ra d z iecko-am e
rykańsk ie  p o rozu m ien ia  o  współ
pracy w dziedzinie ro ln ic 
twa, transportu, ocea nogra fii 
oraz po rozu m ien ie  ogó lne  o k o n 
taktach, w ym ia n ie  * tospólpracy. 
P orozu m ien ia  ra d z ie ck o -a m ery - 
kańskie zakładają znaczne rozsze
rzen ie  is tn ie ją ce j w spółpracy w 
zakresie w ym iany danych, d ok u 
m en tów  i  in fo rm a c ji, ekspertów  
i naukow ców  dośw iadczeń oraz  
teore ty cznych  i p rak tyczn ych  zdo
byczy budow niczych . Podpisano  
także dwa dalsze d okum en ty . 
P ierw szy o b e jm u je  porozum ien ie  
co do zasad ogran iczen ia  strate
g iczn ych  b ro n i ofensyw nych , sta
now iące w y tyczn e  dla d e lega cji 
obu  kra jów  na genew skie ro zm o 
wy te j spraw ie (S A L T  I I )  oraz 
porozu m ien ie  tu spraioie p o k o jo 
w ego w ykorzystania en e rg ii a to 
m ow ej.

•
W  Bonn parafow ano układ o 
podstaw ach stosunków  m iędzy  
Czechosłow acją a N iem iecką  Re
pub liką  Federalną. Układ ten  
jest rezu ltatem  dw uletnich ne
g o c ja c ji. które doprow adziły do 
o fic ja ln y ch  rokow ań, na jp ie rw  w 
kw ie tn iu  br. w Pradze, a następ
nie w m aju  br. w Bonn. G łów ną  
przeszkodą  w doprow adzeniu  do 
porozum ienia był haniebny układ 
m onachijski z 3938 r., k tó ry  u-
m oz liw ił H itle ro w i za jęc ie  Sude
tów, a następn ie napaść na Cze
chosłow ację i rozpętanie I I  w ojny  
światowej. Rząd Brandta uznał 
układ m onach ijsk i za nieważny i 
potęp ił go zarówno z punktu  w i
dzenia m ora lnego ja k  i po litycz
nego.

Praw ie  10 tys ięcy  o ch o tn ik ó w -a l- 
fabetyza torów  wyruszy w ciągu  
na jb liższych lat do n a jo d le g le j
szych wsi i zakątków  k ra ju  an
dyjsk iego. Taką decyzją pod ją ł 
rząd P e ru  w ce lu  lik w id a c ji zło
w rog ie j spuścizny d ługo le tn iego  u
cisku neoko lon ia ln ego. W edług o 
f ic ja ln e j s tatystyki ponad 2,5 m in  
Peruw ia ńczyków , stanow iących  
32 proc. dorosłe j ludności k ra ju , 
nie m iało dotychczas m oż liw ośc i 
nauki czytania i pisania. P rze 
w id u je  się, że do 1976 r. 2,8 m in  
m ieszkańców  P e ru  zdobędzie u
m ie ję tn ość  czytania i  pisania.

We W łoszech jes t ok. 700 tys. m ło 
docianych bezrobotnych. Jednym  
z głów nych pow odów  tego stanu  
jest brak odpow iedn iego w ykształ
cenia zaw odow ego. W edług oceny  
tuiosJciego M inisterstw a P ra cy  4 
O pieki Społecznej icśród poszuku
ją cy ch  p racy  zna jd u je  się 29 tys. 
chłopców  i dziew cząt w w ieku  
14 lat i 173 tys. w w ieku 15— 39 lat. 
W ykształcenie podstawow e i za
wodowe jes t jed n y m  z w ym ogów  
za trudnienia. Tym czasem  29 proc, 
m łod ocian ych  n ie ma pełnego w y
kształcenia podstaw ow ego.

Dorzecze Syr-D arii jest jednym  z 
g łów nych  re jon ów  Kazachstanu, 
przygo tow anym  pod upraw ę ryżu. 
Na zd jęciu  fragm en t budow y no
w ego kanału.

Każdemu 
według 

jego pracy
23 czerwca obradował Sejm PRL, który uchwalił doniosłą 

ustawę o zasadach tworzenia i podziału zakładowego funduszu 
nagród oraz zakładowych funduszów socjalnego i mieszka
niowego. Ustawa dotyczy milionów ludzi pracy i jest waż
nym elementem procesu doskonalenia polityki społecznej w na
szym kraju. Jest to akt o dużym znaczeniu polityczno-społecz
nym i ekonomicznym oraz zachęta do dobrej, coraz wydaj
niejszej pracy każdego pracownika na każdym stanowisku pra
cy a zarazem służy dalszej poprawie warunków materialnych 
ludzi pracy.

Czego spodziewamy się po nowym projekcie ustawy? Takie 
pytanie postawił premier Piotr Jaroszewicz w  swoim refera
cie — możliwości istotnej poprawy jakości i solidności pracy 
każdego członka załogi. Dążymy — mówił dalej premier — do 
urzeczywistnienia socjalistycznej zasady „każdemu według je
go pracy", a rosnący dochód narodowy właściwie dzielimy na 
dalszą poprawę zarobków, warunków socjalnych oraz na dal
sze przyspieszenie rozwoju gospodarki i jej modernizacji.

Założeniem nowej ustawy jest równanie w  górę — do tych 
wyników, które osiąga przeważająca większość ofiarnie i efek
tywnie pracujących. Dla tych zaś, którzy nie przykładają się do 
pracy musi być w  pełni jasne i oczywiste, że uzyskanie nagro
dy i pełnej 13 pensji będzie możliwe jedynie wówczas, gdy bę
dą oni również pracować solidnie. Nie uzyskują nagrody z fun
duszu zakładowego również ci, którzy drastycznie naruszają 
dyscyplinę pracy, zakłócając płynność i rytmiczność, ciągłość 
produkcji i funkcjonowania zakładu.

Podnosimy rolę pracy zasadniczej — podkreślił w  swym prze
mówieniu Piotr Jaroszewicz — likwidujemy narosłe w cią
gu lat liczne dodatki i skomplikowane systemy premiowe. 
Udział premii w pracy zasadniczej sprowadzimy do 7— 15 proc., 
nadając jej tym samym charakter nagród tylko na konkretne 
i wymierne rezultaty związane z inicjatywą i dodatkowym w y
siłkiem pracownika. Wprowadzamy dodatki za staż pracy z my
ślą o związanie pracownika z jego zakładem i o stworzeniu 
warunków stabilizacji załóg. Przechodzimy na płace netto, do- 
konywując w  ten sposób zrozumiałych i jasnych dla każde
go pracownika uproszczeń.

Nowa ustawa zakładowego funduszu nagród oraz funduszu so
cjalnego i mieszkaniowego ma na celu utworzenie trzech odręb
nych funduszów w miejsce dotychczasowego jednego funduszu 
zakładowego oraz uproszczenia i stabilizacji zasad tworzenia 
tych funduszów. Pozwoli to samorządowi robotniczemu lepiej 
planować działalność socjalną i zaspokajanie potrzeb mieszka
niowych.

Ustawa zakłada ustalenia docelowych funduszów: socjalnego 
do 2 proc. i mieszkaniowego do 1 proc. funduszu płac.

Zapewnia ich sukcesywnie coroczny wzrost zakładowego fun
duszu nagród, aż do wysokości miesięcznego wynagrodzenia.

Ustawa określa jasno i obiektywnie kryteria, których speł
nienie gwarantuje każdemu pracownikowi pełną nagrodę rocz
ną. Uzyskanie tej nagrody zależy wyłącznie od solidnej pracy 
i przestrzegania szeroko pojętej dyscypliny przez każdego pra
cownika.

Czynnikami wpływającymi na stabilizację załóg są postano
wienia ustawy mówiące o wymogu przepracowania pełnego r o 
ku oraz nabycia przez nowo zatrudnionych pracowników pra
wa do nagrody przy przepracowaniu trzech lat w  danym es 
kładzie pracy.

Nowa ustawa stanowi istotny krok w  realizacji programu spo
łeczno-gospodarczego rozwoju naszego kraju, w  dążeniu do dal
szej poprawy warunków bytowych, socjalnych i kulturalnych 
ludzi pracy i ich rodzin.
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Kontynuowane w PRL za
sady polityki wyznaniowej 
sprecyzowane zostały już w 
okresie okupacji hitlerowskiej. 
Powstała w 1942 roku Polska 
Partia Robotnicza w swym 
programie walki o wyzwole
nie narodowe i społeczne wy
tyczyła ścisłą jedność działa
nia tak wierzących, jak i nie
wierzących. W  konspiracyj
nym piśmie PPR „Front Wal
ki” czytamy: „Dziś nie może 
być ideologicznych i religij
nych różnic. Łączy nas jeden 
cel i obowiązek — walka na 
śmierć i życie z hitlerowskim 
okupantem w jednolitym 
froncie wyzwoleńczej walki” 
(„Front Walki”, Łódź 1942. 
nr 1).

PPR głosząc ideę całkowi
tej jedności wierzących i nie
wierzących, patrząc perspek
tywicznie na rozwój wyzwo
lonej Polski Ludowej już w  
okresie okupacji określiła w 
swych dokumentach progra
mowych główne zasady przy
szłej polityki wyznaniowej. W

deklaracji programowej z
1943 r. pt. „O co walczymy” 
wyraźnie podkreśla się, że 
PPR opowiada się za pełną 
swobodą kultu religijnego i 
uznaje sprawę religii jako 
prywatną i osobistą sprawę 
każdego obywatela. Nie ozna
czało to jednak rezygnacji or
ganizacji politycznych z pro
pagowania naukowego świato
poglądu opartego na materia- 
listycznych koncepcjach poz
nawczych.

Zgodnie więc z zapowiedzia
nym w okresie okupacji pro
gramem, władza ludowa przy
stąpiła do realizacji reform 
społecznych. I tak pierwszy 
doniosły dokument ogłoszony 
przez nową władzę w Polsce, 
w pierwszym oswobodzonym 
mieście Chełmie — Manifest 
Lipcowy PKW N (Dz. U. z
1944 r., nr 1, zal. do poz. 1) — 
deklaruje uroczyście przywró
cenie obywatelom wolności su
mienia i wyznania. Jednocze
śnie, celem urzeczywistnienia 
zasady równouprawnienia 
wierzących i niewierzących 
oraz równouprawnienia związ
ków wyznaniowych, Manifest 
PKW N toruje drogę do zasady 
rozdziału związków wyznanio
wych od państwa. Mając na 
względzie postulaty polskiej 
opinii publicznej z lat między
wojennych i okresu okupacji 
hitlerowskiej, PKW N dekre
tem z dnia 28.XIL1944 r. o ślu
bowaniu urzędników i sę
dziów, zapoczątkowuje proces 
laicyzacji prawa w PRL. Trze
ba podkreślić, że Polska Lu
dowa w niektórych urządze
niach ustrojowych opierała się 
na głównych i podstawowych 
założeniach Konstytucji mar
cowej z 1921 roku, co dotyczy
ło także stosunku Państwo — 
Kościół. Uchwalą Rady Mini
strów z dnia 12 września 
1943 roku, stwierdzono zerwa

nie Konkordatu z 1925 roku 
z winy Watykanu. Decyzja ta 
była uzasadniona przesłanka
mi natury tak politycznej, jak 
i prawnej. W ten właśnie spo
sób została usunięta podsta
wowa bariera na drodze do 
stopniowego wprowadzenia za
sady rozdziału Kościoła od 
Państwa.

Stanowisko PKW N potwier
dził następnie Sejm Ustawo
dawczy Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej, na posiedzeniu 
w dniu 22 lutego 1947 r., u
chwalając deklarację w przed
miocie realizacji praw i wol
ności obywatelskich i zapew
niając wolność sumienia i 
wyznania. „Sejm Ustawo
dawczy — głosi deklaracja —  
jako organ władzy zwierzch
niej Narodu Polskiego dekla
ruje uroczyście, iż w swych 
pracach konstytucyjnych i u
stawodawczych (...) będzie 
kontynuować realizację pod
stawowych praw i wolności 
obywatelskich, jak (...) wol
ność sumienia i wolność wyz

nania” Deklaracja zastrzega 
jednak, iż „praw i wolności 
obywatelskich nie wolno (...) 
wyzyskiwać do walki z de
mokratycznym ustrojem Rze
czypospolitej, czemu winny za
pobiegać ustawy.” (Sprawoz
danie stenograficzne Sejmu 
Ustawodawczego z 22.11.1947 
roku).

W  latach 1945— 1947 nastę
puje laicyzacja aktów i doku
mentów urzędowych przez 
zniesienie rubryki „wyzna
nie”. Na Kongresie Zjedno
czeniowym partii robotniczych 
w 1948 roku po raz pierwszy 
został sformułowany EXPRE- 
SSIS VERBIS rozdział Koś
cioła od Państwa — jako pod
stawa polityki w zakresie 
stosunków między państwem 
a Kościołem.

W 1949 roku nastąpiło znie
sienie przysięgi wyznaniowej 
w sądach cywilnych i karnych 
i wprowadzono jednocześnie 
jednolitą formułę przyrzecze
nia świeckiego.

W  dniu 5 sierpnia 1949 roku 
wydano dekret o ochronie 
wolności sumienia i wyznania, 
który ustanowił granice wol
ności wyznania. Zmieniał on, 
uzupełniał i rozszerzał ochro
nę karną wolności sumienia i 
wyznania, regulowaną dotych
czas przepisami k. k. z 1932 
roku. Podkreślmy tu od razu, 
że przepisy cytowanego dekre
tu zostały później recypowane 
przez Kodeks Karny z 1969 r., 
który wszedł w życie w dniu
1.1.1970 r.
• W  marcu 1950 roku zostają 

przejęte na własność państwa 
tzw. „dobra martwej ręki”. 
Proboszczom poręczono posia
danie gospodarstw rolnych i 
utworzono Fundusz Kościelny.

Układ stosunków między 
państwem a związkami wyzna

niowymi podsumowuje jakby 
Konstytucja PRL z 22 V I I1952 
roku, precyzując w artykułach 
69, 70 i 71 ustrojowe gwaran
cje zasady wolności sumienia 
i wyznania. W  art. 69 Konsty
tucja stanowi, że obywatele 
PRL niezależnie od narodowo
ści, rasy i wyznania mają rów
ne prawa we wszystkich dzie
dzinach życia państwowego, 
politycznego, gospodarczego, 
społecznego i kulturalnego. 
Naruszenie tej zasady przez 
jakiekolwiek bezpośrednie lub 
pośrednie uprzywilejowanie 
albo ograniczenie w  prawach 
ze względu na narodowość, 
rasę czy wyznanie podlega ka
rze (ust. 1). W  ustępie 2 § Kon
stytucja podkreśla, że szerze
nie nienawiści lub pogardy, 
wywoływanie waśni albo po
niżanie człowieka ze względu 
na różnicę narodowości, rasy 
czy wyznania jest zakazane.

Artykuł 70 stwierdza, że 
PRL zapewnia obywatelom 
wolność sumienia i wyznania. 
Kościół i inne związki wyzna

niowe mogą swobodnie wy
pełniać swoje funkcje religij
ne. Nie wolno zmuszać oby
wateli do niebrania udziału w 
czynnościach lub obrzędach 
religijnych. Nie wolno też ni
kogo zmuszać do udziału w  
czynnościach lub obrzędach 
religijnych (ust. 1). Kościół 
jest oddzielony od państwa — 
stwierdza wyraźnie Konstytu
cja. Zasady stosunku państwa 
do Kościoła oraz sytuację 
prawną i majątkową związków 
wyznaniowych określają usta
wy. W  ust. 3 tegoż artykułu 
Konstytucja zastrzega, że nad
używanie wolności sumienia i 
wyznania dla celów godzą
cych w interesy PRL jest ka
rane. Wreszcie w art. 71, ust.
1 Konstytucja zapewnia oby
watelom wolność słowa, dru
ku, zgromadzeń i wieców, po
chodów i manifestacji.

W  późniejszym czasie wyda- 
ho cały szereg aktów praw
nych, rozszerzających i pogłę
biających konstytucyjną zasa
dę rozdziału Kościoła od Pań
stwa. Mamy tu na myśli prze
de wszystkim bardzo istotny 
problem wychowania i oświa
ty.

Trzeba zaznaczyć, że zasa
da rozdziału Kościoła od Pań
stwa w żadnej mierze nie u
szczupla swobód religijnych 
obywateli i związków wyzna
niowych. Wprowadza ona je- ^  
dynie rozgraniczenie sfer
działania państwa od sfer 
działania związków wyznanio
wych. Jest więc konsek
wentnym zastosowaniem za
sad wolności sumienia i wyz
nania.

Program oddzielenia związ
ków wyznaniowych od pań
stwa obejmuje urzeczywistnie
nie postulatu, zgodnie z któ
rym wszystkie instytucje pań
stwa socjalistycznego winny

być oddzielone od organizacji 
wyznaniowych. Wyznania nie 
mogą ingerować w życie po
lityczne, ekonomiczne i kultu
ralne społeczeństwa, nie mają 
one również uprawnień do wy
konywania funkcji o charak
terze publiczno-prawnym, nie 
posiadają żadnych uprawnień 
w zakresie władzy państwo
wej, są organizacjami od pań
stwa. oddzielonymi, nie mają
cymi żadnych atrybutów wła
dzy państwowej. Państwo 
gwarantuje wszystkim związ
kom wyznaniowym pełną 
autonomię w sferze działalno
ści kultowej, traktując je jako 
instytucje powołane do zaspo
kajania religijnych potrzeb 
ludzi wierzących.

Zakończmy nasze — z ko
nieczności bardzo fragmenta
ryczne — uwagi stanowiskiem 
nierzymskokatolickich Kościo
łów zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej, akcep
tującym system rozdziału Ko
ścioła od Państwa. W  oświad
czeniu Polskiej Rady Ekume
nicznej z 1963 roku m. in. czy
tamy: „Okres powojenny w  
naszym kraju wpłynął w du
żym stopniu na zmianę sy
tuacji Kościoła i na jego rolę 
w państwie. Nie negując jego 
prawa do roli czynnika reli
gijnego, państwo zastrzegło 
sobie prawo do kształtowania 
stosunków społeczno-politycz
nych w oparciu o ustrój so
cjalistyczny, oddzielając zara
zem Kościół od Państwa. Pol
skie Kościoły ekumeniczne, 
uznając ten fakt za zrozumia
ły, mający szereg odpowiedni
ków w wielu państwach świa
ta, dostosowały swą działalność 
do wymogów prawa i przepi
sów państwowych w myśl za
sady „Co cesarskie — cesarzo
wi, co boskie — Bogu”. Tym 
bardziej, że z jednej strony 
stan ten nie powodował zaha
mowania możliwości pełnienia 
ich posłannictwa religijnego, z 
drugiej zaś uniemożliwiał wy
korzystywanie - przywilejów 
jednego Kościoła na nieko
rzyść innych. Kościół rzym
skokatolicki stanął na innym 
stanowisku. Kościoły ekume
niczne zajmują pozytywny 
stosunek do polskiej rzeczy
wistości, do ludowego państwa 
polskiego, do przemian i ina
czej oceniają możliwości 
współpracy z państwem ani
żeli Kościół rzymskokatolicki... 
(dlatego)... polskie Kościoły e
kumeniczne pojmują swą ro
lę wobec własnego narodu w  
obywatelskim, pozytywnym u
stosunkowaniu się do istnieją
cego ustroju i przemian spo
łecznych mających na celu 
postęp kulturalny i dobro o
bywateli. Fakt ten wypływa 
ponadto ze zrozumienia, iż w 
warunkach postępu społeczne
go istnieć może rzeczywista 
wolność, poszanowanie czło
wieka i braterstwo, gnębione 
i nie przestrzegane tam, gdzie 
pewne warstwy uzurpują so
bie przywileje rządów nad in
nymi. Stanowisko to wypływa 
ponadto z faktu, niestety nie 
wszystkim znanego, iż faktycz
na równość obywateli różnych 
wyznań wobec prawa została 
konstytucyjnie i w praktyce 
zagwarantowana w naszym 
kraju dopiero przez władze 
Polski Ludowej” (PRE. archi
wum).

W. W.
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MARIA
M AG D ALEN A

Z aprawdę powiadam 
wam, gdziekolwiek 
po całym świecie bę
dzie zwiastowana e- 
wangelia. będą opo

wiadać na je j pamiątkę o tym, 
co ona uczyniła” (Mk 14.9). Oto 
słowa Jezusa pełne wyróżnienia i 
pochwały dla Marii Magdaleny, 
siostry Łazarza i Marty. Jezus 
chciał, żeby czyny Marii Magdale
ny stały się przedmiotem podziwu 
i przykładem dla całej rodziny 
ludzkiej, aż do końca czasów.

Maria Magdalena według okre
śleń ewangelii była grzesznicą. 
Tak przecież krótko i dobitnie 
mówi o niej trzeci ewangelista: 
„A  oto niewiasta z pewnego mia
sta, grzesznica...”  (Łk. 7,37). Ma
ria Magdalena miała na drodze 
swego życia to w ielkie szczęście, 
że spotykała Jezusa. Naprawdę 
dziwne były te spotkania. P ierw 
szy raz spotyka Jezusa w  domu 
Szymona, faryzeusza, kiedy to 
wobec Jezusa zaproszonego na 
przyjęcie, pominięto żydowską 
tradycję: podania wody do obmy
cia, powitalnego pocałunku poko
ju i namaszczenia włosów Gościa. 
Ona nie będąc zaproszona na ucz
tę, przedziera się przez zatłoczo
nych gości w  kierunku Jezusa: 
„ I  stanąwszy z tyłu u nóg Jego, 
zapłakała i zaczęła łzami zlewać 
nogi Jego i  włosami głowy swo
je j wycierać, a całując stopy Je
go. namaszczała je  olejk iem " (Łk. 
7,38).

Cały swój skarb niewieści, p e r- , 
fumy i olejki o w ielk iej wartości 
wylała na stopy Jezusa. Nawet 
Jego apostoł, przyszły zdrajca. 
Judasz, oburzył się na Marię 
Magdalenę za ten w ielki gest m i
łości: „Przecież można było ten 
olejek sprzedać drożej niż za trzy
sta denarów i rozdać ubogim’' 
(Mk 14,5). Wtedy Szymon i je 
go koledzy również byli oburzeni 
na Marię Magdalenę za je j w iel
ką życzliwość, pokorę i miłość 
względem Jezusa. W  duszy upad
łej grzesznicy dokonał się prze
łom, dotychczasowe grzeszne ży
cie załamało się pod naporem 
potęgi spojrzenia Jezusowego. 
Cieszy się Jezus tym wielkim  ża
lem grzesznicy, staje w  je j obro
nie i wypowiada słowa przeba
czenia: .... Odpuszczono je j licz
ne grzechy, bo w iele umiłowała...” 
(Łk. 7,47). Nadto Jezus wyróżnia 
ją specjalną pochwałą i zapo
wiada, że je j czyn będzie opowia
dany po całym świecie na je j pa
miątkę. Nawrócona grzesznica 
tęskniła za nauką Jezusa, szukała 
głębszej wiary, by uczcić tylko i 
tylko swego Zbawiciela.

Przy drugim spotkaniu i to już 
w  swoim domu Maria Magdalena 
z pełnią wiary „... usiadłszy u nóg 
Pana, słuchała Jego słowa” (Łk. 
10,39). Przejęta nauką Jezusa za
pomniała o wszystkich kłopotach 
i troskach życia codziennego. I za 
to zapomnienie o życiu codzien
nym skarży się na nią jej sio
stra Marta wprost do Jezusa: 
„... Panie, czy nie dbasz o to, że 
siostra moja pozostawiła mnie 
samą, abym pełniła posługi? Po
wiedz je j więc, aby mi pomogła” 
(Łk. 10,40).

Jezus widząc pracę Marty i du
chową przemianę Marii Magda
leny, wypowiada znamienne sło
wa do obu sióstr: „... Marto, Mar
to, troszczysz się i kłopoczesz o 
wiele rzeczy. N iew iele zaś potrze
ba, bo tylko jednego, Maria bo
wiem dobrą cząstkę wybrała, któ
ra nie będzie jej odjęta” (Łk. 10, 
41— 42). Maria Magdalena w ie

działa, że tą dobrą cząstką jest 
wiara, którą ona zdobyła i u- 
twierdziła w sobie dzięki słucha
niu słowa Bożego, głoszonego 
przez samego Jezusa.

I  odtąd nawrócona grzesznica 
spotykać będzie Jezusa, każdego 
dnia, pójdzie za Nim  po wioskach 
i miastach, usługując Jemu i Je
go Apostołom. Gdy nad Jezusem 
zawisła groźba nienawiści, zdra
da i śmierć, ona zawsze wykazy
wała największe przejawy m iło
ści. Przeto nigdy nie opuszczała 
Jezusa. Pozostała przy Nim w 
chwili śmierci u stóp krzyża i 
brała udział w złożeniu Jego cia
ła do grobu. Ona to o świcie po
ranku wielkanocnego z innymi 
niewiastami przybyła do grobu w 
celu namaszczenia ciała Jezuso
wego. Jej pierwszej ukazuje się

zmartwychwstały Jezus i wypo
wiada słowa pociechy: „... N ie
wiasto! Czemu płaczesz?" (J. 
20,15), a gdy ona Go poznała, zno
wu: „Rzekł je j Jezus: N ie dotykaj 
mnie bom jeszcze nie wstąpił do 
Ojca, ale idż do braci moich i 
powiedz im. Wstępuję do Ojca 
mego i do Ojca waszego, do Bo
ga mego i  Boga waszego” (J. 
20,17).

Dewizą życia Marii Magdaleny 
od pierwszego spotkania z Jezu
sem były: serdeczny żal za grze
chy. potęga w iary w  przebacze
nie i niezmierzona miłość wzglę
dem Zbawiciela. Te walory du
chowe przyniosły Marii Magda
lenie radość nowego życia, po
chwałę na ziemi aż do końca 
świata i nagrodę w  królestwie 
Jezusa Chrystusa.

Jeśli więc i m y wyznawcy Je
zusa Chrystusa pragniemy w ie l
kości, pochwały i wyróżnienia, 
winniśmy poznać swoją drogę ku 
prawdziwej wielkości i na tej 
drodze życia naśladować nawró
coną Marię Magdalenę tak. by 
czyny i życie nasze zyskały po
chwałę Jezusa. Jezus bowiem 
przyszedł na świat wzywać 
grzesznych ku poprawie życia i 
pojednania z Bogiem. Przykład 
Marii Magdaleny winien nam 
zawsze przypominać, że za żal 
serdeczny za grzechy, za wiarę 
głęboką i za prawdziwą miłoś'. 
Boga, będziemy nagrodzeni ży 
ciem wiecznym w  krainie N ie 
bios.
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WSPOMNIENIE O 
KSIĘDZU DZIEKANIE 

JÓZEFIE JANIKU

„Człowiek jak trawa z rana 
się okaże, z rana rozkwitnie 
i rozwinie się —  z wieczora się 
chyli, więdnie je. usycha” (Ps. 
89,6). Te właśnie słowa Psal
misty Pańskiego cisnęły się 
na as ta, gdy najbliżsi Zmar
łego, duchowieństwo i wierni 
licznie przybyli do kościoła 
parafialnego w  Okolę, aby od
dać ostatnią posługę Temu, 
który wśród nas żył i z wiel
kim poświęceniem pracował.

Sp. Ksiądz Dziekan Janik 
urodził się w dnin 2 grudnia 
1903 roku w Piwnicznej, pow. 
Nowy Sąez. Tu ukończył szko
łę podstaw ową. Do szkoły 
średniej uczęszczał w  Nowym 
Sączu. Studia teologiczne od
bywał najpierw w Rzymsko
katolickim Seminarium Du
chownym w Lucku, gdzie o- 
trzymal święcenia niższe i dia
konatu. a następnie w 1927 ro
ku został przyjęty do Semi
narium Duchownego Polskiego 
Narodowego Kościoła Katoli
ckiego w Krakowie. W  dniu 
9 lipca 1928 roku, z rąk bisku
pa Franciszka Hodura. otrzy
mał święcenia kapłańskie. Był 
to pamiętny dzień tak dla ś. p- 
Księdza J. Janika, jak i dla Ko

ścioła. Wówczas bowiem roz
wijającemu się Kościołowi 
przybyło dziewięciu kapłanów.

Po otrzymaniu święceń 
prezbiteratu młody Kapłan —  
mimo trudności i prześlado
wań, jakie miały miejsce w  
okresie międzywojennym — z 
wielkim zapałem pracował na 
różnych placówkach w Koście
le, aktywnie współdziałając 
przy organizowaniu nowyeh 
parafiL

Okres okupacji hitlerow
skiej byl dla Księdza J. Jani
ka szczególnie trudny. Zostaje 
bowiem w  maju 1940 roku 
aresztowany przez gestapo i 
osadzony w  obozie koncentra
cyjnym w Harzu, gdzie prze
bywa aż d » 1945 roku. Wiele 
musiał znieść, ucierpieć.

Po wyzwoleniu obejmuje 
stanowisko proboszcza parafii 
w Okolę. pow. Lipsko n/Wi
słą. Tu właśnie, na terenie wo
jewództwa kieleckiego daje się 
poznać jako utalentowany or
ganizator i działacz społeczny, 
W latach następnych dnszpa- 
sterzuje kolejno m. in. w Ja- 
stkowicach i Bażanówce. W  
styczniu 1960 roku otrzymuje 
nominację na dziekana deka
natu rzeszowskiego. Przez pe
wien okres pełni także funkcję 
proboszcza parafii polskokato- 
lickiej w Bolesławiu. Trzeba 
podkreślić, że Zmarły na 
wszystkich powierzonych Mu 
odcinkach pracy starał się su
miennie wywiązywać z obo
wiązków. Był zasłużonym Ka

płanem dla Kościoła. Zasłużył 
się także jako działacz spo
łeczny, czego dowodem są 
m. in. nadane Mu różne odzna
czenia i dyplomy państwowe. 
Był człowiekiem prostolinij
nym, wrażliwym na wszelką 
niesprawiedliwość ludzką, tę
pił zacofanie i fanatyzm, ko
chał prawdę. Wynika to z ko
respondencji Zmarłego, znaj
dującej się w Radzie Kościo
ła, na podstawie której zostało 
opracowane niniejsze krótkie 
wspomnienie.

Jako starszy i doświadczo
ny Kapłan, ś. p. Ks. J. Janik 
był człowiekiem łubianym i 
cenionym tak wśród ducho
wieństwa, jak i wiernych. 
Ostatnie miesiące swego życia 
spędził w Ostrowcu Święto
krzyskim. Zmarł w szpitala w  
dniu 6.YI.1973 r. Pogrzeb ś. p. 
ks. J. Janika, który odbył się' 
przy udziale licznego ducho
wieństwa i wiernych w dniu 
9.YI.1973 r. w Okolę byl wy
mowną manifestacją uczuć 
dla Zmarłego i Jego najbliż
szych. Po żałobnej Mszy i ce
remoniach śmiertelne szczątki 
Zmarłego spoczęły na miejsco
wym cmentarzu, gdzie leżą 
także wyznawcy, wśród któ
rych kiedyś Ks. Dziekan J. 
Janik żył i pracował. 1 zasta
nawiać się można nad tym, 
czym są słowa kaznodziejów 
wobec bezbrzeżnego bólu 
tych. którzy z rozdartym ser
cem samotni i w  cierpieniu 
wracali z cmentarza. Odgłosu 
spadających na trumnę gru

dek ziemi nie można zagłuszyć 
ani śpiewem, ani ludzkim 
współczuciem. Pozostają jedy
nie słowa Zbawiciela: .Jam
jest zmartwychwstanie i ży
wot, kto wierzy we mnie, cho
ciażby umarł, żyć będzie” (J.
11, 25), stwarzające dla naj
bliższych i nas wszystkich na
dzieję ponownego spotkania. 
Tylko w świetle cytowanych 
słów Chrystusa Pana osychają 
łzy wszystkich tych, którzy 
spotkali się w życiu z Ks. 
Dziekanem J. Janikiem i któ
rzy Go znali.

Do Sp. Księdza Dziekana 
J. Janika można doskonale od
nieść słowa św. Pawła Apo
stoła, który w przeczuciu zbli
żającej się śmierci pisał do u
miłowanego ucznia Tymoteu
sza następująco: „Albowiem
krew moja już ma być wyla
na na ofiarę, a chwila me] 
rozłąki nadeszła. W  dobrych 
zawodach wystąpiłem, bieg u- 
kończylem, wiarę ustrzegłem. 
Na ostatek odłożono dla mnie 
wieniec sprawiedliwości, któ
ry mi w owym dniu odda Pan, 
sprawiedliwy Sędzia-.*’ (II 
Tym. 4, 6—8).

Sp. Ksiądz Dziekan J. Janik 
w ciągu swojego życia wystą
pił w dobrych zawodach, to
czył bój o Kościół postępowy 
i sprawiedliwość społeczną. 
Niechaj więc Pan nasz, spra
wiedliwy Sędzia, wręczy Mu 
wieniec sprawiedliwości i ob
darzy Go wiecznym pokojem 
i radością.

Ks. W.W.

POKRO
W  każdą niedzielę przed głównym nabo

żeństwem zwanym Sumą, odbywa się cere
monia pokropienia ludu wodą święconą. W 
każdą niedzielę idziemy do kościoła na to 
nabożeństwo, stajemy przed Bogiem, i ucze
stniczymy w świętej liturgii odprawionej za 
społeczność naszej parafii.

Pokropienie wodą święconą uważamy za 
pamiątkę przyjęcia nas do Kościoła w  dzień 
chrztu świętego. Z  w ielką radością śpiewa
my: ..Pokropisz mnie Panie hyzopem, a będę 
oczyszczony, obmyjesz mnie, a nad śnieg bę
dę wybielony. Zmiłuj się nade mną Boże 
według w ielkiego miłosierdzia Twego” .

Krople wody święconej stają się hyzopem, 
który oczyszcza i obmywa nas, byśmy mogli 
w  szatach niewinności przywołać Boga. by 
okazał nad nami swoje miłosierdzie i błogo
sławił nam na drogach naszego życia.

W okresie wielkanocnym przejęci radością 
pamiątki zmartwychwstania śpiewamy na po
kropienie: „W idziałem wodę płynącą ze świą
tyni, z  prawego boku A llelu ja! A  wszyscy, 
do których zbliżyła się woda owa. uzdrowieni 
byli i śpiewali A llelu ja. A llelu ja! Wyznawaj
cie Pana albowiem jest dohry. ponieważ na 
wieki miłosierdzie Jego” .

Pokropienie wielkanocne przypomina nam 
wodę wypływającą z  przebitego boku Chry
stusa, która nas poświęca, uświęca i zbawia.

Do obu pieśni na pokropienie dodaje się

PIENIE
małą doksdogię: Chwała Ojcu i Synowi i
Duchowi Świętemu, jak było na początku, 
teraz i zawsze i na w ieki wieków. Amen” . 
Po śpiewie doksologii powtarza się werset 
pieśni: „Pokropisz mnie” lub ..Widziałem wo
dę".

Niedzielne pokropienie zawiera wezwanie: 
bądźcie czystymi na duszy, pokażcie, że je 
steście dziećmi Bożymi. Apostoł Paweł zw ia
stuje nam nowe życie w  Jezusie Chrystu
sie: „A le  teraz odrzućcie i w y to wszystko: 
gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i 
nieprzyzwoite słowa z  ust waszych. N ie okła
mujcie się nawzajem, skoro zrzuciliście z sie
bie starego człowieka wraz z uczynkami je 
go, a przyoblekli nowego, który się odnawia 
ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, któ
ry go stworzył ' (Kol. 3,8— 10).

Starożytni filozofow ie uważali wodę za po
czątek rzeczy. Stary Testament używał wo
dy do wszystkich czynności rytualnych. Chry
stus otrzymuje chrzest z rąk św. Jana Chrzci
ciela w  nurtach Jordanu. Kościół również u
żywa wody do pierwszego i podstawowego 
sakramentu, jakim  jest sakrament chrztu 
świętego. Chrystus w  rozmowie z Nikode
mem wykazał gorące pragnienie naszego od
rodzenia z wody i z  Ducha Świętego: „Odpo
wiadając Jezus, rzekł mu: Zapraw'dę, za
prawdę, powiadam cL jeśli się kto nie narodzi 
na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

Rzekł mu Nikodem: Jakoś się może człowiek 
narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtór
nie wejść do łona matki swojej i urodzić się? 
Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, po
wiadam ci. jeśli się kto nie narodzi z  wody i 
z Ducha, nie może wejść do Królestwa Boże
go” (J 3.3— 5).

Uprzytomnijmy sobie działanie niedzielne
go pokropienia. Po każdej niedzielnej Sianie 
wracamy znowu między ludzi, ale już bar
dziej czyści, bardziej uświęceni, bardziej zbli
żeni do innego człowieka i bardziej zaanga
żowani do życia społecznego. Wracamy oczy
szczeni i usprawiedliwieni, stajemy W' ducho
wym obcowaniu ze światem w  myśl Aposto
ła Jakuba: „Czystą i nieskalaną pobożnością 
przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc 
sierotom i wdowom w niedoli ich. i zacho
wywać siebie niesplamionym przez świat” 
(Jak. 1,27).

Woda święcona niedzielnego pokropienia 
n ie powinna padać bezowocnie na nasze gło
w y  i nasze ręce. Każda niedziela to Dzień 
Pański, to jakby mala Wielkanoc naszego od
rodzenia i  oczyszczenia.

Każda niedziela jest na to, by szary dzień 
życia, pełen pracy i znoju przemienić na dzień 
radości życia.

Pokropienie niedzielne winno kształtować 
ostatecznie całe nasze życie dla służby Bogu 
i  bliźniemu, byśmy szli w  w ir życia współ
czesnego świata z sercem pełnym braterstwa
i miłości i z pieśnią niedzielnego pokropienia: 
..Pokropisz mnie Panie hyzopem, a będę czy
sty, obmyjesz mnie, a nad śnieg będę wybie
lony” .

Ks. R. SOKOŁOWSKI
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22 lipca 1973 roku m ija 29 rocznica powołania 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. W  
tym dniu, w  Chełmie Lubelskim; PK W N  wydał 
Manifest, który nakreślił kierunek przemian ustro
jowych Polski. Dzień wydania Manifestu Lipcowe
go traktowany jest jako data otwierająca nową 
epokę w  dziejach Polski Ludowej i Socjalistycz
nej.

w e fabryki, 
nie było w  
Nowe Tychy.

Budowano 
słowe. 
tale, kina i
dziś. N ie będzie przesadą powiedzenie, że Polska 
jest jednym wielkim  placem budowy.

Po wojn ie zbudowaliśmy 14 nowych kopalń w ęg
la kamiennego. Dla porównania — „  wojną
tylko dwie kopalnie. Powstały nowe 
la brunatnego jak „Turów I I ” i 
uruchomiono nowoczesny kombinat 
ny. N ie  zapomniano i o przemyśle 
elektrycznym, energetycznym 
tyki przemysłowej. Wzbogaciliśmy 
wych asortymentów jak łożyska toczonych i ciężkich 
obrabiarek wraz z  budownictwem nowoczesnych 
statków. W  tej gałęzi przemysłu nasi stoczniowcy 
nie tylko opanowali sztukę nowoczesnego budow
nictwa statków, lecz z^p^ują jedno BaczołoTjaSśbh 
miejsc na świecie.

Proszę tylko spojrzeć fc®my 
budowali w  okresie powojennym: Fabrfig  samocBo- 
dów ciężarowych i osoboroyeh, stocznieJaakładyjjK)- 
woczesnych lamp cscylo|®|iig&-ch, fabr||fe,tn|*feto- 
rów, transformatorów “ "aparatów elekfrwHnych, 
zakłady telewizyjne i wszelkiego rodzaju urządzeń 
chemicznych oraz szereg wielkich inwestycji jak 
huta im. Lenina, której dziś roczna wartość pro
dukcji wynosi 20 mld zł., hutę stali szlachetnej w 
Warszawie, hutę aluminium w  Koninie, kombinat 
górniczo-hutniczy miedzi w  Lublinie, oraz hutę cyn
ku ‘w Miasteczku Śląskim.

W raz z rozwojem przemysłu, budowaliśmy i elek
trownie. Największą inwestycją tego typu to elek
trownia w  Turoszowie, której moc obecnie wynosi 
2000 KW.

Budowa silnego, nowoczesnego przemysłu było 
jednym z głównych zadań podjętych od pierwszych 
lat po wojnie. Powstały setki i tysiące nowych za
kładów przemysłowych. Zbudowaliśmy giganty 
przemysłowe i mniejsze zakłady w  każdym zakątku 
naszego kraju. Wraz z rozbudową przemysłu przek
ształcano się i życie naszego narodu. Dla przy
kładu. Dzięki elektrowniom społeczeństwo ma moż
liwość korzystania z dobrodziejstwa energii elek
trycznej w  postaci zastosowania na co dzień w ięk
szej mechanizacji i upowszechnienia w  życiu na
szych rodzin różnego sprzętu gospodarstwa domo
wego jak pralki, odkurzacze, roboty kuchenne itp.

Na przemysłowej bazie dokonaliśmy gruntownego 
przeobrażenia rolnictwa. W  produkcji naszych pod
stawowych ziemiopłodów żyta i  ziemniaków, zajmu

jem y drugie miejsce w  świecie, a w  produkcji zbóż 
zajmujemy drugie miejsce w  Europie, po Francji 
i NRF i 8 miejsce w  świecie. Średnio zbiory zbóż 
w  Polsce wynoszą około 17,4 min ton rocznie. Osiąg
nięcia mamy niemałe a jednocześnie importuje
my zboże. Dlaczego tak się dzieje? Otóż zapotrze
bowanie na pasze jest u nas ogromne. Każdy kilo
gram mięsa to co najmniej 4— 5 kg zboża zużytego

zjadamy pra-
więcej

zboze niz

rolna
z

o około 60 proc., w  głównej mierze dzięki wprowa
dzeniu powszechnej mechanizacji; traktorów, ma
szyn i energii elektrycznej jak również przez za-

kraju od 1972 roku wszyscy mieszkańcy Polski 
korzystają z bezpłatnej opieki lekarskiej i tanich 
lekarstw. A  więc spełniło się przyrzeczenie władz 
państwowych dane

czym 
i

socjalna 
podstawowych 

celu podjęto szereg reform społecznych jak :
— przedłużenia urlopów macierzyńskich
Uchwała nr 13 Rada Ministrów z  dnia 14.1.72 r.

w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracu
jących opiekujących się małymi dziećmi (M.P. nr 
5 poz. 26). Dzięki tej uchwale, kobieta po zakoń
czeniu urlopu macierzyńskiego może na własną pro
śbę uzyskać bezpłatny urlop na okres 3 lat i jedno
cześnie pracownica w tym czasie korzysta ze spo
łecznej służby zdrowia i zasiłków rodzinnych. Za
chowuje ciągłość pracy i prawo do urlopu wypo
czynkowego.

—  podwyższenie świadczeń w czasie choroby
Ustawa z dnia 6.VII.72 Dz. U. nr 27 poz. 191

wprowadza sukcesywnie w  ciągu trzech lat tj. 
do 1974 r. wszystkie zasiłki chorobowe dla ro
botników do 100 proc. zarobku netto.

—  poprawy sytuacji życiowej kobiet
między innymi przez przedłużenie urlopu macie
rzyńskiego do 16 tygodni przy pierwszym dziecku, 
18 tygodni przy następnych.

Istotnym zagadnieniem socjalnym było także 
wprowadzenie od stycznia 1972 roku dla wszystkich 
pracowników prawa do świadczeń w czasie opieki 
nad chorym dzieckiem za okres do 60 dni w  roku.

Ważnym elementem poziomu życia jest upow
szechnienie oświaty i kultury. W  Polsce przedwo

jennej ponad 5,5 min osób nie umiało ani czytac 
ani pisać. Tylko 13,5 proc. dzieci w  wieku 14— 17 
lat uczęszczało do szkoły.

W  Polsce Ludowej analfabetyzm jako zjawisko 
społeczne został zlikwidowany. Wprowadzono obo
wiązkowe podstawowe szkolnictwo a około 90 proc. 
młodzieży kontynuuje naukę po szkole podstawo
wej. Obecnie w  naszym kraju trwa dyskusja nad

jutra to szkoła
____  kształcenia, o

jakim g jl j^ jia il^ a n ia , 10 '^SkJ^ la t nauki?
poważne osiągnię

cia. W ;S& ki?^^gem ick im  l§g§/71 na wyższych u- 
czelniagĘstudKpŁło 331 tys. $g|b a więc 6 razy w ię
cej niż^przed trojną. Dla nrowizieży akademickiej 
stworzono doskonałe warunki kształcenia się. Zbu
dowano nowe budynki uczelniane, biblioteki, aka
demiki i stołówki. N ie zapomniano o salach spor- 

i fckibach studenckich. Za dobre wyniki 
nauce studenci otrzymują podwyższone stypen

dium.
Polacy igR ą  się uczyć. Czwarta część ludności 

kształci s iJ lŁ rzy  czym cała ludność naszego kraju 
cz;|l|| interesuje się prasą, uczęszcza do kin,
, oclwiedza muzea i wystawy.

W  latach 1919— 1939 wydano w  Polsce 99030 tytu
łów książek w  nakładzie 450 min egzemplarzy, a 
obecnie rocznie wydaje się ponad 10 tys. książek w 
nakładzie_około 130 mkuegz. W  okresie powojennym 
wyoausHĘBiączme ponagli mld książek.

Jednorazowy nakład |g§zet w  Polsce wynosi obec
nie |,6 m.l<| egz., a w ięJgirawie każda rodzina kupu- 

gaizetę.
w o jn j^ g a J P  muzea były szczególnym 

niszcraSiBr przez okupanta, a cenniej
sze zbiory zrabowane lub zniszczone. Odbudowanie 
tych cennych zabytków kultury naszego narodu 
kosztowało wysiłku i czasu. A le  już w  roku 1966* 
były czynne 274 muzea, których liczba sł każdym 
rokiem rośnie i zarazem powiększają się ekspona
ty tych skarbnic kultury polskiej. Około 18 min 
osób rocznie zwiedza w  Polsce wystawy i ekspozyc
je  w  muzeach.

Bardzo łubianymi placówkami ludności naszego 
kraju —  to teatry, filharmonie i orkiestry symfo
niczne. Do jednej z popularnych rozrywek ludności 
nadeży kino, a w  ostatnich latach poważnym kon
kurentem teatru i kina stała się telewizja. Obecnie 
niemal co druga rodzina w  mieście ma własny 
aparat telewizyjny. Jednocześnie Polskie Radio pre
zentuje w iele godzin muzyki i słuchowisk teatru 
radiowego. Świetlice, kluby i Idomy kultury to też 
doniosły instrument oddziaływania kultur alno-wy- 
chowawczego i upowszechniania kultury. Placów
kom tym zapewniono odpowiednie lokale, środki 
finansow-e. Kształci się specjalnych pracowników. 
O społecznym zasięgu tych placówek świadczyć mo
że to, że roczna frekwencja na różnych imprezach 
domów kultury w  miastach jest dwukrotnie wyższa 
od frekwencji rocznej wszystkich teatrów i instytu
cji muzycznych. Kultura zaczyna być, a tym bar
dziej w  przyszłości, jedną z form naszej polityki.





JAKI ZN A K  T W Ó J ?

Projrkt orzełka z ItłJ r. na czapki 
pierzy Gwardii I,udowej

Orzeł na pieczęci księcia płockiego Siemo- 
nita III. władcy Mazowsza (połowa XIV 
wieku)

Orzeł na pieczęci l.cszk; 
Białego — około 1224 r.

Wizerunek orla państwowego ustalony w 
1919 r.

żol-

Motto z Cicerona widniejące na 
jednym z osiemnastowiecznych pol
skich podręczników brzmi:

„Nie wiedzieć, co się działo przed 
tym, nim przyszedłeś na świat, to 
znaczy —  pozostać na zawsze dzie
ckiem*’.

Na pytanie —  „dokąd zmierzamy” 
—  można dać odpowiedź tylko wów
czas, gdy wie się —  „skąd idziemy” ...

Godło, barwy narodowe i hymn —  
to symbole reprezentujące nasze pań
stwo jednocześnie wskazując na na
sze cechy, odrębność i narodowe tra
dycje. Wymagają one więc wielkiego 
szacunku, takiego samego jaki żywi
my dla najwyższych wartości w na
szym życiu społecznym i osobistym. 
A także —  są dla nas powodem wzru
szenia. Dla ludzi żyjących z dala od 
swego kraju —  stanowią zazwyczaj 
pamiątki najdroższe, pieczołowicie 
strzeżone i przekazywane z pokole
nia na pokolenie.

Historia naszego godła państwowe
go jest skondensowaną historią Pol
ski.

Wacław Potocki —  znany pisarz z 
XVII w. w  swym Poczcie herbów 
szlachty Korony Polskiej, pisze tak 
o Lechu, legendarnym założycielu 
państwa Polskiego:
Gdy obóz pod zielonym zatoczywszy

gaiem.
Myśląc, tam y sam po niem pieszo

chodzi kraiem 
Mężnych, obaczywszy orłow, a oni

gromadą, 
Przyleciawszy po wszystkich

drzewach gniazda kładą. 
Gdzie albo piękna gałąs, albo też

wierzch rosły, 
Udatney sośnie drobne rokity

przeniosły.
Toż z gniazda wziąwszy pochop, pod

tymiż tytuły 
Miasto Gniezno zakłada gdzie świetne

infuły
Przeniesiono na wszystkie koronne

biskupy,

Tam z siódmego Tfyonu —  wziełO
kładzie łupy, 

Z tąd Woyska, na niegodne, łakome
sąsiedy, 

Z tąd wielkie głównych woien
wychodziły rady, 

Z tąd Orła Monarchiey, wziąwszy za
herb nowy.

Nocne płoszy puchacze y nikczemne
sowy,

Z-tąd granic wedle których dziś się
nie odmierza 

Wychodzi i nie obeszley Sarmatiey
szerzą.

Właśnie ta legendarna wersja, we
dług której Lech:

Znalazł w gnieżdzie orły białe, 
Wziął za herb Itraju to ptaszę, 
Wniósł miasto nieokazałe,
Gnieznem nazwał gniazdo nasze,

najbardziej utrwaliła się w wyo
braźni szerokich kręgów naszego spo
łeczeństwa.
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W roku 1781 Józef Wy Weki ob
siadł — dioć właściwie stale prze
bywał w Warszawie — w  zaku
pionym przez siebie majątku Ma
nieczki w  powiecie Śrem Wlkp.. 
gdzie wzorowo gospodarow a) 
zjednując sobie pracujących u 
rriego chłopów*. Po trzecim roz- 
biarae Polski mianow any do stop
nia generała był nie tylko współ-

nadzieje 1 rozpalająca zimne ser
ca.

..Jeszcze Polska nie umarła...” - 
Jak wielka była siła tego legio
nowego hymnu — najlepszym do
wodem to, że pod jego wpływem 
w  X IX  wieku powstały jak grzy
by po deszczu hymny innych 
państw słowiańskich: słowacki
„H ej SIova<ń, jestr naSe Sloven-

Poznańskiego Towarzystwa Nau
kowego. Na pomniku- na blasze, 
złoconymi literami widniał napis: 
„Tu leżą zwłoki J. W. Józefa W y
bickiego —  Senatora Wojewody 
Królestwa Polskiego, ozdobione
go Orderem Orła Białego i W ie l
kim Krzyżem Legii Honorowej. 
Urodził się w  1747 r. we wsi Ben- 
dominie. Umarł dnia 10 marca

pomnik stawiali iwy znawcy zasad 
wol n om yśln ych.

W sto lat po zgonie generała, 
w roku 1923, nastąpiła ekshuma
cja prochów J. Wybickiego, przy 
czym okazało się, iż świadkowie 
przy tym obecni stwierdzili pro
tokolarnie, że oprócz prochów Jó
zefa Wybickiego znajdowały się 
jeszcze inne szczątki zmarłych,

i i  i i  ■  :  f ili il ilU lJLi

D w orek  w M anieczkach . Na ścianie 
fron tow e j znajdu je  się tablica z  na
pisem : „T u  i y l  I tw orzy ł sen . Józef 
W yb ick i. U m arł w tym  domu w ra 
ku 1822",

I

twórcą legionów włoskich, ale ich 
duchowym przywódcą i prawą rę
ką generała Jana Henryka Dą
browskiego. Upadających na du
chu Polaków wspierał słowem, 
redagował niezliczoną ilość odezw
i pism dla żołnierzy. Największą 
oczywiście sławę zyskał po wszie 
czasy jako autor „Mazurka Dąb
rowskiego’’ . Słowa pieśni przepo
jone głębokim patriotyzmem na
pisał w  lipcu 1797 roku przyglą
dając się maszerującym legionom 
polskim pod San Reggio — le
giony podchwyciły ją gorąco, a 
następnie zarówno słowa jak i 
melodia szybko iraekroczyły gra
niczne kordony, wkrótce śpieiwaii 
ją Polacy nie tylko w  kraju, lecz 
na całym świecie, albowiem w  jej 
treści zawarta była głęboka w ia
ra, że Polska znowu powstanie do 
samodzielnego życia —  stała się 
więc szybko powszechnym hym
nem.

Jeszcze Polska nie umarła 
kiedy my żyjemy, 
co nam obca moc wydarła' 
szablą odbijemy.

Marsz, marsz Dąbrowski 
do Polski z ziemi włoskiej, 
za twoim przewodem —  
złączem się z narodem..

Pieśń leciała poprzez śnieżne 
szczyty Alp, poprzez morza i rze
ki, ponad tronami zaborców i ga
binetami dyplomatów, leciała do 
kraju wielka, potężna. budząca_

ska reć ż ije !” , chorwacki „Joś 
Hrvatska nij propala” serbski 
„Hiśće Serbstvo njezhubjenne” 
oraz wywodzący się z nich aktu
alny dzisiaj hymn Federacyjnej 
Republiki Jugosławii:

„Hej Słowianie! Jeszcze nasza 
Słowian mowa żyje,
Paki nasze wierne serce 
Za  nasz naród b ije !”
Toteż słusznie nasz hymn 

„Jeszcze Polska nie. zginęła”  stał 
się ogólnonarodową pieśnią sio-* 
wiańską i „hymnem wolności sło
wiańskiej” .

Legiony Dąbrowskiego i W ybi
ckiego siały czynami swoimi na
sienie przyszłej siły narodu, 
wskrzesiły chwałę oręża polskie
go i stw ierdziły wobec całego 
świata prawo polskiego narodu 
do niepodległości. Bez czynów Le
gionistów Dąbrowskiego, bez W y
bickiego hymnu „Jeszcze Polska 
nie zginęła...”  rozpłynęlibyśmy się 
w  morzu obcych narodów, stali
byśmy się gromadą niewolników
o sytym może żołądku, ale z obro
żą na karku.

W Wielkopolsce, w pownecie 
śremskim. w  B r o d n i c y ,  na 
cmentarzu kościelnym w  latach 
1822— 1880 znajdował się skrom
nych rozmiarów drewniany pom
nik grobowy poświęcony pamię
ci twórcy pieśni legionowej. Do 
roku 1914 dochowała się jedynie 
część pomnika przedstawiająca 
postać kobiety w żałobie, która 
umieszczona została w  zbiorach

1822 r. we wsi Manieczki. Prze
chodzących prosi o westchnienie” . 
Tyle napis według relacji Józe
fa Łukaszewicza, zawartej w  
„Opisie historycznym zabytków 
diecezji poznańskiej” .

Po roku 1880 na skutek znisz
czenia przez wpływy atmosferycz
ne, na da mym miejscu posta
wiono nowy pomnik grobowy z 
piaskowca z  krótszym nieco na
pisem: „Józef Wybicki —  Kon
federat Barski —  Legionista —  
Senator Wojewoda —  1747— 1882” . 
Ten drugi pomnik wzniósł W ybi
ckiemu prawdopodobnie prawnuk 
generała, dr Stanisław Rożnow
ski lub —  co jest pewniejsze —■ 
siostra zmarłego- hr. Lubieńska 
z Krakowa. Opiekę nad grobow
cem roztaczali właściciele Brodni
cy, najpierw gen. Dezydery Chła
powski, później jego wnuczka — 
hr. Mańkowska. Trudno wyobra
zić sobie jak wyglądał pierwszy 
pomnik grobowy, drewniany, nie 
zachował się bowiem żaden ry
sunek, szkic czy plan. Drugi na
tomiast pomnik z piaskowca miał 
krzyż, ale bez wizerunku Chry
stusa i posiadał Oko Opatrzno
ści Boskiej. Takie samo Oko Opa
trzności widnieje do dziś w  kapli
cy wybudowanej w  roku 1786 
przez Wybickiego w  kształcie ro
tundy w Manieczkach, wewnątrz 
której znajduje się znamienny 
napis: DEO MEO, en wskazywa
łoby, że zarówno kajplicę jak  i

znacznie już przez ząb czasu u
szkodzona trumna ze zwłokami 
nieznanej niewiasty, prawdopo
dobnie żony śp. wojewody. Śmier
telne szczątki Józefa Wybickiego 
z resztkami trumny i odznakami 
wydobyto na powierzchnię za po
mocą całunu... Protokoł ekshuma
cyjny z dnia 11 października 
1923 roku dodaje: „Autentyczność 
zwłok rozpoznano po wstędze 
Orła Białego i po gwieździe orde
rowej z wyrytym  napisem: „P  r o 
f i d e ,  r e i g e  e t  l e g  e” . Dające 
się po resztkach stroju rozpoznać 
zwłoki kobiece są na pewno Este
ry Wybickiej z W ierusz-Kowal- 
skiej, żony J. Wybickiego, która
— jak podają akta księgi zgonów 
w Brodnicy — zmarła w dwa lata 
po mężu. 29 października 1824 
roku”.

Współtwórca Legionów pol
skich we Włoszech w  roku 1796/91 
poeta-generał, autor aktualnie do 
dziś obowiązującego hymnu pań
stwowego „Jeszjcze Polska nie zgi
nęła”, prawa ręka gen. Jana Hen
ryka Dąbrowskiego —  Józef W y
bicki —  przeżył T. Kościuszkę 
(1817), J. H. Dąbrowskiego (1818)
i cesarza Napoleona (1821) i co 
najbardziej znamienne to chy
ba to, że podobnie jak wszyscy 
brat udział w 65 wielkich bitwach 
napoleońskich. Zmarł dnia 10 
marca 1822 roku mr 75 roku życia 
śmiercią naturalną.

ANTO NI KACZMAREK
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K R Z Y S Z TO F SEL1GA

PRZYSZLI LIPCOWYM ŚWIĘTEM...

JA N U S Z  K R O PECZK O

[SUK PBZYI

lipcowym świtem 
przyszli do nas 
w rogatywkach żołnierze...

I umilkły zwykle 
rozwrzeszczartabaoy - 
chłopom mowę odBbraio naraz
4 < : utlui *̂ó ercardie

Z aB ia iiio  p od
z do loka szliście

T r m m m
ocierattoczy 
częstowali ich ludzie 
strudzonych

aKletłrwteezór już zapadł 
pobielany ksłerycem 
rzekli nagle żołnierze 
toż wstyd
zboże jeszcze na pniu 
Ljak weszli na n o c n e ^ k o * y .

Znam dobrze niepokój tych dni 
i serc niecierpliwość także znam —  . 
w każdym z nas — u wiem — to samo tkwi 
kiedy zbyt długo jest sam.
LcŁjJ wróżby z akacji i gwiazd 
nie zmienią niczego przecież jut.
Gdzie, szczęścia miejsce jest i czas —  
nte-wekaże nam żadne z  wróżb...

ŚzcS*ęie przychodzi nie co dzteń 
Trasem przez4ate go brak, _ 

6*ezęście — =.nie kwiaty w ogrodzie, * 
te tjlfco podejść i rwać.
SeczęSflBrwyjść trzeba naprzeć iw ,- _ 
jeśli uKaie choć ślad!
Szczęście przez okno nie wleci, 

ik liść wrzuci ,iy przez wiatr...

-w iem -
nai| T T z e j otwiera pusty zmierzch... 
i mija, mija dzień za dniem ,

H n ™
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Z N O T A T N I K A  F I L A T E L I S T Y
CH ARAKTER LUD ZI URO
DZONYCH POM IĘDZY 23 A 
29 L IPCA . Z N A K  ZODIAKU 

L E W

Przedsiębiorczy, a nawet zuch
wały. Nade wszystko ceni wol
ność, nic sobie nie robiąc ze 
zdania innych; nie zwracając 
uwagi na otoczenie idzie w  ży
ciu swoją drogą, a jego silna 
wiara w  siebie i we własne 
zdolności —  podtrzymuje go w 
walkach życiowych. Odznacza 
się trafnym sądem o ludziach, 
wykazuje dużą intuicję oraz 
niezwykle silnie rozwinięte 
poczucie sprawiedliwości. Choć 
świetnie orientuje się w  na
turze ludzkiej —  nie potrafi 
jednak opanować samego sie
bie; uczucia jego bowiem są 
bardzo gorące i głębokie. Chęt
nie ży je wspomnieniami, pro
wadzi dociekania historyczne i 
wspomina przeszłość. Przyw ią
zany do tradycji rodzinnych — 
w  stosunku do ludzi współ
czesnych i czasów najnow
szych jest trochę nieufny.
Lubi wszelkie pochwały i ła
two ulega pochlebstwu, a po
nieważ ma wielkie ambicje — 
może być zazdrosny o zaszczy
ty. Gdy się go jednak krzyw-

L EO

dzi lub oszukuje — odpowia
da pogardą, lecz w  gruncie 
rzeczy jest to człowiek wspa
niałomyślny, który łatwo prze
bacza, nie okazując chęci zem
sty.
Kobieta urodzona w  tym okre
sie jest doskonałą wychowaw
czynią i pielęgniarką. Nierzad
ko też wyikazuje zdolności i 
zamiłowania kulinarne. 
Mężczyzna urodzony w tych 
dniach jest dumny, wyniosły, 
zamiłowany w  wojskowości — 
żywi entuzjazm dla bohater
skich czynów, walk orężnych 
itp. Powiedzie mu się w służ
bie wojskowej, a także w  każ
dej pracy wymagającej odwa
gi i siły.
Szczęśliwy dzień — czwartek, 
kamień — tygrysie oko.

„Nauka w służbie naro
du” — pod takim hasłem 
obradował w Warszawie w 
dniach 26—29 czerwea 1973 
roku II Kongres Nauki Pol
skiej. W  Kongresie weźmie 
udział około 2000 pracow - 
ników nauki reprezentują
cych wszystkie dyscypliny, 
środowiska i instytucje 
naukowe w kraju oraz u- 
czcni przedstawiciele za

granicznych instytucji nau
kowych. Zgodnie z założe
niami programowymi II 
Kongresu Nauki Polskiej — 
dokona się oceny dotych
czasowej działalności i roz
woju i aktualnego stanu 
nauki polskiej na tle nau
ki światowej a rozważy się. 
jaka ma być nauka w okre
sie najbliższych 10— 15 lat 
pod względem kierunków 
badawczych, form organi
zacyjnych i środków mate
rialnych.

Z okazji Kongresu Nau
ki Polskiej Poczta Polska 
wprowadzi do obiegu zna
czek pocztowy wartości 
1.50 zl przedstawiający 
książkę jako symbol nauki, 
oraz znak Kongresu.

Koperty pierwszego dnia 
obiegu będą kasowane oko
licznościowymi kasownika
mi pocztowymi.

Na zdjęciu okolicznościo
wy znaczek, który wydany 
zostanie z okazji II Kon
gresu Nauki Polskiej.

PIOTR WIECZOREK

O N A  I O N

POZIOMO: 1) wypowiedź, uwaga o kimś (ujemna), V) na niej orzechy 
laskowe, 7) imię żeńskie, 8) walczył z nimi Don Kichot, 11) sala wykła
dowa, 13) ostatni Mohikanin, 15) środkowa część Czechosłowacji, 17) na
zwa siarczanu glinowo-potasowego, 19) desant, 22) psie imię, 23) młody 
pasterz owiec w Tatrach, 9^  krewny, 25) kraina w  Hiszpanii, 26) obłęd. 
PIONOW O: 1) miasto w województwie poznańskim, 2) znane uzdrowi
sko, kąpielisko nad Morzem Śródziemnym, 3) przyswajanie, 4) walka, 6) 
znak rozpoznawczy szeryfa, 9) obraźliwa nazwa sędziego sportowego, 
10) w  środku wyspy koralowej, 12) naśladownictwo, 14) zamyka otwór, 
15) jedna z trzech bogiń władających losami ludzkimi, 16) poddany, len
nik, 18) wyświadczona przysługa, 20) odwaga.

ROZW IĄZANIE NR 96
POZIOM O: 1) marzenie 4) Frombork 7) obóz 8) adwersarz 10) Arno 13 
partytura 16) Atlantyda 18) zło 20 majeranek 23) pas 24) saturator 25) 
gisernia 29) eza 31) pasternak 34) kur 36) agronomia 40) oscylacja 43) 
emir 44) nawilżacz 45) beza 46) kobiałka 49) alegoria 
PIONOW O: 1) mrzonka 2) zeszyty 3) erudyta 4) furtka 5) Balaton 6) ko
rowód 8) aforyzm 9) złotnik 13) pucz 13) beret 15) koral 18) alasz 19) 
ostoja 21) aurora 22) elegia 23) pawiak 26) melba 28) proso 30) lizol 31) 
pawilon 32) korsarz 33) metys 35) Raba 37) Gorelik 38) Nairobi 39) ag- 
rafia 40) oficyna 41) lumbago 4?) jawajka.

Tristan Bernard: „Kobiety na ogól są tak dobrze wychowane, 
że nic nie potrafi ich wprawić w zdumienie, z wyjątkiem  
szczęśliwego małżeństwa'

Wolter: „Brzydka kobieta jest zazdrosna o swego męża. Piękna — 
nigdy, ponieważ zbyt absorbuje ją zazdrość o cudzych mę
żów".

Talleyrand: „Tylko kobieta to potrafi: podczas gdy myśli — mu
si mówić".

Dorothy Parker: „Zawieszenie broni między kobietami nazywa się 
przyjaźnią".

Byron: „W ielu dobrych mężów często nie ma odwagi być czymś 
innym".

Ninon de Lenclos: „Kobieta nie znosi zazdrosnego mężczyzny, któ
rego nie kocha, ale wścieka się, gdy mężczyzna którego ko
cha, nie jest zazdrosny".

Aleksander Dumas: „Mężczyzna rzadko się żeni, gdy traci serce: 
czeka do chwili aż straci głowę“ .

Maurice Chevalier: „Każdy mężczyzna, który przeżył generalne 
porządki w  swoim domu, rozumie, dlaczego „burza" jest ro
dzaju żeńskiego".

A lfred  Hitchcock: „Szczęśliwe małżeństwo to takie, w  którym 
mąż rozumie każde słowo, którego żona... nie wypowiedzia
ła".

Napoleon: „Miłość to zajęcie dla próżniaka, rozrywka dla czło
wieka zapracowanego i katastrofa dla monarchy".

Turgieniew: „Niektórzy twierdzą, że w miłości nie ma równości. 
A  gdzie jest równość? Tylko w  matematyce, ale tam znowu 
nie ma miejsca na miłość".

Montaigne: „Kobiety poświęcają się Bogu, gdy diabeł nie chce 
mieć z nimi więcej do czynienia".

Spencer Trący: „K iedy mężczyzna myśli o kobiecie, że nic nie jest 
dla niej zbyt piękne i nic zbyt dobre, ofiarowuje jej sie
bie".
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CHCE Ml SIĘ 
PIĆ

Co to właściwie znaczy: ..mam 
pragnienie". „Chce m i się pić"? 
Mówiąc tak określamy po pro
stu odczuwany stan naruszenia 
równowagi zawartości wody i so
li w  naszym organizmie. Orga
nizm sygnalizuje nam o tym 
właśnie poprzez uczucie pragnie
nia.

Równowaga między zawartością

soli i wody w  naszym ustroju jest 
zachowana z dużą precyzją. Każ
dy litr krwi zawiera dokładnie 
9,45 gramów soli kuchennej.

Szczególnie wrażliwe na zmia
ny w  ilości soli we krwi są ko
mórki nerwowe. Nie znoszą nad
miaru soli. Gdy jest jej za du
żo, woda zawarta w  komórkach 
przenika przez otaczającą je  bło

nę do pozostającego na zewnątrz 
roztworu soli, co my odczuwamy 
jako potrzebę napicia się, jako 
uczucie pragnienia.

Człowiek pocąc się traci wodę. 
Co prawda i pot zawiera w  so
bie sól, ale w ilości mniejszej niż 
krew, gdyż w  litrze potu znaj- 
duje się tylko około 5 gramów 
soli. Pocąc się w ięc tracimy w ię
cej wody niż soli. następuje zgę- 
szczenie soli we krwi i komór
kach ustrojowych dające odczu
cie prawdziwego pragnienia. Dla
tego właśnie ludziom pracującym 
w  wysokich temperaturach, jak 
na przykład hutnicy, narażonych 
na stałe silne pocenie się, dostar
czać trzeba stale wodę mineral
ną, czy inne płyny do picia i uzu
pełniania wypoconej wody.

Jednym z sygnałów naruszenia 
równowagi zawartości soli i w o
dy w  organizmie jest uczucie su
chości w ustach i gardle, brak śli
ny. Nie zawsze to jednak jest 
przejawem p r a w d z i w e g o  
p r a g n i e n i a .  P r a g n i e n i e  
r z e k o m e ,  czyli „nieprawdziwe" 
odczuwa na przykład często mów
ca czy wykładowca, odczuwamy 
je też wydychając suche, gorące 
powietrze w  upalnym dniu. W 
tym wypadku równowaga soli i 
wody w  organizmie może być zu
pełnie prawidłowa, a uczucie 
pragnienia wynika z ,.przesusze
nia” jamy ustnej na skutek dłu
giego mówienia lub oddychania 
gorącym i suchym powietrzem. 
Tego typu pragnienie rzekome 
łatwo zaspokoić małym łykiem 
wody — stąd na mównicach sta
wia się zwykle karafkę z wodą i 
szklankę — a nawet ssaniem lan
drynki. Ssanie bowiem zwiększa, 
na drodze odruchowej, wydziela
nie gruczołów ślinowych, dzięki

czemu ustępuje nieprzyjemne u- 
czucie suchości w  ustach.

Duży w p ływ  na odczuw anie p rag 
nienia ma p rzyzw ycza jen ie . lu d z ie  
p rzyw yk li do w yp ijan ia  dużych i lo 
ści p łynów  odczuw ają  silne p ragn ie
nie nawet przy bardzo n ieznacznym  
ubytku w ody. Ludzie, k tó rzy  nie p i
ją  na co dzień du lych  ilości p ły 
nów, p rzy  tak ich  n iew ie lk ich  zm ia 
nach w zaw artości soli i w od y  w  or
gan izm ie, w ca le nie czują potrzeby 
napicia się.

Organizm  człow ieka  ma spore m o l- 
llw ości u trzym yw an ia  rów now ag i soli 
i  w ody  w e k rw i i p łynach kom órko
wych, naw et p rzy  dość znacznych 
wahaniach w  spotyw an iu  soli i w o 
dy. Jedyn ie czego absolutnie nie zno
si — to ca łk ow itego  braku w ody.

Człowiek w warunkach spo
czynkowych pobiera na dobę oko
ło 1,2 litra wody z wypijanymi 
napojami, 1 litr z pokarmami, a 
■spalanie wewnątrztkankowe do
starcza mu dodatkowe 0,3 litra 
wody. W  tym samym czasie i wa
runkach człowiek wydala z mo
czem około 1,5 litra, z potem oko
ło 0,5 litra, z parą oddechu oko
ło 0,4 litra i z kałem około 0,1 l i 
tra wody. W ten sposób bilans 
wodny jest zrównoważony.

Nie jest dobrym przyzw czaje
nie zaspokajania najmniejszych 
odznak pragnienia, co prowadzi 
do nawykowego „opijania się". 
Nadmiar wody przeciąża niepo
trzebnie pracą serce i nerki. Dla 
naszego zdrowia zalecić należy u- 
miar. I w piciu wody również!

LE K AR Z

TADEUSZ DOLEGA-MOSTOWICZ

— Właśnie, wstąpiłem doń, jako do dawne
go zinajomego, by zamienić kilka zdań. Oczy
wiście zbadałbym mu serce, gdyby mi mogło 
przyjść na myśl, że pani tak lekkomyślnie za
niedba wykonanie swego obowiązku.

Po twarzy Łuckiej spływały łzy. Wargi jej 
drgały, gdy mówiła:

— Nie zaniedbam... Byłam przekonana, że... 
Nie mogę przysiąc, ale niemal jestem pew
na. że dał mi pan do zrozumienia, że się sam 
tym zajmie, bo przecie... Ja... nigdy...

Ostatnie słowa zagmatwały się i rozpłynęły 
się w łkaniu.

—  Jeżeli tu jest czyjaś wina —  wybuchnął 
Kolski — to w każdym razie nie panny Łu
cji!

Na twarz profesora Dobranieckiego wystą
piły ciemne wypieki. Cofnął się o krok i za
wołał:

— Ach, tak? Więc to są takie metody? 
Widzę, że knuje się tu przeciw mnie jakaś 
intryga! To na mnie chcecie zwalić swoje 
winy! To może ja mam być odpowiedzialny 
za brak dyscypliny w lecznicy, za nieobowiąz- 
kowość niektórych uprzywilejowanych osób z 
personelu?... Byłoby to oburzające? gdyby nie 
tkwił w tym zbyt oczywisty absurd. O, nie. 
moi drodzy państwo! Nie boję się intry
gi i kłamstwa. Nie boję się odpowiedzial
ności wtedy, gdy istotnie spada ona na mnie, 
ale teraz, gdy mnie zmuszacie, nie zamie
rzam dłużej ukrywać tego, co myślę. Tak, 
powiem otwarcie. Przez szereg lat kierowałem

tą instytucją, i u mnie podobne wypadki były 
absolutnie wykluczone. U mnie panowała ab
solutna dyscyplina, u mnie nikt nie cieszył 
się jakimiś specjalnymi względami, u mnie 
każdy ponosić musiał pełną odpowiedzialność 
za wykonanie swoich, ściśle określonych obo
wiązków. Może uważano mnie z tego powo
du za zwierzchnika zbyt surowego, wymaga
jącego, bezwzględnego, ale za to nie igrało 
się wówczas życiem ludzkim!... Otóż Donat, 
to ofiara tych porządków, które teraz tu pa
nują. One zabiły Donata i na Boga, nie ja je 
stem za to odpowiedzialny!...

N ie tylko wypowiedziane słowa, lecz cała 
postawa, wzrok i wyraz twarzy Dobraniec
kiego jakby tchnęły oskarżeniem, oskarżeniem 
skierowanym przeciw wszystkim zebranym.

W ciszy rozległ się glos profesora Wilczura:
Prosiłbym kolegę o więcej spokoju i o nie 

ferowanie wyroków. Nikt tu przeciw panu 
nie intryguje, nikt nie podaje w wątpliwość 
pańskich zasług, nikt nie obciąża pana winą. 
Za wszystko co się dzieje w lecznicy odpo
wiadam ja, ja ponoszę odpowiedzialność.

— Właśnie. I ja tak sądzę — z ironicznym 
półuśmiechem odpowiedział Dobraniecki, ski
nął głową i wyszedł z pokoju.

W całej lecznicy na wieść o śmierci Dona
ta na stole operacyjnym zapanował nastrój 
przygnębienia. Oczywiście wiadomości szyb
ko wydostały się na miasto i w  niespełna go
dzinę później hall lecznicy pełen już był 
dziennikarzy i fotografów redakcyjnych.

Śmierć Leona Donata, tenora, którego sła
wa znajdowała się właśnie u szczytu, musia
ła wywrzeć na całym świecie wstrząsające 
wrażenie. Ponieważ zaś zgon nastąpił w  oko
licznościach tak wyjątkowych, wypadek na
bierał wszystkich cech w ielkiej sensacji. 
Skrzętnie pracowały ołówki reporterów, zbie
rając strzępy informacji od lekarzy, pielęg
niarzy, a nawet od służby szpitalnej. Tylko 
profesor Wilczur nie chciał przyjąć żadnego 
z reporterów oświadczając, że nie ma nic do 
powiedzenia. Natomiast jego zastępca, profe
sor Dobraniecki, chętnie udzielił wywiadu.

Podkreślił w nim z całą lojalnością swój 
szacunek i uznanie dla profesora Wilczura, 
jako dla świetnego chirurga i dodał, że prze
prowadzona przezeń operacja w żadnym w y
padku nie mogła zakończyć się wynikiem 
śmiertelnym i nie zakończyłaby się, gdyby 
nie pewne niedociągnięcia w  organizacji pra
cy na terenie lecznicy. Mimochodem zazna
czył też, że dawniej podobne wypadki nie 
zdarzały się nigdy, ani za owych czasów, gdy 
lecznicą kierował młody wówczas i nie dźw i
gający na swych barkach ciężaru przeżyć 
profesor Wilczur, ani wówczas, gdy on sam, 
profesor Dobraniecki był tu dyrektorem.

— Chcę, by mnie panowie dobrze zrozumieli
—  mówił. — Kierowanie taką instytucją 'rry- 
maga bardzo wielu wysiłków, nienadwątlo- 
nej pamięci.

— Panowie i wasi czytelnicy wiedzą dobrze, 
jak ciężkie przeżycia wryrwaly go na długie la
ta z  normalnego trybu egzystencji. Proszę mi 
wierzyć, że nie może pozostać bez śladu na 
psychice, na umyśle i na woli człowieka fakt 
kilkunastoletniej amnezji, utraty pamięci i 
wegetowania w strasznych warunkach wśród 
pospólstwa, w  nędzy. I tak godne podziwu 
jest, że profesor Wilczur zdobył się na tak 
wspaniały dowód siły i żywotności ducha, że 
po tylu latach potrafi przejść od praktyki 
znachorskiej, od najprymitywniejszych spo-

P r o k e s o r  W i l c z u r
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Pan Hubert Lewandowski z El
bląga w swoim liście pragnie u
dowodnić. że wszystkie prawdy 
zawarte w Piśmie Świętym nie 
mogą być sprzeczne z prawdami 
naukowymi, gdyż autorem Pisma 
Sw. jest sam Bóg, który nie może 
się mylić.

Listów o podobnej treści otrzy
mujemy w  ostatnim czasie wiele. 
Dlatego sprawę nieomylności P i
sma Świętego potraktuję tym ra
zem nieco szerzej, a to w tym 
celu. aby odpowiedź była jasna
i wyczerpująca.

Nieomylność Pisma Świętego 
pozostaje w  ścisłym związku z 
natchnieniem biblijnym. Auto
rem pierwszorzędnym Pisma Św, 
jest sam Bóg. Ponieważ Bóg jest 
nieomylny, również i Pismo Sw. 
jest nieomylne. Wyraźne tego 
stwierdzenie mamy w  Ewangelii 
Sw. Jana: „A  Pismo mylić się nie 
może" (J. 10, 35). Dlatego przez 
długie w ieki chrześcijaństwa w ia
ra w  nieomylność Biblii nie była 
podważana.

Pewne dyskusje i próby ograni
czenia nieomylności Pisma Świę
tego do spraw wiary i moralno
ści czy też rzeczy objawionych, 
powstałe w wieku X IX  głównie 
na skutek zarzutów krytyki ra
cjonalistycznej, zostały przez eg- 
zegetów obecnie zmodyfikowane. 
Przeciwnicy, a w ięc ci, co utrzy
m ują' iż Pismo Sw. w wielu w y
padkach zawiera błędy, sprzecz
ności itp. opierają się na faktach,

które rzekomo potwierdzają ich 
opinię (fakty przyrodnicze i hi
storyczne). Tendencje te w  w ie
ku X IX , wieku intensywnego roz
woju nauk tak przyj odniczych 
jak i historii, doprowadziły do 
postawienia tzw. „kwestii biblij
nej” . Można by ją tak sformu
łować: czy Pismo Św. mówiąc o 
pewnych naukowo iuż stwierdzo
nych faktach z dziedziny przyro
dy luib historii myli się, czy nie?

Kwestia ta, jeszcze przed pół 
wiekiem żywo dyskutowana dziś 
już wiele straciła ze swej aktual
ności. Od początku ostrze jej za
rzutów kierowało się nie tyle 
przeciw Nowemu, ile raczej prze
ciw  Staremu Testamentowi 
(stworzenie świata w ciągu sze
ściu dni, wieża Babel, proroctwa 
itp.). Wystarczy więc tu zazna
czyć, iż sprzeczności wysuwane 
jako zarzuty są tylko pozorne, 
gdyż grzeszą przeciw kardynalnej 
zasadzie metodologicznej, która 
każe porównywać ze sobą wnio
ski absolutnie pewne w  obu dzie
dzinach, tzn. niewątpliwe wyniki 
badań naukowych, z  autentyczną 
niewątpliwą wykładnią tego, cze
go aaucza Pismo Święte. Błąd ten 
popełnia się najczęściej wtedy, 
gdy Pismo Święte chcemy trakto
wać także jako podręcznik z przy
rody czy choćby historii. Już Św.
Augustyn pisał: ....nie czytamy
w  ewangelii, by Pan powiedział 
Posyłam wam Pocieszyciela (Du
cha Sw.), który by was pouczył
o biegu słońca i księżyca. Chrze
ścijan bowiem chciał wykształcić, 
nie matematyków".

Jest rzeczą zrozumiałą tedy. że 
autorzy natchnieni, piszący pod 
natchnieniem Ducha Świętego, 
dla wyjaśnienia czy lepszego zro
zumienia pewnych prawd wiary, 
niekiedy opisują i podają na spo
sób przenośni pewne fakty przy
rodnicze i tak, jak tego wymagała 
ówczesna mowa potoczna i jak 
to dziś jest jeszcze w  użytku co
dziennym. Stąd niekiedy niepo
rozumienia na tle nieomylności 
Pisma Świętego. Zarzut ten od
pada. gdy uświadomimy sobie 
główny cel i naukę zawartą w 
Piśmie: podanie prawdy o Bogu. 
W innych sprawach autorzy nat
chnieni mylili się i nie możemy 
im tego mieć za złe.

My dziś także, mimo, iż od 
przyjęcia teorii Kopernika upły
nęło już tyle lat, w mowie po
tocznej mówimy „słońce wscho
dzi lub zachodzi”  i trudno nam 
sobie uświadomić, że ono stoi, a 
ziemia się kręci.

Czytelnik z Bytomia skierował do 
nas długi list, w  którym nie zo
stawia na nas przysłowiowej su
chej nitki. Gorąco też apeluje, 
abyśmy „przejrzeli wreszcie na 
oczy i wrócili na łono prawdzi
wej wiary. Nieustannie będę się 
za was modlił wierząc w to, iż 
Bóg potrafi z najgorszego zła w y
prowadzić dobro” .

Za modlitwy szczerze dziękuje
my i zapewniamy, że my także 
za Pana będziemy się modlili. Nie 
gniewamy się też o to. że ton

listu jest ostry i arogancki. Po
dobnych listów oti^zymujemy 
zresztą wiele. Jednak ich auto
rzy najczęściej ukrywają swoje 
nazwiska. Traktujemy je  więc ja 
ko zwykłe anonimy, tzn. kieruje
my do kosza. Mogę zapewnić, iż 
wcale nie boimy się. ani też nie 
unikamy dyskusji, 'wprost prze
ciwnie, cenimy tych, którzy po
trafią dawać rady i wskazówki, 
dzielić się swymi wiadomościami
i doświadczeniem życiowym, któ
rzy potrafią myśleć.

My także wierzymy .w to, iż 
nasz Kościół Polskokatolicki jest 
Kościołem prawdziwym. Z posy
łaniem wszystkich „odszczepień- 
ców ': na potępienie radzimy być 
raczej ostrożni, gdyż nikt z ludzi 
o tym nie może decydować. Zale
camy słowa Chrystusa Rana: „N ie 
sądźcie, abyście snać pierwej sa
mi nie byli osądzeni” .

Małgorzata z Lubienia Kuj. — ma 
pretensje do swojej mamy za to. 
iż czyta ona listy adresowane do 
niej. Prosi też, abyśmy napisali 
w „Rodzinie” , że to jest grze
chem.

Droga Małgosiu. Jest prawdą, 
że cudzych 'listów czytać samo
wolnie nie można. Nawet urzędy 
pocztowe obowiązuje tajemnica. 
W twoim jednak wypadku (jesteś 
młoda, masz dopiero piętnaście 
lat) nie możemy zganić mamy. 
Wprost przieciwnie. Rodzice mają 
prawo wiedzieć co robisz, kto i  co 
do Ciebie pisze. Radzimy też ser
decznie -i szjczerze z mamą poroz
mawiać. Na pewno Cię zrozumie.

Pozdrawiamy 
Ks. T. W

sobów leczenia do kierowania wielką leczni
cą, gdzie i najmłodszego, najbardziej energicz
nego człowieka mógłby przerazić nadmiar 
skomplikowanych zagadnień organizacyjnych, 
wymagających ustawicznej czujności, usta
wicznej kontroli. Z naciskiem proszę panów 
o podkreślenie mego wielkiego szacunku dla 
profesora Wilczura, który będąc już w tych 
latach, gdy nawet każdy inny lekarz, które
mu życie upłynęło normalnie i spokojnie, szu
ka odpoczynku, wciąż jeszcze trwa na stano
wisku.

Żegnając się z dziennikarzami profesor 
Dobraniecki uwarunkował umieszczenie w y
wiadu tym. że będzie wydrukowany jak naj
ściślej.

— Nie mam, oczywiście i nie mogę mieć 
wpływu na rodzaj i jakość komentarzy, któ
rymi Panowie zechcą ten wywiad i cały w y
padek opatrzyć. Nie chciałbym jednak, by 
wskutek zniekształcenia wypowiedzianych tu 
przeze mnie słów ktokolwiek z czytelników 
mógł wTyrobić sobie błędne zdanie o moim 
stosunku dq sprawy.

O godzinie piątej po południu na ulicach 
Warszawy ukazały się nadzwyczajne dodat
ki, przynosząc wieść o śmierci znakomitego 
tenora. Korespondenci pism zagranicznych 
wysyłali długie depesze, wszystkie linie te
lefonów międzymiastowych na Berlin, W ie
deń, Paryż przez długi czas były zajęte.

W  mieście o niczym innym nie mówiono. 
W dodatkach nadzwyczajnych podano tylko 
suche fakty, ale same tytuły zawierały już 
osąd: „W ielki śpiewak Leon Donat zmarł pod 
nożem profesora Wilczura” . „N ie zbadano 
przed operacją serca” , ..Ofiara karygodnego 
niedbalstwa w lecznicy profesora Wilczura” ...

Warszawa się trzęsła. Przed gmachem lecz
nicy zgromadził się kilkutysięczny tłum w iel
bicieli zmarłego śpiewaka, z gęstwy ludzkiej 
raz po raz padały głośne okrzyki pod adre
sem profesora Wilczura i w ogóle lekarzy.

(6) (c.d .n .)

P R Z E C Z Y T A J  f  W Y T N IJ
Z A K ŁA D  W YD AW N IC ZY  
„ODRODZENIE”
00-228 Warszawa 
ui. Koźla 16/18

ZAMÓWIENIE

Zamawiam/my następujące książki z prośbą o 
przesłanie ich pod moim (naszym) adresem za 
zaliczeniem pocztowym:

egz. M. Miniat —  Wierność i K lątwa,
Warszawa 1971 ir. 50.—

egz. W. Benedyktowicz —  Bracia z
Epwort. Warszawa 1971 r. 45.—

. egz. Kalendarz Katolicki 1973 r. 20.—
. egz. W. Wysoczański —  Praw o [we

wnętrzne kościołów i wyznań 
nierzymskokatolickich w  P R L  40.-

Przesyłkę zobowiązuję(my) się wykupić natych
miast po jej nadejściu.

Imię i nazwisko, adres zamieszkaniu I

O W ydaw ca : S T P K  
zak ład  W ydaw 
niczy „O d ro . 
d zen ie” . Reda
gu je Kolegium . 
Adres R edakc ji 
I A d m in is trac ji: 
Ot-228 W arszawa, 

ul. K oźla  16/18, tel. 31-02-12. 
W arunki prenum era ty: Prenu 
m eratę na kra j p rzy jm u ją  u
rzędy pocztow e, listonosze oraz 
Oddziały 1 D elegatury  „K u ch ". 
M 0ŹJ13 rów n ież dokonyw ać 
wptat na konto P K O  N r  
1-6-100020 — Centrala K o lporta 
żu P rasy  I W ydaw n ictw  
„R u ch ” , W arszaw a, ul. T o w a 
row a 28. Prenum eraty są p rz y j
m ow ane do 10 dnia każdego 
m iesiąca poprzedzającego ok 
res prenum eraty. Cena prenu
m era ty : kw arta ln ie — 26 zł, 
półroczn ie — 52 zł? roczn ie — 
104 zł. Prenum eratę za  granicę 
która Jest o  40 proc. droższa — 
przy jm u je Biuro Kolportażu  
W ydaw n ictw  Zagranicznych 
„K u ch ” , W arszaw a, ul. W ronia 
23, tei. 20-46-88, konto P K O  nr 
1-6-100024 (Roczna prenum erata 
w yn osi dla Europy 7,50 do i; 
dla St. Z jednoczonych  1 K an a 
dy  11,70 d o i.; dla A u stra lii 7,50 
doL K ra je  A froa z ja tyck le  1 
zam orsk ie 7,50 d o i.; N R F  33 
D M ). N ie  zam ów ionych  ręk o 
pisów , fo tog ra fii i  ilu stracji re 
dakcja n ie zwraca.

Skład, łam an ie: P Z G  RSW
„Prasa ” , W arszaw a, A l. J erozo
lim sk ie 125/127. D ra k : Zak ła 
dy W k lęsłodrukow e RSW  ..Pra
sa” , W arszaw a, ul. Okopow a 
58/72. R-102. Zara. 336$.
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POŻEGNALNE 
PRZEMÓWIENIE

„Przemówił Samuel do wszystkich Izraelitów: Oto posłuchałem wa
szego głosu we wszystkim, coście do mnie mówili, \ ustanowiłem kró
la nad wami... Teraz więc oto jest król, którego wybraliście, ten, o któ
rego prosiliście. Oto Bóg ustanowił nad wami króla. Obyście się bali 
Boga, służyli Mu i słuchali Jego głosu, nie sprzeciwiali się nakazom 
Boga, obyście tak wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, szli za 
Bogiem waszym... Ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu Boga sprze
ciwiać się będziecie Jego nakazom ręka Boga będzie nad wami po
dobnie jak nad waszymi ojcami. ,
Przystąpcie teraz, a zobaczycie wielkie wydarzenie, którego Bóg do
kona na waszych oczach. Czy to nie terdz są żniwa pszeniczne? Za
wołam do Boga, a spuści grzmoty i deszcz, abyście poznali i zoba
czyli, że wielkie jest wasze wykroczenie, którego dopuszczaliście się 
wobec Boga, domagając się króla dla siebie. Samuel wołał więc do 
Boga, a Bóg spuścił grzmoty i deszcz w tym samym dniu. Cały naród 
bardzo się przeląkł tak Boga, jak i Samuela...
Bójcie się jedynie Boga, służąc Mu wprawdzie z całego serca: spójrz
cie, ile dobrego wam wyświadczył. Lecz gdybyście czynili zło, zginie
cie tak wy, jak i wasz król” . (1 Samuela 12,1— 25).

SAMUELA


