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L E K C J A

(§w. Jakub Apostoł 1. 22-27)

Najmilsi, bądźcie wykonawcami sło
wa, a nie tylko słuchaczami, oszukują
cymi sami siebie. Bo jeśli kto słucha sło
wa. a nie wypełnia go. podobnym będzie 
do człowieka przypatrującego się natu
ralnemu swemu obliczu w zwierciadle, 
gdyż przypatrzył się sobie i odszedł, a 
niebawem zapomniał, jakim byl. Kto 
zas wniknął we wzniosłe prawo wol
ności i wytrwał w nim. stał się nie tylko 
zapominającym słuchaczem, ałe wyko
nawcą dzieła: Ten będzie błogosławio
nym dla czynu .'twego A jeśli kto mnie

ma, że jest pobożnym, nie powściągając 
języka swego, lecz zwodząc serce swoje, 
tego pobożność próżna jest. Czystą i nie
skalaną pobożnością wobec Boga i Ojca 
jest nawiedzanie sierot i wdów w utra
pieniach ich i strzeżenie samego siebie 
od zmazy tego świata.

E W A N G E L I A

(Sw. Jan 16. 23-30)

Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom 
swoim: Zaprawdę powiadam wam: Jeśli 
o co prosić będziecie Ojca w Imię moje.

da wam. Dotychczas o nic nie prosiliście 
w imię moje, proście, a otrzymacie, aby 
radość wasza była pełna. To wam mówi
łem w przypowieściach. Nadchodzi go
dzina, gdy już nie w przypowieściach 
mówić wam będę, ale jawnie o Ojcu 
oznajmię wam. W on dzień w imię moje 
prosić będziecie, i nie mówię wam, że 
ja będę prosił Ojca za wami, sam bo
wiem Ojciec miłuje was, boście wy mnie 
umiłowali i uwierzyliście, że od Boga 
wyszedłem. Wyszedłem od Ojca i przy
szedłem na świat, znowu opuszczam 
świat i idę do Ojca. Rzekli, mu ucznio
wie Jego: Oto teraz jawnie mówisz i 
żadnej przypowieści nie powiadasz. Te
raz wiemy, że wszystko wiesz i nie po
trzebujesz. żeby Cię kto pytał; dlatego 
wierzymy, że od Boga wyszedłeś.



P I Ą T A  N I E D Z I E L A  P O  W I E L K A N O C Y
Dzisiejsza niedziela to niedziela m odlitw ;. 

Jeszcze trzy dni dzielą nas od Wniebowstą

pienia Pańskiego. Pan Jezus zwraca się dziś 

W Ewangelii św. do apostołów z mową pożeg

nalną, której główna treść zamyka się w wez

waniu: „Módlcie się! Ja  was opuszczam, od

chodzę do Ojca od którego wyszedłem, nie 

będę was już więcej prowadził, nauczał, 

uświęcał w widzialnej postaci, ale to wszyst

ko zastąpi wam wytrwała modlitwa, ufna w 

dobroć Ojca i Moje zasługi. Módlcie się, 

a wszystko będzie wam dane”. Apostołowie 

dobrze zapamiętali te słowa. Po odejściu 

Chrystus?, trwali jednomyślnie na modlitwie, 

a po rozejściu się na cały świat, modlitwa 

była ich stałą towarzyszką. Z niej czerpali za

pał, siłę i wytrwałość w ciężkiej pracy m isy j

nej i śmierci męczeńskiej.

Słowa zachęty do m odlitwy wypowiedział 

Pan Jezus nie tylko do swoich uczniów, ale 

do wszystkich tych, którzy przez sakrament 

chrztu św. stali się Jego wyznawcami.

W naturze człowieka leży pragnienie kon

taktowania się z Bogiem przez modlitwę 

i składanie ofiar. Także i nasz rozum mówi 

nam. że ponieważ jesteśmy bytami nie ko

niecznymi. a zaistnieliśmy tylko dzięki do

broci Bożej i żyjemy, ponieważ On nas w ist

nieniu podtrzymuje, przeto w inniśmy Mu sza

cunek i miłość. Tę zaś możemy tylko wyra

zić przez kult religijny.

Do nas chrześcijan odnoszą się specjalne 

teksty Pisma św., które wyraźnie nakazują 

modlić się: „Czuwajcie i módlcie się zawsze” 

(Łk. 21,36) — mów i Pan Jezus. Podobnie na

woływali apostołowie wiernych do modlitwy: 

„Módlcic się bez przestanku” (I Tes. 5, 17). 

„We wszelkiej modlitw ie i prośbie z dzięko

waniem niech żądania wasze będą u Boga 

oznajmione” (Fil. 4. 6). Nie tylko słowami ale

przede wszystkim przykładem wzywa nas 

Boski Zbawiciel do modlitwy. Chrystus Pan 

modli się przed każdym poważniejszym 

wydarzeniem, przed spełnieniem cudu. przed 

swoją śmiercią na krzyżu, a nawet z krzy

ża prosi Ojca Niebieskiego za swoją trzód- 

ką i za tymi, którzy Go prześladowali. 

„Wstąpił Sam na górę, aby się modlić, a 

gdy był wieczór, sam tu był" (Mat. 14, 23). 

„Odszedł na górę modlić się i nocował na mo

dlitw ie Bożej” (Łk. 6, 12). „Rzekł uczniom 

swoim: zostańcie tu, aż pójdę tam i będę się 

m odlił” (Mt. 26, 36). „Padł na oblicze, modląc 

się’ (Mt. 26, 39). Sw. Cyprian powiada: „Jeśli 

ten, który był bez grzechu, modlił się, o ileż 

więcej my grzesznicy modlić się winniśmy. 

Jeśli on całe noce bez przerwy czuwał i trwał 

na modlitwie, o ileż więcej my w częstej mo

dlitw ie czuwać w inniśmy” !

„Całe stworzenie się m odli”, powiada Ter- 
tulian. Stworzenia nierozumne, chociaż nie 
znają swego stosunku do Stwórcy, chwalą Go 
na swój sposób. Pismo św. tak pięknie je do 

tego nawołuje: „Chwalcie Pana słońce i m ie

siące, chwalcie Go wszystkie gwiazdy i św ia

tłości... wy góry i pagórki, drzewa owocowe 

i wszystkie cedry, zwierzęta i wszystko by

dło, plaży i ptaki skrzydlate, chwalcie im ię 

Pańskie” (Ps. 148). Jeśli stworzenia nierozum

ne i nieożywione nawet m ają Bogu cześć od

dawać. to tym bardziej człowiek, pan na zie

m i wszystkich istot.

Mamy modlić się do Pana Boga, aby oddać 

chwałę Najwyższemu, oraz dlatego, by zba

wić swoją duszę. Bez modlitwy nie może być 

mowy o zbawieniu człowieka. Niektórzy po

w iadają: czym pokarm dla ciała, woda dla 

ryby, korzeń dla drzewa, fundament dla do

mu, wilgoć dla rośliny, tym modlitwa dla du

szy. „Nie modlić się i życie duszy stracić, to 

jedna i to samo” — powiada św. Chryzostom.

Bóg żąda od nas modlitwy nie dlatego, że 

nie zna naszych potrzeb, lub że modlitwa jest 
Mu potrzebna. Bóg jest bytem doskonałym 

i my przez nasze modlenie się czy niemodle- 
nie nie dodamy żadnego więcej przymiotu, 

ani nie odejmiemy. Bóg domaga się od nas 
modlitwy dlatego, byśmy w kornej prośbie 

uznali i uświadomili sobie naszą słabość i za

leżność od Niego, byśmy zrozumieli, że wszy

stko, co dobre pochodzi od Boga. Dlatego 
mówi: „Proście, a będzie wam dane, szukaj
cie a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam 
otworzone. Albowiem każdy, który prosi, bie

rze, a który szuka, znajduje, a kołaczącemu 
będzie otworzone" (Łk. 11, 9-10).

\J<feef Haydn, sławny muzyk, kiedy w ele
ganckim towarzystwie prowadzono rozmowę 

na temat wypoczynku i różne co do tej kwestii 
były zdania, on w ten sposób odpowiedział: 

„Ja mam w mieszkaniu swoim kapliczkę. Do 
niej się udaję, gdy jestem znużony i przemę

czony i modlę się. To środek, który mnie nig
dy nie zawiódł, ale zawsze mnie cudnie po

krzepił.”

Sw. Jakub zachęca: „Jeśli kto smutny m ię
dzy wami, niechaj ucieka się do modlitwy." 

A  św. Chryzostom tak powiada: „Jak słod
ka jest modlitwa! Jeśli często przynosi ulgę 

w cierpieniu opowiedzenie innym o swym 
bólu, o ileż więcej pociechy i ulgi mieć bę
dziesz, jeśli cierpienia duszy twojej opowiesz 

Bogu. Ludzie często niechętnie słuchają twe
go utyskiwania i opuszczają cię. Bóg nigdy. 

On cię przyciąga, chociażbyś Mu jak na jd łu 

żej swe bóle opowiadał. On tym więcej cię 

kocha i tym litościwiej ku twej prośbie się 
skłania".

M odlitwa to wielka, wspaniała i Boża spra
wa. Pokochajmy ją  i pielęgnujmy przez 

wszystkie dni życia naszego. Módlmy się 

często, módlmy się chętnie. Nie uważajmy 

nigdy czasu spędzonego na rozmowie z Bo

giem. za czas stracony.

Ks. mgr Z. M ĘDREK

N A S Z  K AT E CH I Z M

W I E R Z Y M Y  W C Z Y Ś C I E C
Wśród „rzeczy ostatecznych” 

człowieka szczególne miejsce zaj
muje nauka o sądzie Bożym po 
śmierci oraz o czyśćcu. Nasz ka
techizm poucza, że poza Sądem 
Ostatecznym przy końcu świata 
odbywa się pc śmierci każdego 
człowieka sąd szczegółowy. Oto 
słowa Katechizmu: „Zaraz po
śmierci czeka człowieka los na
stępujący: Jeśli by? sprawiedli
wym i dobrym, dusza jego osiąg
nie szczęście oglądania Boga, 
jeśli był zatwardziałym grzeszni
kiem, nie dostąpi szczęścia prze
bywania z Bogiem w niebie” czy
li zostanie ukarany w wiecznej 
gehennie. A jak i los czeka tych, 
co żałowali za swe winy i starali 
sic naprawiać popełnione zło, lecz 
nie dokonali tego w sposób wy
starczający do oglądania Boga 
„twarzą w twarz”? — Katechizm 
powiada, że ci „muszą być na j
pierw oczyszczeni całkowicie w 
miejscu, które się nazywa czyść
cem”, ponieważ, jak zapewnia 
Księga Objawienia, do nieba „nie- 
wnijdzie nic nieczystego albo 
wzbudzającego odrazę" (Obi 21. 
27).

S ilna w iara w czyściec rozw i
nęła się w Kościele Zachodnim 
na podstawie nauki Ojców Ko
ścioła, którzy — jak wiemy — 
reprezentują Tradycję Apostol
ską. Porównywali czyściec dc 
więzienia, w którym grzesznik — 
jak w starożytności d łużnik — 
spłaca Bogu dług do ostatniego 
grosza (Tak np. św. Cyprian List 
55 nr 20). Dodajmy, że chociaż 
nauka o czyśćcu rozwinęła się na 
Zachodzie, głosili ją  w I I I  i IV 
wieku również Ojcowie Kościoła 
Wschodniego (Np. św. Cyryl Je- 
rozol. w Katech. 23; św. Grzegorz 
z Nyssy w Żywocie św. Makry- 
ny).

W iara w czyściec posiada swe 
oparcie również w  Piśmie Sw. W 
drugiej Księdze Machabejskiej 
czytamy: „Bardzo dzielny mąż 
Judaa zarządziwszy składkę, po
słał dwanaście tysięcy drachm 
srebra do Jeruzalem, aby złożono 
ofiarę za grzechy zmarłych, do
brze i pobożnie o zmartwych
wstaniu myśląc... A tak święta i 
zbawienna jest myśl modlić się 
za zmarłych, aby byli od grze
chów rozw iązani’'. (12. 43-46).

K onsekw enc ją  te j w ia ry  by ła  m o

d litw a  za dusze zm arłych . Za n a jle p 

szą m od litw ę  uznano  o fia rę  Mszy św. 

Stąd  św. C yry l Je rozo lim sk i pouczał 

ka techum enów : .-My za um arłych  za

nosząc m od ły , nie w ieńce k ładz iem y , 

lecz Chrystusa zab itego  za grzechy 

o f ia ru je m y ” (Katecłi. 5 n r  10). Przez 

ana log ią  do dn ia . w k tó rym  się czci 

w szystk ich św iętych  (1 listopada) be

ne dyk ty ńsk i opat O d ilon  z C lu ny  za

rządz ił (ok. 998 r.). by w  k lasztorach  

podległych jego kongregac ji obcho

dzono dz ień „w spom inan ia  w ie rnych  

zm a rły ch ” czy li znane nam  Zaduszk i 

(2 lis topada). Ten zw yczaj rozpowsze

c h n ił się na ca łym  Zachodzie , lecz 

ze w zg lędu  na codzienne zajęcia w  

dn iu  2 listopada um arły ch  ..w spom i

n a m y ” (odw iedzam y  ich groby i za

nos im y  specja ln ie  uroczyste m od ły ) 

ju ż  w d n iu  1 listopada, k tóry  jest 

dn iem  w o lnym  od pracy.

Ze słuszną w iarą w czyściec 
w iąże się wykrzywiona przez Ko
ściół Rzymskokatolicki nauka o 
odpustach. Rozwinęła się ona ze 
starochrześcijańskiej praktyki 
pokutnej. Jakiś uciążliwy czyn 
pokutny (całe życie w klasztorze, 
daleka pielgrzymka do miejsc 
„świętych*1, noszenie W ł o s i e n i c y  

przez kilka lat władza duchowna 
zam ieniła na przykład na dani- 
nc pieniężną dla Kościoła, czyli 
odpuszczała przykre zadośćuczy
nienie za grzechy z powodu ho j
nej ofiary na swoją korzyść. Tego

rodzaju odpusty przeniósł Ko
ściół łaciński na pobyt grzesznej 
lecz skruszonej duszy w czyśćcu. 
Powiada, że po odmówieniu za 
życia takiei a takiej modlitwy 
lub złożeniu takiej a takiej ofia
ry pieniężnej uzyskuje wierzący 
katolik rzymski tyle a tyle ulgi 
w przyszłych cierpieniach czyść
cowych. Tylko złośliwcy mówią 
w związku z tym, że zbawienie 
w Kościele rzymskim zależy od 
zasobów pieniężnych grzesznika, 
jednakże należy uznać, że cała 
nauka o odpustach posiada słabe 
podstawy teologiczne, że niejed
nokrotnie była nadużywana i na
dal może być wykorzystana nie
właściwie.

Znacznie rzetelniejsza jest nau 
ka chrześcijańska (która jest i 
nauką Kościoła Polskokatolickie- 
go) głosząca, że najpewniejszym 
sposobem skrócenia po śmierci 
Bożych kar jest uczciwe życie 
przed śmiercią — na ziemi, wed
ług tego, co napisał Ap. Paweł: 
„Albowiem okazała się wszystkim 
ludziom łaska Boga, Zbawiciela 
naszego i poucza nas, abyśmy 
wyrzekłszy się bezbożności i 
żądz światowych rozsądnie, spra
w iedliw ie i pobożnie żyli na tym 
świecie, oczekując błogosławionej 
nadziei i przyjścia chwały w iel
kiego Boga...” (Tyt. 2, 11-13).

Ks. dr S. W ŁODA RSK I
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Zaledwie kilka dni dzieli 
nas od dnia. w którym  wy
bierać będziemy posłów do 
Sejmu i radnych do tere
nowych rad narodowych. 
Znamy już wszyscy ogólno
polską platformę wyborczą 
Frontu Jedności Narodu. 
Znamy również terenowe 
programy wyborcze. Z 
programów tych wynika, 
że troską ich jest gospo
darka kraju, terenu na któ
rym  mieszkamy, troska o 
naszą przyszłość.

Bardzo dobrze się składa, 
że równocześnie odbywa
ją  się wybory do Sejmu i 
rad narodowych, bo przez 
to istnieje możliwość kom 
pleksowego ujmowania 
spraw wielkich, tyczących 
całego państwa, jak i spraw 
lokalnych, tyczących po
szczególnych rejonów, po
szczególnych terenów
mniejszych i większych 
adm inistracji państwowej. 
Te sprawy lokalne składa
ją się na obraz kraju, d la
tego od ich sprawiedliwego 
rozw iązywania i załatw ia
nia uwarunkowane jest 
tempo rozwoju i postęp w 
budowie lepszego ju tra w 
naszej Ojczyźnie.

M iniony dorobek jest 
okazały. Z dum ą bowiem 
obliczaliśmy bilans dw u
dziestolecia Polski Ludo
wej. N iemały był trud tego 
czasu, ale też niepodobny 
jest dziś nasz rozwinięty 
przemysłowo, coraz nowo
cześniejszy kraj do tego 
samego kraju  przed rokiem 
1939, nękanego zacofaniem, 
analfabetyzmem i bezrobo
ciem. A jeśli przypomnieć 
zniszczenia wojenne, mate
rialne, kulturalne i biolo
giczne, gdy startowaliśmy 
w  latach 1944-45 do budo
wy Polski Ludowej, jeśli 
przypomnieć gigantyczne 
zadania osiedlenia i zagos
podarowania zrujnowa
nych przez wojnę naszych 
ziem zachodnich, plusy 
minionego XX-lecia okazu
ją  się jeszcze wymowniej
sze i świadczą na rzecz 
słusznie obranej drogi.

Aprobatę tej drogi znaj
dowaliśmy i znajdujemy na 
zebraniach i konferencjach 
kam panii przedwyborczej, 
czy nawet w prywatnych 
rozmowach. Wszyscy bo
wiem zgadzamy się, że 
droga, którą przed dw u
dziestu laty  wybraliśmy, 
droga socjalizmu, jest n a j
słuszniejszą drogą dla na
szego kraju i dla nas sa
mych.

Sprawa socjalizmu w 
Polsce stała się sprawą na
rodową. Sprawa socjalizmu 
zw iązała nasz kraj węzła
m i przyjaźni i sojuszem ze 
Zw iązkiem  Radzieckim i 
innym i krajam i socjalis
tycznymi, co daje nam siłę 
wspólnoty i gwarancję bez
pieczeństwa naszych gra
nic. Polska Ludowa zyska
ła sobie szacunek w świe- 
cie, liczy się jako partner 
na arenie międzynarodo
wej. Nasze inicjatywy

zmierzające do zabezpie
czenia pokoju, żeby wy
m ienić P lan Rapackiego 
czy Plan Gomułki, są waż
nym i czynnikam i w działa
n iu  na rzecz pokojowego 
współistnienia państw o 
różnych ustrojach politycz
nych i społecznych.

I  to właśnie ten dorobek 
gospodarczy i kulturalny 
kraju  i pokojowa polityka 
zagraniczna oraz wzrost 
autorytetu Polski w świe- 
cie, a więc działanie na 
zewnątrz odpowiadające 
najżywotniejszym intere
som narodu, zespalają 
nasz naród we Froncie 
Jedności.

Dlatego wybory w na
szym kra ju  nie m ają za 
zadanie poszukiwania no
wych dróg, którym i mamy 
iść. Droga, którą raz obra
liśmy. jest jak najsłusz
niejsza i jak najbardziej 
pożyteczna dla kraju, dla 
całego społeczeństwa, dla 
każdego z nas. Wybierani 
zaś przez nas zarówno do 
Sejmu, jak i rad narodo
wych m ają utwierdzać tę 
drogę, aby postępy na tej 
drodze były szybsze i sku
teczniejsze, aby przez nas 
wybrani wszelkie nasze 
sprawy załatw iali tak, jak 
by to załatw iali dla siebie.

Podstawowym zadaniem 
Sejmu przyszłej kadencji 
będzie uchwalenie nowego 
planu 5-letniego, planu, 
który ma dać półtora m i
liona nowych miejsc pracy 
dla wyżowych roczników

naszej młodzieży. Rozw ią
zanie tego trudnego' pro
blemu, a także wiążącego 
■się z nim  problemu miesz
kaniowego, w znacznej 
mierze będzie zależało od 
pomysłowości, od in ic jaty
wy i gospodarności władz 
terenowych. One to z ołów
kiem w ręku będą musiały 
rozważyć, co i jak budo
wać, aby w ynik i wysiłku 
inwestycyjnego były n a j
skuteczniejsze, najbardziej 
opłacalne, aby najpierw 
zaspokajać najpilniejsze 
potrzeby, a mniej ważne 
odsuwać na później, aby 
wreszcie wykorzystywać 
wszelkie rezerwy tkwiące 
w poszczególnych tere
nach, a w tym także rezer
wę ludzkiej inwestycji, 
która nie wszędzie i nie 
zawsze jest w  dostatecznej 
mierze pożytkowana.

Decentralizacja zarządza
nia i wynikające stąd coraz 
szersze uprawnienia rad 
narodowych dają w  naszym 
założeniu coraz większe 
możliwości spożytkowania 
aktywności społecznej, któ
ra jest niezbędna w rozw i
jan iu  demokracji ludowej, 
demokracji socjalistycznej.

Działalność posłów i rad
nych, których kadencja się 
skończyła, znamy. Cieszy
my się z ich dorobku, któ
ry, trzeba przyznać, był 
niemały nie tylko w gospo
darce ogólnokrajowej, ale 
i na terenie każdej rady 
narodowej zarówno w 
mieście, jak i na wsi.

K ilkudniowa wizyta radzieckiego m i
nistra spraw zagranicznych Andrzeja 
Gromyko w Paryżu zakończyła się opu
blikowaniem ciekawego komunikatu o 
rozmowach radziecko-francuskich. T łu
macząc sformułowania kom unikatów  
oficjalnych na język prosty, codzienny, 
wynika z ich treści, że:

ZSRR  i Francja postanowiły „konty
nuować wymianę poglądów we wszyst
kich sprawach, stanowiących przedmiot 
wzajemnego zainteresowania”.

Paryskie rozmowy wykazały, że ist
nieje między ZSRR  i Francją szereg 
dziedzin, w  których zachodzi zgodność 
poglądów i opinii między obu krajam i. 
Końcowy kom unikat wykazał ponadto 
daleko posunięte podobieństwo zdań 
w  sprawie problemu wietnamskiego, 
którego rozwiązanie, jak  stwierdziły 
obie strony, powinno opierać się na 
powrocie do treści Układów Genewskich 
z 1954 r., czyli opierać się o zasadę 
niezawisłości państwowej i nieinter
wencji z zewnątrz w  sprawy tego kraju.

Rozpoczęty dialog radziecko-francus- 
k i dotyczy również i problemu niemiec
kiego. I na tym odcinku istnieje istotne 
zbliżenie stanowisk Francji i ZSRR, 
mimo, że Francja reprezentuje nieco 
inny pogląd w zakresie szczegółów 
swego stosunku do NRF i NRD. Zbież
ność stanowisk obu stron sprowadza 
się do:

1. nienaruszalności granic Niemiec, 
powstałych po I I  wojnie światowej,

2. zakazu uzbrojenia Niemiec za
chodnich w broń nuklearną.

Radziecki minister spraw zagranicz
nych A. Gromyko, w czasie konferen
cji prasowej wypowiedział pogląd, że 
jego zdaniem rząd francuski „przyj
m uje jako punkt widzenia wyjściowy 
(rozważań o rozw iązaniu problemu nie
mieckiego) fakt istnienia dwóch państw 
niemieckich”. Kto zna wymowę n iuan 
sów wypowiedzi dyplomatycznych na 
szczeblu m inisterialnym , ten nie może 
oprzeć się wrażeniu, że Gromyko 
ujawnił, iż Francja de facto uznaje 
istnienie dwóch państw niemieckich. 
Jeśli oświadczenie Gromyki nie zosta
nie zdezawuowane przez rząd fran 
cuski, a na to się nie zanosi, to wszy
stko wskazuje, że między Francją 
i ZSRR , a więc dwoma z czterech mo
carstw, zarysowuje się perspektywa 
istotnego zbliżenia poglądów, co może 
mieć doniosłe znaczenie dla rozwoju 
stosunków międzynarodowych w  Euro
pie, w  oparciu o pokojowe zasady 
współżycia. Rozpoczęty dialog Paryż- 
Moskwa trwa i sam przez się stanowi 
zjawisko obiecujące i pomyślne nie 
tylko dla rozwoju stosunków francus- 
ko-radzieckich ale i dla rozwoju sy
tuacji w  Europie i na świecie.

Po raz pierwszy w  powojennych sto
sunkach między Japonią i USA ukazał 
się komunikat, stwierdzający olbrzymie 
rozbieżności między oboma państwami. 
Japonia pragnie jak najspieszniej przy
wrócić swą suwerenność nad wyspą 
Okinawa, przekształconą na wojskową 
bazę Stanów Zjednęczonych na Dale
k im  Wschodzie. Okinawa jest preteks
tem, który podnoszony do godności pro
blemu prestiżowego i w  gruncie rzeczy 
nieudolnie maskuje dążenia Japonii do 
zajęcia w  świecie kapitalistycznym roli 
państwa trzeciego. S iłą motoryczną 
tych aspiracji jest odbudowany i roz
budowany w  Japonii potencjał gospo
darczy, o czym świadczą wskaźniki 
osiągnięć przemysłowych.

Japończycy m ają co eksportować, 
tylko brak im rynków zbytu, które 
zna jdu ją się w zasięgu gospodarczego 
oddziaływania USA. Stąd rodzi się kon
cepcja rozszerzenia handlu z Chinam i 
Ludowym i i innym i krajam i Azji 
i Afryki. (O.)

O D B U D O W A L I Ś M Y  R C 1N Y  D O M O W  1 1- l . i r

3



P O P I E R A M Y  P R O G R A M  F R O f l i y  I E O I O S C !  HA1 1 901

z M rn o w  m i s \ t \  N-owc n /iK t.N 'ice

Z B I  O O W  M .IS M Y  N O W t  K OPA LN IE . . .

N O W E  M OSTY P O L E P S Z A JĄ  K O M U N I
K A C JĘ  NA D R O G A C H

O D B U D O W A L I Ś M Y  Z N I S Z C Z O N E  I Z B U D O W A L I Ś M Y  N O W E  G A L E Z I E  P R Z E M Y Ś L U

UW AŻAM Y, ŻE N O W O  W YBRANI PRZEZ NAS  
PO SŁO W IE  I RADN I NIE TY LK O  BĘDĄ R E A LIZ O 
W AĆ LIN IĘ SW Y C H  K O LEG Ó W , ALE JE S Z C Z E  JĄ 
UTW IERDZĄ, PO SZER ZĄ . PO PRO STU  PO KA ŻĄ , ŻE  
SĄ G O D N Y M I IC H  NASTĘPCAM I I D O BRYM I G O 

SPO D A RZA M I TEREN U O R A Z KRAJU.
D LA T E G O  ID ZIEM Y D O  URN Z PRZEKO N A N IEM  

ŻE P O W O D ZE N IE  N A SZE Z A LE Ż E Ć  BĘD ZIE Z A 
R Ó W N O  O D  PRA CY W YBR A N YCH , JAK I W YBIE
R A JĄ C Y C H



DLACZEGO JESTEŚMY WYZNAWCAMI 
K O Ś C I O Ł A  P O L S K O K A T O L I C K 1 E G OD

iektórzy wyznawcy Kościoła 
rzymskokatolickiego zadają nam 
często pytania, dlaczego opuści
liśmy rzymski Kościół i przystą
piliśmy do Kościoła Narodowego. 

Aby na to pytanie odpowie
dzieć, należałoby choć w paru zdaniach w y
jaśnić, czym jest Kościół Polskokatolicki i ja 
k im  celom służy.

Jak  już sama nazwa Kościoła mówi — jest 
to Kościół Polski duszą i sercem związany 
z Narodem Polskim i oprócz m isji zbawczej, 
którą prowadzi, dąży do tego, aby każdy Po
lak był lepszy, mądrzejszy, kulturalniejszy 
i duchowo, religijnie bardziej rozwinięty,

Wiemy, że każdy naród został przez Boga 
powołany, a wśród tych narodów powołany 
został i nasz naród polski. Każdy z tych na
rodów został obdarzony darem własnego ję
zyka, który jest narodową świętością i częścią 
składową duszy narodu.

Wiemy, że gdy ojciec teatru polskiego, Bo
gusławski, postanowił wprowadzić na scenę 
język ojczysty, musiał pokonać wiele trud
ności i przeszkód, zanim uzyskał od króla 
zgodę i zezwolenie.

Jakże zdziwieni byliby dzisiaj ludzie, gdyby 
po otwarciu kurtyny w Teatrze Polskim w 
Warszawie usłyszeli aktorów mówiących po 
francusku lub po łacinie.

A  jednak i dzisiaj, m imo uchwał Soboru 
Watykańskiego, episkopat rzymskiego Kościo
ła w  Polsce robi wszystko, aby języka pol
skiego nie wynieść na ołtarz, aby nie uczynić 
go językiem modlitwy i ofiary. Uczy, że tylko 
martwa łacina jest godnym językiem do spra
wowania najświętszych tajemnic, a do pol
skiego języka uczy pogardy jako do języka 
pospólstwa. Tak niedawno jeszcze grzmiały 
ambony rzymskiego Kościoła w Polsce, że 
Msza św. w języku polskim jest nieważna. 
Dziś uchwały Soboru Watykańskiego zam 
knęły usta kaznodziejom, że Msza św. w ję
zyku ojczystym jest nieważna, bo niektóre 
kraje katolickie, jak Belgia, Kanada wprowa
dzają język narodowy do Mszy. No i czynić 
to będzie Kościół rzymski w innych krajach, 
tam w szczególności, gdzie jest zagrożony. 
My, wyznawcy Kościoła Polskokatolickiego, 
mamy satysfakcję, że już znacznie wcześniej 
doszliśmy do wniosku, że pogardzanie mową

ojczystą, jako darem Bożym, jest grzechem 
i dlatego organizator Kościoła Ks. Biskup 
Fr. Hodur już w końcu X IX  wieku wśród 
stęsknionych za ojczyzną Polaków na obczyź
nie wprowadził do liturgii język ojczysty.

Czyżby biskupi rzymscy w Polsce i kapłani 
nie czuli się Polakam i, czy muszą czekać na 
wyraźne polecenie Rzymu? Przecież Rzym l i
turgią w języku ojczystym nie jest zaintere
sowany!. Czy mamy czekać, jako Polacy, 
wciąż na instrukcję W atykanu?

Czasy klątw  i inkw izycji w nieprawo- 
myślność m inęły bezpowrotnie. Dziś możemy 
sami sobie wybrać drogę do Boga. Dziś w 
Polsce byłoby już trudno wytworzyć fana
tyzm i rozpalić stos dla heretyków.

Kiedy w latach trzydziestych w Świecie- 
chowie, woj. lubelskie, powstała parafia Ko
ścioła Narodowego —  wyznawcy Kościoła 
rzymskiego przychodzili oglądać księdza na
rodowego, bo ich proboszcz głosił z ambopy. 
że narodowy ksiądz ma rogi na głowie.

Dzisiaj zmieniło się wiele, ale ciemnoty 
i zacofania jest jeszcze wiele. Kościół rzym 
ski pielęgnuje ciemnotę i zabobon. Duszpa
sterze rzymscy z ambon karm ią swych wier
nych wręcz absurdalną pożywką. Kiedy przed 
k ilku  laty powstała liczna parafia w Bolesła
w iu k/Olkusza Kościoła Polskokatolickiego, 
aż z województwa białostockiego przyjechało 
k ilka osób, aby zobaczyć cud. Cud ten na 
tym m ia ł polegać, że ludzie, którzy przystą
p ili do Kościoła Polskokatolickiego, zamienili 
się w drzewa.

Oczywiście wrócili do swej wsi zawiedzeni 
i przypuszczam, że proboszcz ich autorytetu 
sobie nie przysporzył.

Nawet w Warszawie można się spotkać 
z przejawami ciemnoty i nietolerancji. W m a

ju  ubiegłego roku w  kościele paulinów  przy 
ul. Freta jeden z księży wygłosił kazanie na 
temat Kościoła Polskokatolickiego. Na zakoń
czenie swych wywodów powiedział dosłow
nie: „ale w Narodowym Kościele Boga nie 
ma, amen”.

Należałoby ustalić, czy kaznodzieja uważa 
swych słuchaczy za ciemną masę. Czy sam 
zapomniał albo wątpił, że Bóg jest wszędzie 
obęcny, a Chrystus powiedział, że: „gdzie 
dwu albo trzech zbierze się w im ię Jego, On 
jest pomiędzy n im i.”

I właśnie z takim  fanatyzmem, z taką po
stawą moralną i nietolerancją będzie zawsze 
walczył nasz Kościół, bo taka postawa Ko
ścioła rzymskiego jest niechrześcijańska 
i nieludzka.

Może komuś się wydać, że to śmieszne, ale 
to jest raczej bolesne n iż śmieszne.

My, Polacy, którzy mieszkamy w  centrum 
Europy w dobie najwyższych osiągnięć tech
nicznych trzymamy się kurczowo W atykanu 
i jego duchowego patronatu. Były przecież 
czasy, kiedy Kościół był jedynym lum inarzem 
wiedzy, ale dzisiaj już nikogo nie oświeca, 
a masy wierzących ludzi ogłupia i fanaty- 

zuje.

Toteż, aby wskazać wierzącemu ludowi 
polskiemu jaśniejszą drogę polscy kapłani 
zerwali z Rzymem, aby prowadzić lud do 
Prawdy, Boga i Zbawienia.

Tym. którzy uważają, że bez Kościoła obce
go żyć nie można, pragnę przypomnieć sło
wa poety Wincentego Pola, który pisał: 
„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie 
wiecie, co posiadacie”.

J. K O W A LC ZYK

MIŁOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA I TOLERANCJA W PRAKTYCE
W  liście do redakcji niektórzy 

z naszych czytelników stawiają 
nam  zarzuty, że zbyt ostro kry
tykujemy przedstawicieli Kościo
ła rzymskokatolickiego i za mało 
mamy dla nich chrześcijańskiej 
miłości. Niektórzy z nich tw ier
dzą, że nigdy nie słyszeli, aby 
kapłani rzymskokatoliccy kryty
kowali nasz Kościół, nasze zasady 
w iary czy też naszych kapłanów.

W rzeczywistości rzecz ma się 
zupełnie inaczej.

Na każdym niemal kroku spo
tykamy się z przejawami nieto
lerancji, fanatyzmu i złej woli.

Nie poruszamy tych spraw 
dość często chociażby dlatego, że 
,,Rodzina” idzie także do ośrod
ków polonijnych za granicę, jak 
też do przedstawicieli innych Ko
ściołów ekumenicznych na Za
chodzie i wstyd nam, jako Pola
kom, ukazywać fakty i zjawiska, 
które świadczą, że w epoce ato
mowej, w epoce lotów kosmicz
nych. w dobie wolności sumienia 
zagwarantowanej konstytucją 
można spotkać się jeszcze w na
szym kraju  z przejawami śred
niowiecznych mroków.

Poniżej zamieszczamy list pod
pisany przez proboszcza w Ża
rach i członków Rady Parafia l
nej, który świadczy o braku to
lerancji i miłości bliźniego w Ko
ściele rzymskokatolickim.

„Zwracamy się do Redakcji 

naszej „Rodziny” z prośbą aby 

umieściła list kilkuset wyznaw

ców i sympatyków Kościoła Pol- 
skokaiolickiego.

Kościół ten poznaliśmy niedaw

no, właściwie od czasu powstania 
w naszym mieście polskokatolic- 

kiej parafii (lipiec 1964 t.).

Gdy przyszliśmy na pierwsze 

nabożeństwo — wydało się nam, 

że podświadomie tęskniliśmy już 

od dawna za takim właśnie K o
ściołem.

Toteż licznie przystąpiliśmy do 

tej parafii, której przewodniczył 

młody i pełen zapału kapłan, ks. 

mgr Eugeniusz Elerowski.

Zainteresowanie nowo otwartą 

parafią narodową wśród społe

czeństwa naszego m iasta było 
duże. Wszyscy z zaciekawieniem  

obserwowali, jak  — nie bez trud

ności— nowa parafia katolicka w 

Żarach zdobywała sobie coraz to 

więcej zwolenników i coraz w ięk

szą sympatię wśród miejscowych 

mieszkańców, a nawet wśród 
mieszkańców okolicznych wiosek.

Rozwój naszej parafii zaniepo

koił duchowieństwo rzymskoka
tolickie. Zaczęły się z ambon ata

ki na nasz Kościół, naszą parafię 

i naszego duszpasterza.
Fanatycy z Kościoła rzymsko

katolickiego zaczepiają i wy

śm iewają na ulicy i w zakładach 
pracy naszych wyznawców.

Księża zatrzymują na ulicy ro

dziców upominając, żeby dzieci 
przysyłali na katechizację do ko

ścioła rzymskokatolickiego.

Na lekcjach religii księża ka

techeci i siostry zakonne wyjaś

n ia ją zainteresowanym naszym 
Kościołem dzieciom i młodzieży, 

że t.zw. Kościół narodowy nie ma 
nic wspólnego z samą religią i 

wiarą, że jest to Kościół pań

stwowy, a nawet komunistyczny, 

że nie ma tam Boga itp. Zabra

nia pod karą wstrzymania roz
grzeszenia czytać Katolicki Ty
godnik Ilustrowany „Rodzinę". 

Według miejscowego proboszcza 
rzymskokatolickiego, do naszego 

kościoła można przyjść jak do 
zabytku muzealnego i zachować 

się tak jak w m uzeum ”.

Chłopcy wracający z religii w 
kościele rzymskim wypisują na 

ławkach i murach niecenzurowa- 

ne słowa na nasz Kościół.
Z ambon kościoła parafialnego 

i  garnizonowego ogłoszono, ze

t.zw. Kościół narodowy nie jest 

Kościołem Chrystusowym ani też 

katolickim  i wszyscy, którzy do 

niego będą uczęszczać zostaną 

wyklęci przez Kościół rzymsko
katolicki.

My wyznawcy i smpatycy Ko

ścioła Polskokatolickiego, <A 

innych wyznań odnosimy się z 

pełną tolerancją. Pragniemy aby 
w atmosferze chrześcijańskiej 

miłości współżyć z wszystkimi 

braćmi, pracować dla rozwoju 

Kościoła t dla dobra naszej O j
czyzny.’’

Następują podpisy.

Jak w idzimy z treści powyższe
go listu Kościół rzymskokatolic
k i nie zrezygnował ani z fana
tyzmu. ani z agresji w stosunku 
do innych wyznań chrześcijań
skich. Nadal uważa się za jedyno- 
zbawczy i ani z historii, ani z 
ducha soborowego zainicjonowa- 
nego przez Jana X X I I I  wniosków 
nie wyciągnął.

Jesteśmy pewni, że gdyby w ła
dze państwowe zezwoliły na to. 
chętnie by na rynku w Żarach 
stos dla heretyków rozpalili.

„M iłujcie nieprzyjacioły wa
sze", „czyńcie dobrze tym, którzy 
was nienawidzą". (Ew. św Jana).

s



Jurek Szymański odchodząc do 
wojska przy pożegnaniu z rodzi
cami. stanąwszy przed matką, 
powiedział:

— Mamusiu, mam do ciebie 
prośbę!...

— Słucham! Jaką. Jureczku? 
Spełnię każdą! — odpowiedziała 
matka.

Jurek spojrzał w oczy matki, 
które z lękiem, z trwogą, z nie
cierpliwością wielką oczekiwały, 
z czego jej syn się zwierzy. M il
czał przez chwilę. W ahał się, czy 
powiedzieć matce, czy prosić ją...

■— Czemu nic nie mówisz? — 
spytała matka patrząc na syna.

— Jurek, nie bądź babą! Nie 
po to cię chowałem, abyś w y
rósł na tchórza, na babę. a nie 
na żołnierza, na pełnowartościo
wego chłopaka! —  skarcił go 
ostro ojciec.

Słowa ojca podziałały na Jurka 
jak wiadro zimnej wody na roz
paloną głowę.

-- No, mów. Jureczku! - nale
gała matka.

—■ Mamusiu. — rzekł Jurek od
chrząknąwszy nieco — czy bę
dziesz mi o wszystkim pisała?

— Będę. Jureczku! — zapew
nia ła matka.

— O Ewie też? —  spytał.

— O Ewie? O jakiej Ewie? — 
pytała z niecierpliwością matka.

w

—  Ach, wiesz, mamo. wiesz, 
tatusiu — zaczął niepewnie J u 
rek. — Nie mówiłem wam o tym. 
Poznałem Ewę...

—  O jakiej ty Ewie mówisz? — 
spytał niecierpliwie ojciec?

— O Ewie! Grabowskiej Ewie!

—■ Jakie j Grabowskiej? ■ - spy
tała znów matka.

— No, o Grabowskiej! Nie 
przypomina sobie mama tej 
dziewczyny owego państwa, któ
rzy na taty im ieniny by li u nas? 
Ów pan Grabowski jest dzienni
karzem...

— O Leszku Grabowskim m ó
wisz? — spytał z ciekawością o j
ciec.

— Tak, tatusiu! O panu Leszku 
Grabowskim i o jego, o ich cór
ce, Ewie. My z Ewą znamy się 
dawno. Chcemy się pobrać. A tu. 
niespodziewanie, przyszło to w oj
sko.

—■ Nigdy nam o tym nie m ów i

łeś —■ powiedziała prawie szep

tem matka.

— Nie mówiłem, to prawda! 
Ale miałem powiedzieć. W łaśnie 
na W ielkanoc planowaliśmy nasz 
ślub.

—■ Ale, o ile wiem —  powie
dział ojciec — to ta twoja Ewa 
m a zaledwie dziewiętnaście lat. 
Jest na pierwszym roku...

— To co z tego, że jest młoda, 
że ma dopiero, jak tatuś mówi, 
dziewiętnaście lat? — zawołał 
zdenerwowany Jurek. —■ Czy lu 

dzie młodzi nie m ają prawa do 
szczęścia, do miłości? Czy ludzie 
młodzi tacy jak my nie mogą się 
pobierać, bo „ona ma dopiero 
dziewiętnaście la t”?... — zaczął 
sypać pytaniam i. — Czy tatuś że
niąc się z mamusią, nie był m ło
dy? Czy mamusia wówczas nie 
m iała również dziewiętnastu lat?

— Nie. m iałam  już dwudziesty!
— uzupełniła matka.

— Jurek, uspokój się! —  rzekł 
spokojnie ojciec, kładąc rękę na 
jego ramieniu. — Nie histeryzuj' 
Czego się złościsz? Przecież nikt 
ci nie robi żadnych wymówek, że 
wy jako m łodzi nie macie prawa 
się kochać, być szczęśliwymi i tak 
dalej. Zdziw iło nas to, a nawet 

więcej, zaskoczyło nas, że dotąd 
nam nic nie mówiłeś, Ale.., Jeśli

wszystko uzgodniliście, jeśli sobie 
odpowiadacie, to czy uważasz, że 
my będziemy się sprzeciwiać?...

—■ Przepraszam — szepnął J u 
rek. —• Ja myślałem, że...

Dobrze, że myślałeś. Myśla
łeś, tylko nie mówiłeś — powie
dział ojciec. —  O takich zaś rze
czach nie można nie mówić. 
Przecież to są sprawy, które ob
chodzą żywo nas. rodziców, nas i 
państwa Grabowskich. Czy z n i
m i mówiliście już coś?

— Ja  nic! — odrzekł Jurek.

—  A Ewa!

—• Obawiam się, że też nie, bo 
jak mówiła, jej ojciec jest bardzo 
surowy i z pewnością będzie się 
sprzeciwiał naszemu planowi.

—  Waszemu planowi sprzeci
w iał się nie będzie —  w trącił oj
ciec. — Będzie się sprzeciwiał 
jednemu, że z małżeństwem mo
żecie zaczekać, to nie zając. Ewa 
zaś powinna ukończyć studia...

— Kiedy ja nie chcę! Kiedy my 
nie chcemy! —■ zawołał Jurek — 
dłużej czekać! Wy wiecie jak to 
dzisiaj jest?

—■ Jureczku, czy uważasz, że 
dziewcząt dla chłopców kiedyś 
zabraknie? Chłopak nie potrzebu
je się martwić. D la chłopca zaw

sze dziewczyna urośnie. Nawet 
może ją sam wychowa —  zaczęła 
tłumaczyć matka.

— Ale my się z Ewą kochamy! 
-- zawołał Jurek. Dlatego mam 
do was prośbę, piszcie m i wszy
stko o Ewie. Obserwujcie ją.

—  Przyrzekamy ci to! — po
wiedziała matka.

Jurek uspokojony tym zapew
nieniem pożegnał się z rodzicami 
i poszedł na dworzec, odprowa
dzony przez ojca.

Z wojska często pisywał do 
Ewy. Ona mu też nie pozostawała 
dłużna. Niemal codziennie poczta 
wojskowa przynosiła list adreso
wany do Jerzego Szymańskiego.

Z Jurka Szymańskiego do
wództwo było bardzo zadowolone. 
Był żołnierzem zdyscyplinowa

nym, a ponadto okazał się bar
dzo utalentowanym chłopcem. 
Toteż dość szybko otrzymał urlop 
okolicznościowy. Starał się o ten 
urlop. „Bo — jak wytłumaczył 
swym władzom —• żenię się”. .

Rzeczywiście w czasie otrzyma
nego urlopu wzięli ślub... Rodzi
ce. tak jedni jak i drudzy, nie 
mogli przekonać swych dzie

ci. żeby jeszcze zaczekali... Nie 
w idząc innej rady ulegli.

Po weselu, po rozejściu się go

ści, Ewa jako żona Jurka zosta
ła u Szymańskich.

—  Gdzie będziecie teraz miesz
kać? —■ spytał ojciec. — Czy w 
koszarach?

—  Jak to gdzie? — zdum iał się 
Jurek. — Ewa na razie zostanie 
u nas, u was. Ja. gdy skończę 
służbę, postaram się znaleźć ja 
kieś locum.

—■ „Postaram się1’ — rzekł o j
ciec jakby do siebie. Nic więcej 
nie mówił. Bo i po co? Przecież 
już się stało...

Jurek odjechał do swej jed
nostki. Ewa pozostała. Nie za
mieszkała z mężem u swych ro

dziców, gdyż tam było jeszcze 
ciaśniej, niż u Szymańskich. 
Grabowscy w czwórkę mieszkali 

W jednym pokoju. Mówię w

czwórkę, bo m ięli jeszcze m łod
szą córkę — Barbarę.

„Starzy" Szymańscy po wyjeź- 
dzie Jurka oddali Ewie do dyspo
zycji jeden pokój, sami zamiesz
kując w drugim, mniejszym.

Pół roku po śluoie rodzina 

Szymańskich powiększyła się o 
jednego nowego członka. Urodził 
się junior Szymański, któremu 
dano im ię Dariusz. Niemalże w 
tym  samym czasie pani Szymań
ska mocno zachorowała. Potrzeb
ne było leczenie kliniczne. Pen- « 

sja Szymańskiego nie wystarcza

ła na utrzymanie całej rodziny

Ewa zmuszona była przerwać 
studia, by pomóc rodzinie, bo pie
niędzy, chociaż zaczęli pomagać 
jej rodzice, nie wystarczało. Za
częła więc pracować w biurze, 
gdyż to „jakoś przy rodzicach" 
okazało się niemożliwe i nie ta 
kie proste.

Ewa zaczęła się zastanawiać, 
czy nie lepiej było pójść za radą 
rodziców i zaczekać ze ślubem. 

Niestety, teraz za późno na żale... 
Postawili na swoim, liczyli na 
rodziców, bo „babcia, dziadek” 
zawsze pomoże.

Po wojsku Jurek zaczął praco
wać. Mieszkania jednak nigdzie 
nie mógł otrzymać. Z koniecznoś
ci więc zostali „u rodziców". M at
ka Ju rka  również wróciła do do
mu. Czuła się już lepiej. Ale od
tąd też spadły na nią dodatkowe 
obowiązki, bo młodzi Szymańscy 
to „muszą" iść do kina. do tea
tru. jechać na wczasy. A mały?... 
W iadome, pozostaje z dziadkami. 
Babcia się nim zajmie, wykąpie, 
ułoży spać... M łodzi wszędzie idą. 
wszędzie jadą. gdzie tylko zapla

nują. Oni potrzebują odpoczynku, 
„dziadkowie" urlopu, wypoczyn

ku nie potrzebują.

I  tutaj można by dalej snuć 
opowiadanie znane z codziennego 
życia... Ale nie o młodych, lecz o 
„starych” rodzicach chcę mówić: 
Czy rzeczywiście rodzicom, k tó
rzy już raz w życiu przeszli trud 
wychowania swoich dzieci, nic się 
już więcej od życia nie należy? 
Czy odtąd, skore wydadzą za 
mąż. ożenią swoje dziecko, nie 
m ają prawa do własnego życia i 
odpoczynku, tylko muszą na sta
rość, kiedy i siły już nie dopisu
ją  i ze zdrowiem gorzej, ponosić 
skutki lekkomyślności swoich 
dzieci? Im  n ikt tak w młodości 
nie pomagał. Jakoś nie było mo
dy żenić się. jeśli człowiek nie 
stanął o własnych siłach na no 
gach.

W dzisiejszych czasach, każdy 
chyba przyzna, że jest to zjaw is
ko nienormalne, że rodzice przez 
dorosłe dzieci traktowani są jako 
nieustająca pomoc w ich życiu.

Rodzice chowając dzieci za
pewne nieraz o tym marzyli, że 
na starość w nich znajdą oparcie.
A dzisiaj ta sytuacja jest często 
odwrócona. Uważa się bowiem za 
rzecz zupełnie naturalną, że w 
mieszkaniu rodziców młodzi za j
m u ją  najw iększą izbę. że babcia 
jest na zawołanie przy dzieciach, 
że babcia sprząta, gotuje, szyje 
itd. Ot. babcia traktowana jest 
jako bezpłatna pomoc domowa. 
Czy to jest naprawdę normalne? 
Odpowiedzmy sobie sami.

Zrozum iałą jest rzeczą, że kie
dy dzieci mają jakieś trudności



życiowe, które zmuszają oboje 
małżonków do pracy zawodowej, 
to rodzice w miarę możliwości 
starają się im w różny sposób 
pomagać. Że babcia wówczas 

zgadza się na pełnienie roli pia
stunki swych wnucząt. Ale taka 
sytuacja na ogół w inna być spo
radyczna. a nie nagminna. I m ło
dzi w inn i pamiętać, że tak być 
może, ale nie musi i że korzysta
jąc z usług -odziców nie wolno 
tylko spuszczać się na nich, 
stwarzając tylko taką sytuację, 
że własne życie „starych” rodzi
ców zostaje zupełnie wyelim ino
wane.

Swego czasu baw iła w Polsce 
grupa młodzieży ekumenicznej 
która spotykała się- i rozma
w iała na różne tematy z naszą 
młodzieżą. Jeden z uczestników 
zapytany o wrażenia, jakie wy

warła na nim  Polska i polska 
nłodzież, odpowiedział:

„Jestem zachwycony gościn
nością polskich kolegów, ale. jak 
dostrzegłem, wasza młodzież 
uważa, że wszystko jej wolno, że 
wszystko jej się należy. U nas — 
mów ił dalej — najw iększą troską 
młodzieńca jest skończyć studia 
i móc zwrócić stypendium, przy 
tym spłata zaczyna się w  pięć lat 
po objęciu pierwszej posady. A
0 ile mieszka się z rodzicami, to 
z reguły płaci się za utrzymanie

1 za opiekę nad dzieckiem...’'

Nasza polska młodzież z pew
nym zaskoczeniem słuchała w y
powiedzi swego francuskiego ko
legi. A przecież nauczenie się od
dawać zaciągnięty dług nie tylko 
pieniężny, ale i moralny, to pod
stawa wyrobienia poczucia odpo
wiedzialności. Ale kształtowanie 
tego poczucia w inno się zacząć 
ju ż  od dzieciństwa przez rozw ija
nie w dzieciach pamięci o rodzi
cach i ofiarnego wysiłku dla 
nich.

Jest to nasz w ielki obecny błąd 
w wychowaniu, które przebiega 

pod hasłem „wszystko dla dziec
ka". Dziecko w tram waju ma 
pierwszeństwo do siedzącego 

miejsca, chociaż matka sama stoi, 
a obok niej staruszka lub starzec. 
W domu dziecko pierwsze siada 
do stołu, kiedy starsi jeszcze nie 
usiedli. Dziecko wyjada słodycze, 
nie dzieląc się z n ikim . Tym sa
mym u nas dziecko przyzwycza
ja się nie myśleć o rodzicach. 
Wręcz odwrotnie uczy się je trak
tować jako tych, którzy muszą 
wszystko dawać, a nigdy brać. W 
ten sposób wychowany młody 

Jaś, gdy dorośnie, to Jan nie za

waha się przed żadną „męską” 

decyzją. Nie zawaha się, bo prze

cież są rodzice. A tak naprawdę 
gdzie jest poczucie odpowiedzial
ności za swoją decyzję? Gdzie 

prawdziwa ambicja mężczyzny? 
Gdzie synowskie uczucie wobec 

rodziców.

Przypomina mi się pewne zda
rzenie. Swego czasu spotkałem 

się z panią X , babcią Andrzejka.

— Co słychać? Jak zdrowie? — 

soytałem.

—  Dziękuję! — odpowiedziała.

Nawiązaliśmy rozmowę, w cza

sie której dowiedziałem się, że 

wczoraj było u Jo li młode towa

rzystwo. że wywiązała się bardzo 
ci :kawa i nader interesująca

dyskusja, ale pani X  jako babcia 
nie mogła brać w niej udziału, bo 
zmuszona była zająć się krząta
n iną po kuchni, podawaniem her
baty, kawy itd.

— Przykro m i się zrobiło w 
pewnym momencie — żaliła się.
— Poczułam się, że jestem poza 
nawiasem. A przecież i ja m ia ła 
bym niejedno do powiedzenia. 
Niestety, nie nadaję się już do 
niczego. Przez moją starość m łod
sze pokolenie wyklucza już mnie 
od udziału w życiu intelektual
nym  rodziny i towarzystwa.

Rację m iała pani X. Rzeczy
wiście u nas w Polsce wytwo
rzyła się jakaś dziwna sytuacja 
socjologiczna, gdzie młode poko
lenie zupełnie elim inuje z życia 
pokolenie starsze. pokolenie 
swych rodziców, nie mówiąc już
0 swych dziadkach.

Z jaw isko to, niestety, jest bar
dzo przykre. Przykre tym bar
dziej, że obecne młode pokolenie, 
które w ten sposób postępuje ze 
swymi rodzicami, z pokoleniem 
starszym, z którym się niemal 
zupełnie nie liczy, swój „los sta
rości”, obym był złym prorokiem, 
jeszcze boleśniej przeżyje i od
czuje swoje odosobnienie i wyeli
m inowanie z życia przez własne 
dzieci, o ile sytuacja się nie 
zmieni.

W inę zaś za ten stan rzeczy 
ponoszą oba pokolenia — starsze
1 młodsze. Starsze, bo „dostoso
w ując” się do obecnych wymo

gów socjalnych tak wychowało 
swoje dzieci, a młodsze bo bez
myślnie uczyło się brać bez żad
nego zastanowienia się, niewiele 
w zamian dając, nie patrząc jaki 

skutek z tego wyniknie. A sku

tek z góry można przewidzieć, 

zastosowawszy chociażby staro

polskie powiedzenie: ..Tak ja to
bie. jak ty m nie” lub ..nie czyń 

drugiemu, co tobie niemiłe", nie 

mówiąc, już o naruszeniu przy

kazania miłości bliźniego, które 
m a tę właściwość, że samo przez 

się, ze swej natury, za dobre 

wynagradza, a za złe karze.

Sprawy te poleca się do prze
myślenia wszystkim m łodym ro

dzicom. żeby na starość samemu 

nie stać się ofiarą swego zaśle

pienia i egoizmu swych dzieci.

Ks. mer E. K R ZY W A Ń SK I

RODZICE I DZIECI

Z SALI SĄDOWEJ
Mała salka sądu powiatowego w Opolu Lubel

skim nie może pomieścić cisnących się ludzi. Rośnie 
gwar. Sędzia potrząsa dzwonkiem, prosi o ciszę. 
Z ławy oskarżonych podnosi się czupryniasta gło
wa 19-letniego chłopca. Spokojnie jakby nigdy nic 
odpowiada na pytanie wysokiego sądu. Bo też staje 
przed sądem już po raz drugi. Za co?

D la ludzi jest teraz przedmiotem sensacji a może 
pustej ciekawości. D la wysokiego sądu — w innym 
czynów przestępczych. Tylko dla własnego ojca jest 
„mazgajem i n iedorajdą”. A dlaczego tak właśnie 
jest — mów i o tym w inowajca Krzysztof W.

— Kiedy pracując jako robotnik w PGR, uskła
dałem sobie trochę grosza na kupno garnituru, to 

ojciec mnie zbił t pieniądze zabrał. Bez garnituru  

nie mogłem, pójść na zabawę. Musiałem go mieć, 
choćby nie wiem co... Ojca w idziałem spitego. Moje 

pieniądze stracił w gospodzie. Wtedy właśnie...

Na sali zalega cisza, gdy Krzysztof W. ciągnie 
swoją opowieść.

— Noc była wyjątkowo ciemna. Zdobyłem więc 
latarkę i wytrych. Kiedy ju ż  w domach pogą^ły 

światła a stróż nocny poszedł akurat w przeciwnym  

kierunku do wsi, dokonałem w łamania do biura 

PGR i wziąłem z kasy 2 tys. zł.

Sędzia pyta.

— Kupiliście za to garnitur?

— Ano kupiłem. I na zabawie też byłem. Chło
paki mnie podziw iali. Tylko ojciec o nic nie pytał 

i niczego nie podziwiał. Pomacał w palcach mate

riał, z którego był uszyty garnitur i przez zęby wy
cedził: — dobra „sztuka”. Tylko m i zmarnuj. Nie 

obchodziło go skąd wziąłem pieniądze. Za to w ła
manie — siedziałem pierwszy raz w więzieniu.

A po raz drugi! Pytania tego nikt nie wypowiada, 
ale można je czytać w spojrzeniach.

— Kiedy wróciłem z więzienia, kierownik PGR  

przyjął mnie do pracy. Ojciec powiedział do mnie:

— Jesteś ju ż  ,,chłop”, niedługo do wojska p ó j

dziesz, dziewuchy za tobą się oglądają, więc jak  

nasz dziad nieboszczyk powinieneś być zuch do 

„wypitki i bó jk i”. Chciałem iść na telewizję czy na 
boisko pokopać piłkę, ojciec jednak nie ustępował, 
ba podskakiwał do mnie z pięściami: — Coś m y 

ślał, żeś frajera znalazł — krzyczał. Nie dasz na 

wódkę, nie postawisz w gospodzie — to popamię
tasz mnie do śmierci. — Bałem się go. Wolałem pić 

z nim razem w gospodzie. Gdy przepiliśmy zarobio

ne pieniądze — włamałem  się do sklepu GS. Jacyś 
ludzie posłyszeli chrobot wytrycha w zamku, z ła
pali mnie i doprowadzili na MO.

To wszystko. Oskarżony nie ma już nic więcej do 
powiedzenia. Sąd udaje się na naradę. Potem wra
ca i ogłasza wyrok skazujący Krzysztofa W. jako 
recydywistę na dwa i pól roku więzienia.

Rozglądałem się po ludziach, ale wśród nich nie 
ma ojca Krzysztofa W.

Poszedł jak zwykle na „jednego" do gospody. Co 
mu tam po synie — ..mazgaju".

*

Młody m ilic jant raczy mnie jeszcze inną opowieś
cią o rodzicach i dzieciach.

Jest w pow opolskim stara, zażyła wieś Karcz
miska. W tej wsi jest szkoła podstawowa. Komitet 
rodzicielski szkoły postanowił urządzić zabawę dla 
młodzieży. Dochód z zabawy m iał być przeznaczo
ny na cele społeczne. Zabawa owszem się odbyła. 
Alkoholu na niej nie było. W bufecie zabrakło 
jednak słodyczy na kilkaset złotych. Sprawa trafiła 
do prokuratora. I co się okazało? Otóż k ilku  synal- 
ków i córek po prostu skradło słodycze z bufetu, 
a rodzice sprytnie udali, że tego „nietaktu” nie w i
dzą. Z tych opowieści wniosek jest taki, że i rodzi
ce powinni odpowiadać za winy swoich dzieci. 
Zwłaszcza wtedy, gdy nak łan ia ją je do złego, albo 
przymykają oczy na różne wyskoki. Rodzice bo
wiem są przede wszystkim odpowiedzialni za ich 
wychowanie.

F. OSZM IA Ń SK I



Ponad 500 km dzieli Warszawę od Szczeci
na. A  jednak, gdy Ks. Prymas zaproponował, 
abym Mu towarzyszył w  tej dalekiej podró
ży samochodem, nie zawahałem się przyjąć 
propozycji. Uczyniłem to z k ilku  względów. 
Przede wszystkim nie potrafię potraktować 
odmownie prośby Kierownika Kościoła Ks. 
dr Maksym iliana Rodego. Szanuję Go jako 
Przełożonego, podziw iam jako świetnego or
ganizatora i niestrudzonego pracownika w 
dziele rozbudowy i umacniania Kościoła Na
rodowego w Polsce.

Dlatego cieszę się m ając okazję choć w 
drobnym zakresie przyczynić się do złagodze
nia trudów podróży i samotnych częstokroć 
„rajdów” Prymasa po całej Polsce.

Drugim  motywem, który skłonił mnie do 
natychmiastowej zgody na wyjazd do Szcze
cina, był sam Ks, Kanonik W alerian Kierz- 
kowski, dziekan szczecińsko-koszaliński. Po 
prostu lubię Ks. Dziekana. Pam iętam , kiedy 
w r. 1949, po przyjęciu m nie do Kościoła 
przez ś.p. B iskupa Józefa Padewskiego, przy
jechałem po raz pierwszy do Krakowa (z 
Wałbrzycha), wtedy serdecznie mnie przyjął 
Ks. Kierzkowski, jako ówczesny kanclerz 
K urii Krakowskiej. Nie mogę zapomnieć 
przestrachu, gdy m i zaproponował, abym na
tychmiast napisał reportaż do „Posłannictwa”
o parafii polskokatolickiej w Wałbrzychu. 
Księże Kanclerzu — powiedziałem — ja n ig
dy nie pisałem reportaży, ani artykułów  do 
prasy. Nie wiem, jak  to mam  zrobić. Ks. K an 
clerz uśm iechnął się pobłażliwie, zasiadł przy 
maszynie, poprosił m nie o parę faktów  z ży
cia wałbrzyskiej parafii i za pół godziny re
portaż był gotów. Oniem iałem. K ilka  lat up ły 
nęło potem zanim  odważyłem się postawić 
pierwsze kroki na dziennikarskiej, kościelnej 
niwie. Od tego czasu umacniała się nasza 
przyjaźń. Po przejęciu przez Ks. Dziekana pa
rafii Św. Piotra i Paw ła w  Szczecinie w  r. 
1952, kilkakrotnie wyjeżdżałem do Szczecina 
na rekolekcje, wywożąc zawsze m iłe wraże
nia tak z pracy w  kościele jak  też z przy ja
cielskich rozmów w domu Księdza Dziekana. 
Dziś, aczkolwiek Ks. Dziekan zachował nadal 
im ponującą postawę, to jednak podupadł po
ważnie na zdrowiu, sterany długoletnią 
przedwojenną pracą w Kościele. Ostatnio po
ważnie chorował na zawał serca.

Trzecim wreszcie powodem, skłaniającym 
do chętnej podróży do Szczecina była m oja 
sympatia do samego miasta. W  moim prze
konaniu jest Szczecin jednym z najp iękn ie j
szych miast Polski Ludowej. Zwłaszcza teraz, 
gdy w Dwudziestoleciu został tak pięknie 
odbudowany i przebudowany. Nosi on słuszną 
nazwę miasta parków  i zieleni. Parki, zie
leńce, skwery, szerokie aleje i lasy podm iej
skie za jm u ją znaczną część powierzchni ca
łego miasta, docierając pasami aż do śród
mieścia. Około 600 gatunków drzew i krze
wów podziwiać można w  tym mieście, jak 
w  żadnym innym. Czwartą część miasta zaj
m u ją  wody. Najw iększym zbiornikiem wod
nym jest jezioro Dąbie (czwarte w Polsce pod 
względem wielkości), a prócz tego koryta 
Odry i Regalicy oraz liczne kanały pomiędzy 
wysepkami Międzyodrza.

Interesując się swego czasu historią Szćze- 
cina sporządziłem kilka notatek z książki pt. 
„Szczecin — miasto parków i zieleni", nap i
sanej przez Stefana Kownasa i Czesława Pis
korskiego. wydanej w  Poznaniu w  1958 r. 
Jakże opłaciła się ta przezorność. W  warsza
wskich księgarniach ze świecą nie znajdzie 
się nawet nędznej broszurki o Szczecinie. 
Doświadczyłem tego osobiście, przemierzając 
całe Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, 
Aleje Jerozolimskie, Marszałkowską — aż do 
placu Zbawiciela. Na szperanie w bibliote
kach nie m iałem  już czasu. Redakcja zaś nie 
może czekać przez tydzień na reportaż. 
Trzeba pisać szybko' i rzeczowo. Jakże więc 
wdzięczny jestem autorom: Kownasowi i P i
skorskiemu. Przydały się notatki z r. 1958.

W  oparciu o w/w pracę mogę Czytelnikom 
przypomnieć parę szczegółów z historii Szcze
cina.

Najpierw , co dla nas jest rzeczą niezmier
nie ważną, to fakt, że Szczecin był od czasów 
najdawniejszych grodem słowiańskim. Nazwa

jego pochodzi prawdopodobnie od wyrazu 
„szczecina”. Słowianie szczecińscy trudn ili 
się bowiem na w ielką skalę hodowlą trzody 
chlewnej. Okoliczne lasy ułatw iały tę hodow
lę. Świnie wypuszczano do lasu, aby żywiły 
się żołędziam i oraz bukw ią. Pełno było w 
lesie dębów i buków. Karmę tę zbierano też 
na zimę. Trzoda chlewna dawała mięso oraz 
szczeć. Stąd nazwa Szczecin. In n i uczeni wy
wodzą nazwę od legendarnego woja Szczota, 
który założył Szczecin podobnie jak  Krak 
założył Kraków.

Prace wykopaliskowe na terenie Starego 
Miasta wykazują, iż założyciel tego ośrodka 
gospodarczego pracował tutaj m nie j więcej 
około 2.500 lat temu, ale pierwsze historycz
ne wiadomości o Szczecinie posiadamy do
piero z X  wieku.

Gdy w  r. 967 Mieszko I w łączył do Polski 
rejon ujścia Odry, był wtedy Szczecin gro
dem znacznym. Pozycję Polski na Pomorzu 
Zachodnim um acniał Bolesław Chrobry, a 
Bolesław Krzywousty po zdobyciu Kołobrze
gu, Białogardu, Dębią i Szczecina włączył 
administracyjnie ziemie te do państwa pol
skiego, zbudował liczne nowe grody i obsa
dził w nich podległych sobie kasztelanów. On 
też wysłał w  r. 1124 na Pomorze Zachodnie 
m isję pod kierownictwem św. Ottona, bisku
pa Bambergu, celem nawrócenia Słow ian na 
wiarę chrześcijańską. Z  tego też okresu, z r. 
1124 pochodzi najstarszy gotycki kościół 
Szczecina p.w. św. Piotra i Pawła, przydzie
lony obecnie przez W ładze Polski Ludowej 
Kościołowi Polskokatolickiemu.

Rozbicie dzielnicowe w Polsce po śmierci 
Bolesława Krzywoustego rozluźniło więzy 
książąt pomorskich z Polską. Rozpoczęły się 
najazdy Duńczyków, rozbicie floty pomors
kiej na Bałtyku i podporządkowanie się 
księcia Bogusława I Danii, trwające do r. 
1237. Pierwszy po rozbiciu dzielnicowym — 
koronowany król polski, Przemysław II, do
ceniając znaczenie Pomorza, starał się pod
trzymać kontakty z książętam i pomorskimi. 
Po ją ł nawet za żonę wnuczkę księcia Barnima 
I  Ludgardę. Ślub odbył się w  Szczecinie w 
r. 1273. W X IV  wieku rozpoczęto w Szczeci
nie budowę zamku książęcego. Na zamku 
tym, na przełomie wieku XV  i X V I objął 
rządy jeden z najwybitniejszych książąt po
morskich — Bogusław X , zwany W ielkim . 
Dążył on przez całe życie do ścisłej współ
pracy z Polską. I  nic w tym dziwnego. W y
chował się bowiem w  Krakowie, pod opie
ką Jana Długosza, wychowawcy synów K a
zimierza Jagiellończyka. Bogusław po powro
cie z Krakowa i przejęciu władzy po ojcu, 
zaprowadził na Pomorzu adm inistrację na 
modłę polską, zabrał się do pracy nad zjed
noczeniem Pomorza Zachodniego, co zostało 
uwieńczone sukcesem.

Bogusław X  uczynił Szczecin stolicą zjed
noczonego Pomorza, rozbudował zamek ksią
żęcy, wznosząc skrzydło południowe z dwo
ma wieżami: zegarową i więzienną. W skrzyd
le tym odbył się w r. 1491 ślub księcia Bo
gusława z polską królewną Anną, ̂ c|>rką K a
zimierza Jagiellończyka. Kronikarze podają, 
iż w 4000 koni przybyli goście do Szczecina 
na książęce wesele. K ró l Kazim ierz Jagiel
lończyk bogato wyposażył swą córkę. Jej 
wiano wystawił książę Bogusław na widok 
publiczny, wypełniając wszystkie nowe sale 
zamkowe. Wywołało to zachwyt zw iedzają
cych i świadczyło o bogactwie króla pol
skiego.

Na tym jednakże zakończyła się ścisła 
współpraca książąt pomorskich z Polską. W 
wieku X V I Pomorze Zachodnie przyjęło Re
formację, co poważnie przyczyniło się do 
rozluźnienia dawnych przyjacielskich stosun
ków. W  r. 1630 Szwedzi zajęli Szczecin i u- 
czynili zeń bazę wypadową przeciw cesarzo
wi i przeciw Polsce. W r. 1637 zmarł książę 
Bogusław X IV , ostatni reprezentant słow iań
skiej władzy Pomorza Zachodniego. Szwedzi 
panowali w Szczecinie lfiO lat, aż do r. 1720 tj. 
do czasu sprzedania rejonu ujścia Odry wraz 
ze Szczecinem — Prusakom (za dwa m iliony 
talarów). W rękach Prusaków, potem w  rę
kach Niemiec hitlerowskich pozostał Szcze
cin aż do r. 1945.
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W  r. 1943 miasto przeżyło silne bombardo
wanie ze strony lotnictwa mocarstw zachod
nich. W 100° o został zniszczony port oraz 
dzielnice nadodrzańskie. zwłaszcza Stare 
Miasto. W r. 1945 rozpoczęły się boje na lą 
dzie. Wojska radzieckie musiały stoczyć cięż
kie boje w lasach otaczających Szczecin, u- 
mocnionych silnie przez hitlerowców. W al
czono zacięcie w Puszczy Goleniowskiej i 
Kniei Bukowej. Dnia 19 marca 1945 r. wojs
ka radzieckie stanęły nad Regalicą i zajęły 
wschodnie przedmieście Szczecina. Jednost
ki polskie walczyły w tym czasie w poblis
kim Chlebowie. 26 kw ietnia Szczecin był 
wolny. Władze Polski ■•Ludowej, po przejęciu 
Szczecina, rozpoczęły odbudowę portu, obiek
tów przemysłowych, szkół, wyższych uczelni 
itp. Port szczeciński, po odbudowie i rozbu
dowie, jest obecnie jednym z największych 
portów na Bałtyku. Zamek książąt pomors
kich widoczny z daleka przy wjeździe do 
Szczecina, stanowi jedną z piękniejszych bu 
dowli, zdobi miasto, przypomina o jego sło
w iańskim  pochodzeniu. Naprzeciw zamku, 
przy ul. Wyszaka, znajduje się piękny, goty
cki kościół św. Piotra i Pawła. Piękny, bo 
również całkowicie odrestaurowany przez 
Państwo — jak zresztą wiele innych kościo
łów  Szczecina, Wrocławia czy Warszawy.

Dziwni ludzie ci komuniści, niby w  filozofii 
nie uznają potrzeby religii, ale w  praktyce 
remontują kościoły. W yrażają tym zrozumie
nie dla wierzącej części swych obywateli.



NIEDZIELA PALMOWA 
W SZCZECINIE

NI E  M O Ż E  BYĆ P R Z E D A W N I E N I A

DOKOSJCZEN IE  7.K  STH. S,

Oto tolerancja ludzi świeckich.

Ogólny koszt remontu kościoła św. Piotra 
i Paw ła pochłonął niebagatelną sumę
1.063.220 zł. Na kwotę powyższą otrzymano 
subwencję:

1. Z Ministerstwa Kultury i Sztuki — Za
rząd Ochrony Zabytków — 550.000 zł.

2. Z Prezydium Woj. Rady Narodowej — 
Wojewódzki Konserwator Zabytków  — 
65.063 zł.

3. Z K urii Arcybiskupiej Kościoła Polskoka- 
tolickiego — 96.157 zł.

4. Społeczny Fundusz Odbudowy K raju i 
Stolicy — 343.000 zł.

5. Z ofiar wiernych — 9.000 zł. — razem
1.063.220 zł.

Remont kościoła trwał lat sześć — od m ie
siąca lipca 1957 r. do grudnia 1963 r. Z tego 
na starania wstępne i sporządzenie dokumen
tacji technicznej wypadło 3 lata, zaś na same 
prace remontowe następne trzy lata.

W ielkie zasługi dla Kościoła położył w tym 
okresie ks. Dziekan Walerian Kierzkowski, 
proboszcz polskokatolickiej parafii w  Szcze
cinie. On, jako gospodarz kościoła, był ner
wem wszystkich starań i zabiegów o uzys
kanie funduszy, sporządzenie odpowiedniej 
dokumentacji, a w czasie trwania robót, ra
zem z inżynieram i nadzorującymi wykonaw
stwo, sam też dopilnowywał, by prace prze
biegały sprawnie i solidnie.

Nic też dziwnego, że z radością i dumą 
oczekiwał w  dniu 11 kwietnia br., w Niedzie
lę Palmową, przyjazdu Ks. Prymasa, K ierow
nika Kościoła Polskokatolickiego. Punktua l
nie o godz. 11-ej stanęliśmy przed gotyckim 
portalem kościoła św. Piotra i Pawła. Jecha
liśmy ponad 7 godzin, z m ałym i przerwami 
dla rozprostowania kości. A jednak przyby
liśmy punktualnie. W ielokrotnie jeździłem z 
Ks. Prymasem do różnych parafii. Jeszcze 
się nie zdarzyło nigdy, aby Ks. Prymas się 
spóźnił.

Po przyw itaniu Ks. Biskupa w drzwiach 
kościoła wypadki potoczyły się szybko. N a j
pierw poświęcenie palm i procesja, potem 
Spowiedź Wielkanocna, potem uroczysta Su
ma, potem kazanie, po kazaniu Sakrament 
Bierzmowania. Ks. Prymas wszystko prze
prowadził sam. Myśmy tylko asystowali, za
równo Ks. Dziekan, jak ja, jak też m łodziut
ki ks. Telejko, ks. Sołtykiewicz — wikariusz 
w  Szczecinie i diakon Kazim ierz Sochal.

W kazaniu po Sumie Ks. Prymas pozdro
w ił wszystkich robotników i ludzi pracy 

Szczecina, a wśród nich pracowników Prezy

dium  Wojewódzkiej Rady Narodowej, na
stępnie podziękował Przewodniczącemu Pre
zydium Rady Narodowej, jako Gospodarzowi 
Szczecina i przedstawicielowi W ładz Polski 
Ludowej na terenie Pomorza Zachodniego, 

oraz Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabyt
ków za pomoc finansową w odbudowie koś

cioła św. Piotra i Pawła. Podziękował też Ks. 

Kanonikow i Kierzkowskiemu, życzył m u i 

wszystkim wiernym licznie w kościele zgro

madzonym, błogosławieństwa Bożego w  pra
cy nad rozwojem i umacnianiem polskiego 
katolicyzmu w  słowiańskim grodzie szcze

cińskim.

Tegoroczna Niedziela Palmowa w Szczeci

nie pozostanie chyba na długo w  pamięci 

wiernych i w pamięci jej Proboszcza, jako 
dzień trium fu, jako ukoronowanie długolet

nich zabiegów o remont świątyni. Oby św ią

tynia ta wypełniła się w przyszłości po brze
gi i stała się bastionem polskiego, wolnego 

katolicyzmu na całym Pomorzu Zachodnim.

Ks. E. BA ŁA K IER

Jak donosi prasa polska i zagraniczna, nie wyiqczajqc niemieckiej, prze
ciwko decyzji rządu NRF o przedawnieniu terminu ścigania  zbrodni hitle

rowskich protestują niemal wszystkie kraje Europy, a także ludność niektó
rych stanów USA.

Przeciwko decyzji rządu NRF w sprawie 
nieprzedłużenia term inu ścigania zbrodni 
hitlerowskich, jak dowiadujemy się za po
średnictwem PAP, wypowiedział się także 
sekretarz generalny ONZ. U Thant, który 
oświadczył korespondentowi PAP:

„W iem , że zarów no  kra je  zachodn ie j, ja k  
i w schodn ie j E uropy , są zgodne co do tego, iż  
ustaw ow y te rm in  ścigania pow in ien  być w  te j 
d z iedzin ie  p rzed łu żony . Sądzę też, iż  rząd N R F  
p róbu je  znaleźć sposoby przed łu żen ia  tego te r 
m inu . Co do m n ie , m am  g łęboką nadz ie ję , że 
okres ścigania zostanie p rzed łu żony , zw łaszcza 
w kontekście  w ie lu  rezo luc ji Z g rom adzen ia  
Ogólnego, p rzy ję tych  ju ż  w latach czterdzie 
stych” .

Po długim  okresie milczenia i obojętnoś
ci czy opieszałości patriotyczna część opi
nii polonijnej^ w USA i Kanadzie zajęła 
również kategoryczne stanowisko wobec 
zamierzonego przez rząd NRF przedawnie
nia w zakresie ścigania zbrodni hitlerow
skich.

Zarząd G łówny Stowarzyszenia Kom ba
tantów Polskich w USA opublikował ko
m unikat, w którym  stwierdza, że prze
dawnienie byłoby wyzwaniem rzuconym 
sprawiedliwości, co umożliw iłoby tysią
com przestępców hitlerowskich bezkarny 
powrót do życia publicznego, wzmocniłoby 
tendencje neohitlerowskie i stanowiłoby 
poważne niebezpieczeństwo dla zachowa
nia pokoju na świecie, a przede wszyst
kim  w Europie.

Podobne rezolucje składają komitety pa
rafialne Polskiego Narodowego Kościoła 
Katolickiego, który w USA i Kanadzie ota
cza opieką duszpasterską bardzo znaczną 
część Polonii żyjącej na ziemi amerykań
skiej.

Przeciwko przedawnieniu terminu ściga
nia zbrodni hitlerowskich wypowiedziały 
się Polski Związek Byłych W ięźniów Po
litycznych w Kanadzie oraz Koło Arm ii 
Krajowej w Montrealu.

Głosy protestacyjne indywidualne i zbio
rowe, ludzi prostych i inteligentów, sta
rych i młodych, kobiet i mężczyzn wznoszą 
się we wszystkich zakątkach naszego kra
ju, który jest największym cmentarzy
skiem pomordowanych ludzi różnych na
rodowości i klas przez zbirów hitlerow
skich.

Wszystkie redakcje czasopism wychodzą
cych w PRL codziennie otrzymują dzie
siątki, a nawet setki listów, w których czy
telnicy kategorycznie domagają się ukara
nia ludobójców hitlerowskich, protestują 
przeciwko decyzji rządu NRF o nieprze
dłużeniu term inu ścigania zbrodni h itle
rowskich poza 8 maja 1965 r.

W listach do redakcji KTI „Rodzina" 
Czytelnicy piszą:

Jerzy Pawłowski z Wrocławia, uczeń X  
kłasy: ,,Czytam dużo książek, poświęco
nych okresowi wojny. — Oglądam  także 
film y wojenne. Od k ilku lat systematycz
nie czytam KTI „Rodzinę". Nie pozostał 
też chyba bez wpływu na moje zaintereso
wanie fakt, że moja rodzina także wiele 
ucierpiała w latach hitlerowskiej okupacji. 
Ojciec siedział w więzieniu, a wielu krew
nych zginęło w obozach. No, & wreszcie 
bardzo lubiłem i lubię historię. A myślę, 
że dobrze, iż młodzież interesuje się tymi 
sprawami. Jeśli bowiem mówi się. że my. 
młodzi, mamy przeciwdziałać następnej 
wojnie, to chyba musimy wiedzieć, jak 
wojna wygląda. My młodzi nie przeżywa
liśmy ostatniej wojny. Znamy ją tylko 
z opowiadań starszych, z książek, prasy, 
filmu, sztuk teatralnych. Jednak z tego 
co na ten temat wiem, to twierdzę, że by
ła to chyba najstraszniejsza wojna, jakie 
dotąd ludzie między sobą prowadzili. To 
nie była wojna, ale masowe ludobójstwo, 
którego dokonali w  Europie żołnierze H it

lera. Ludobójcy ci żyją dotąd, cieszą się 
dobrym zdrowiem, korzystają z dobro
dziejstw majątkowych, gospodarczych, ku l
turalnych takich samych ludzi, których 
niegdyś mordowali. Dlatego dołączam się 
do protestu młodzieży polskiej i m łodzie
ży Europy, która jednogłośnie woła: „Nie 
może być mowy o przedawnieniu zbrodni 
hitlerowskich” !

S tan is ław  K ow a lsk i, O św ięc im : „U rodz iłem
się i w ychow a łem  w  O św ięc im iu , w k tó ry m  pa
m ięć w o jny  i zb rodn i pope łn ionych  przez h it 
le row ców  Jest c iąg le  żyw a. O jc iec m ó j, k tóry  
w czasie o k u p a c ji m ieszka ł i p racow ał rów n ież 
w  O św ięc im iu , opow iada m i często o tych  s tra 
sznych rzeczach, k tó ry ch  do ko ny w a li ludz ie  
spod z n ak u  sw astyk i. W ie lu  z n ich  do tąd  ży je  
i dz ia ła  w  uk ry c iu , m arząc  o now e j pożodze 
w o jenne j, w k tó re j znow u m ie liby  okaz ję  w y 
s tąp ić w  ro li rzezim ieszków7 ludzkośc i. R ząd 
N R F  zapow iedzia ł, że po 8 m a ja  br. nie będa 
ścigane przestępstwa dokonane  na lu d z iach  E u 
ropy w czasie osta tn ie j w o jny  przez lu d o b ó j
ców  h itle row sk ich . P rzec iw ko  te j decyz ji s ta 
now czo p ro testu ję . N ie chcę w o jny . D om agam  
się, aby lu d o bó jcy  z O św ięc im ia  i in nych  m iejsc 
m ordów  n ie  uszli zas łużone j k arze ..."

Barbara Kwaśniewska, Warszawa: 
„Przyłączam się do protestu przeciwko 
przedawnieniu zbrodni wojennych w NRF. 
Czynię to przede wszystkim dlatego, po
nieważ zetknęłam się z tym i zbrodniami w 
czasie swojego pobytu w obozie koncen
tracyjnym.

Do Oświęcimia-dostałam się z transpor
tu z Powstania Warszawskiego. Przywie
ziono nas na Brzezinki, gdzie przebywaliś
my trzy dni. Przez cały czas trzymano nas 
bez jedzenia, a komendant obozu zabronił 
podawać nam nawet wodę do picia. D ru
giego dnia dozorujący nas Żydzi przynieśli 
nam  trochę gorzkiej kawy, ale nie starczy
ło jej dla wszystkich. Po przebyciu kw a
rantanny umieszczono nas w  bloku nr 27, 
skąd przeniesiono mnie do „obozu cygań
skiego”. Czym był ten obóz, nie będę opi
sywać, bo wszyscy wiedzą. Po tej „natu
ralnej selekcji” przewieziono nas do Ra- 
vensbriick, który dla nas w ięźniów był 
obozem jeszcze gorszym w owym okresie 
od obozu oświęcimskiego. Robactwo, po
tworny brud, szczucie psami, mordercze 
apele...

Te ponure wspomnienia doznanych 
krzywd i upokorzeń głęboko tkw ią w mo
jej pamięci. Chociaż stanowią zaledwie 
ułamek cierpień innych — uprzytamniają 
jak straszliwy był system hitlerowski, któ
rego tysiące wiernych sług po dzień dzi
siejszy nie poniosło zasłużonej kary w 
NRF. Decyzja Bonn o zaprzestaniu ściga
nia przestępców wojennych jest głęboko 
niemoralna i do głębi oburzająca.

Dlatego dołączam się do głosu m ilionów 
więźniów hitlerowskich, do głosu wszyst
kich kobiet w Polsce i na świecie i kate
gorycznie protestuję przeciwko przedaw
nieniu zbrodni wojennych w NRF, gdzie 
ukrywają się niemal wszyscy zbrodniarze 
hitlerowscy”.

Ja n  K alisz, K rak ów : „ Ja  by ły  żo łn ie rz  służby 
czynne j w  la tach  1937—39 uczestn ik  w a lk  k a m 
p an ii w rześniow ej w  Polsce na P om orzu  w 1939. 
następn ie  uczestn ik  w  b ron i pancerne j we W ło 
szech pod M onte Cassino, ape lu ję  i przec iw sta
w iam  się p rzedaw n ien iu  zb rodn i h itle row sk ich , 
teraz, aby m ordercy  ty lu  m ilio n ów  n iew innych  
ludzi w ym ordow anych  na ca łym  św iecie w' czasie 
d rug ie j wfo jny  uszli bezkarn ie  i zostało im  to 
podarow ane , by za jm o w a li stanow iska odpow ie 
dn ie , ja k  to czyn ią  w  N R F . C ały  św iat patrzy  
na to z oburzen iem . Ja  rów n ie ż  p rzec iw staw iam  
się tem u  p rzedaw n ien iu , gdyż dośw iadczy łem  
to na w łasne j skórze, gdy by łem  w ogn iu  w a lk  
w o jny . Podczas w o jny  w  1943 r. został zam or
dow any  m ó j o jciec, m ó j brat. W o łam  z całej 
p iers i: n ie chcę w ięce j w o jny  i tym  głosem 
chcę przeszkodzić p rzedaw n ien iu ! N ie chcę 
przechodzić tego, co ju ż  p rzechodziłem  w  ok re 
sie od 1939 do 1945 roku . D latego dom agam  się, 
aby  ręka  spraw ied liw ości dosięgnęła zb rodn ia 
rzy h itle row sk ich  z la t o kupac ji.

Proszę, aby Szanow na R edakc ja  ten apel za
m ieściła  w tygodn ik u  ..H o d z in a " ."



TRZYDZIESTOLECIE
PARAFII

WIŚNIEWO -
HENRYKÓW

(DNLA 13. V I.1965 R 
G O D Z  łł.oa).

OBCHODZIMY ROZMAITE ROCZNICE, NATOMIAST TA 
ROCZNICA, O KTÓREJ PISZĘ, MA SZCZEGÓLNE ZNACZE
NIE DLA NAS, WYZNAWCÓW POLSKOKATOLICKIEGO 
KOŚCIOŁA W WIŚNIEWIE.

MIJA 30 LAT OD CHWILI POWSTANIA NASZEJ PARAFII 
I Z TEJ OKAZJI PRAGNĘ OPISAĆ JEJ DZIEJE OD PIERW
SZEGO DNIA.

Był to kwiecień roku 1935. Za
uważyłem rozklejone na słupach 
zawiadomienia. W najbliższą nie
dzielę przyjadą księża Kościoła 
Polskokatolickiego w celu wygło
szenia odczytu, gdyż mieszkańcy 
tych okolic życzą sobie, ażeby na 
ich terenie powstała parafia tego 
Kościoła.

Ucieszyłem się z tej historycz
nej chwili, gdyż z Kościołem 
Polskokatolickim zapoznałem się 
wcześniej w Gorzkowie. Pam ię
tam tę niedzielę kwietniową. 
Była piękna, słoneczna pogoda. 
Ju ż  od samego rana zaczęli się 
gromadzić ludzie na placu, gdzie 
księża m ieli wygłosić okolicznoś
ciowe przemówienia. Gdy na
deszła godzina ich przyjazdu na 
placu było tylu ludzi, co na ja 
kimś odpuście. Przemówienie 
weszło ludziom do serca i um y
słów. Zgromadzeni razem z księ
żm i udali się procesjonalnie do 
Henrykowa przy dźwiękach or
kiestry „Spisowskiej" (fabrycz
nej). Pierwsza polska Suma zos
tała odprawiona na obszernym 
podwórku. Gdy jeden z księży, 
który wykonywał pokropienie za
intonował (zamiast Asperges Me) 
..Pokropisz m ię Panie hyzopem", 
orkiestra (znająca tę melodię) 
grała, k ilka osób śpiewało, gdyż 
znało już polskie słowa tej pieśni. 
Zaczęła się Suma odprawiana po 
polsku. Jak zauważyłem wszyscy 
niemal uczestnicy, słysząc po raz 
pierwszy polskie słowa mszalne, 
m ieli łzy w oczach. Po Sumie je
den z księży wygłosił kazanie, 
które wszyscy wysłuchali z wiel
k im  zainteresowaniem. M ija ły 
miesiące. Pierwszym naszym pro
boszczem był Ksiądz Ju lian  Pę
kala. Nie mieliśmy własnej ka
plicy. Znaleźli się ofiarni ludzie, 
którzy złożyli pewne sumy na 
kupno kościelnego placu w W i
śniewie. Był on własnością Niem
ki. Od niej zakupiliśmy działkę 
oczywiście na raty. W  krótkim  
czasie została wybudowana skro
mna drewniana kaplica.

Z kolei przypomnę pierwsze 
lata istnienia naszej parafii oraz

zachowanie się w stosunku do 
nie j księży z sąsiednich parafii 
rzymskich w Płudach i Tarcho- 
minie. Czując poparcie ze strony 
policji oraz urzędników gm in
nych, księża ci szykanowali na
sze dzieci w szkole. Za religię da
wali im dwóje tylko dlatego, że 
ich rodzice chodzili do Kościoła 
„narodowego”. Uczyli dzieci w 
szkole, że w naszym Kościele nie 
ma Boga i że nie wierzymy w 
Matkę Boską. Chłopcom zakazy
wali zdejmować czapkę przed 
krzyżem, który stał koło naszego 
kościoła. Straszono ludzi, którzy 
przychodzili do naszego kościoła, 
że zostaną zwolnieni z pracy z 
pobliskich fabryk. Dużo ludzi 
przestraszyło się, odeszło od nas 
i wróciło do „wiary w papieża” 
Zaczęły się dla nas czasy chyba 
Nerona. Pam iętam jak na Boże 
Ciało postawiliśmy ołtarze i m u
sieliśmy je całą noc pilnować, 
gdyż „owieczki rzymskie", podju
dzone przez swoich pasterzy, 
chciały nam je zniszczyć. Gdy w 
uroczystość Bożego Ciała wyszła 
z naszej kaplicy procesja, z ulicy 
usłyszeliśmy jakieś wycia i gwiz
dy. Gdy nasz ksiądz przechodził 
pod baldachimem trzymając 
monstrancję z ukrytym Chrystu
sem, z ulicy posypały się kam ie
nie na niego. W tym momencie 
u niektórych naszych parafian 
nerwy nie wytrzymały. K ilku 
wybiegło za bramę celem rozpę
dzenia fanatyków. Doszło do rę
koczynów. Takie sceny zdarzały 
się później bardzo często, ale nas 
to nie zrażało, wręcz przeciwnie, 
hartowało. Istn iała wprawdzie 
policja, która m iała za zadanie 
przestrzegać praworządności, ale 
niestety ta praworządność nie 
obejmowała naszego Kościoła. 
Policjanci widzieli, co się działo, 
lecz tylko się biernie przyglądali.

Mnóstwo kłopotów m ieliśmy z 
pogrzebami. Pam iętam  pierwszy 

pogrzeb naszego parafianina. Gdy 
trumna ze zwłokami zmarłego 
została umieszczona na wozie 
konnym, który stał przed kościo
łem i orszak żałobny ruszył, a

tłum  ciekawych stał z daleka. 

Krzyki jakieś i wyzwiska rozległy 

się pod naszym adresem. Gdy 
orszak znalazł się przy bramie 
cmentarnej w Tarchominie lu 
dzie tam stojący zamknęli bramę 
i za nic nie chcieli wpuścić nas 
na cmentarz. Rozegrała się gor
sząca scena. K ilku  fanatyków 
szarpało się z nami, a inni krzy
czeli coś w tym rodzaju: „Wy, 
Hudorowcy! Nie damy pochowac 
na naszym cmentarzu odszcze- 
pieńca prawdziwej w iary!" Cóż 
było robić? Trumnę postawiliśmy 
z powrotem na wóz, a ktoś zaw ia
domił o tym barbarzyństwie po
sterunek policji w Henrykowie. 

Przybyło k ilku  stróżów sanacyj
nego ładu, z obowiązku zaprowa
dziło porządek, brama została 
otwarta i pogrzeb dokończony.

Było jeszcze k ilka takich wy
padków z chowaniem zmarłych, 
aż dopiero ewangelicy, widząc 
nieekumeniczne podejście wyz
nawców rzymskich, odstąpili nam 
kawałek swego terenu, który 
przylegał do cmentarza rzym 
skiego. Zaledwie rozeszła się w ia 
domość. że już mamy własny 
cmentarz, a już proboszcz z Tar- 
chomina postarał się o to, byśmy 
dostali nakaz ogrodzenia nasze
go cmentarza siatką. Kupiliśmy 
tę siatkę i musieliśmy odgrodzić 
i zrobić osobną bramę.

Nie wiem, co się działo z na
szą parafią w pierwszych m iesią
cach wojny, bo jak tylko do nas 
weszli Niemcy, zostałem wraz z 
tysiącami innych wywieziony do 
Prus Wschodnich, do dzisiejszego 
Kętrzyna. W 1943 r. powróciłem 
i zaraz poszedłem do Wiśniewa, 
by zobaczyć, czy nasza kaplica 
ocalała. Na widok stojącej ka
plicy bardzo się ucieszyłem. W iel
k im  smutkiem napełniła mnie 
wiadomość, że nasz proboszcz od 
1937 r. ks. Stanisław Brzozowski 
został we wrześniu 1939 r. przez 
Niemców wywieziony do Dachau, 
gdzie go zamęczono.

M ieliśmy kłopoty z  placem ku
pionym od Niemki, gdyż nie byl 
całkiem spłacony. Niemka wy
znaczyła nam inny kawałek tere

nu, na którym stoi obecnie ko
ściół, no i kazała nam kaplicę z 
dawnego placu przesunąć na 
nowy.

W pierwszych latach okupacji 
gromadziliśmy się tłumnie. Ka
plica była prawie co niedzielę 
pełna. Proboszczem był wtedy 
ks. Stanisław Piekarz. Lecz na
stały lata łapanek. Nawet z ko

śc io ła  wyciągano ludzi i wywo
żono dc Niemiec na przymusowe 
roboty. Kościoły wtedy opusto
szały. I nasza kaplica w W iśnie
wie m iała dużo mniej przycho
dzących na nabożeństwa. W ta 
kich to krytycznych dniach przy
jeżdżał do nas co niedziela od
praw iać nabożeństwa ksiądz Szy
mon Gozik, ponieważ ks. Piekarz 
został proboszczem w Warszawie 
przy ul. Hożej. Ludzi w kaplicy 
co niedziela było mniej, ale ks. 
Gozik się nie zrażał. Byłem wte
dy kościelnym. Co niedziela 
otwierałem kaplicę.

Gdy wybuchło powstanie w ar
szawskie, kaplicy nie otwierałem. 
Nie można było tego zrobić, bo 
już w pierwszy dzień powstania 
naszą szosą na czołgu Tygrys jeź
dzili hitlerowcy i strzelali do 
każdego, kto się tylko pokazał

Zginęło wówczas dużo osób. W 

Henrykowie zbiry hitlerowskie 
po prostu spalili ludzi żywcem 
w płonącym domu. i nasz para
fian in  Franciszek Wiącek stojący 

w oknie został przecięty na pól 
ku lam i hitlerowskiego bandyty. 
Gdy front się przybliżył do sto
licy i już pociski wybuchały na 
naszym terenie, zostaliśmy ewa
kuowani do Jabłonny, stąd do 
Łom ianek i dalej do Ożarowa i 
do Nieborowa. Gdy w styczniu 
1945 r. Warszawa została wy
zwolona wróciłem ze swoją ro
dziną i udałem się zaraz do W i
śniewa zobaczyć naszą '--aplicę. 
Ujrzałem kupę gruzów. Zaczęli 
wracać z tułaczki nasi parafia
nie. Zaczęliśmy radzić nad mo
żliwością znalezienia miejsca do 
urządzania polskokatolickich na
bożeństw. Pan Borzym Bronisław 
znalazł budynek, który trzeba 
było przystosować do domu mo
dlitwy. Po pewnej przeróbce w 
krótkim  czasie powstała kaplica 
i przez kilka lat służyła chwale 
Bożej.

Od 1948 r. proboszczem naszej 
parafii był ksiądz Franciszek Ry- 
gusik. Dzięki jego energii i pra
cowitości w niedługim  czasie zo
stał zbudowany nowy kościół, 
oczywiście przy wydatnej pomo
cy wielu parafian, zwłaszcza ta
kich rzemieślników jak ob. ob. 
Jeleń, Banaszkiewicz i Kutra. Po 
zbudowaniu kościoła została wy
budowana plebania i świetlica, w 
której w swoim czasie wystawi
liśmy k ilka przedstawień, i co 
zaznaczę, udanych.

Dochodzę do tej chwili, 
gdy naszym proboszczem zo
stać ks. kan. Tadeusz Gotów
ka. Przyczynił się on wiele 
do tego, że w parafii tej wi
doczny jest rozkwit. Wymie
nię tu poza innymi bardzo 
ważnymi pracami remonto- 
wo-konserwacyjnymi tylko 
poświęcenie dzwonu, który 
dzięki ks. Gotówce został 
nam darowany i poświęcony 
przez Wielebnego Księdza 
Biskupa Rodego. Dzwon dwa 
razy dziennie oznajmia, że w 
Wiśniewie żyje i istnieje Ko
ściół Polskokatolicki. Rzym
skokatolicki proboszcz z Płud. 
chodząc po kolędzie, tak się 
o naszym Kościele wyraził: 
,,To nie Kościół tylko obora“ 
Na to można powiedzieć tyl
ko to, że Chrystus nie naro
dził się w Watykanie, w pa
łacu, który lśni od złota i pur
pury, lecz w ubogiej stajen
ce, właśnie w tak zwanej 
oborze. Nasz Kościół, choć 
ubogi, jesr prawdziwy i bez 
fałszu. Nie wywodzi się od 
papieża, lecz od Jezusa Chry
stusa. Zresztą i papież każe 
szanować inne kościoły. Pro
boszcz z Płud powinien su
mienniej studiować postano
wienia swojego soboru na 
Watykanie.

BOLESŁAW  PIETUCHA 
Warszawa 
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A B Y  K R A I  T E N  Z N I E M C Z Y Ć
Pa zagarnięciu Polski 6 października 1939 

roku Hitler na specjalnej sesji Reichstagu 
wygłosił obłudne przemówienie, które miało 
być uzasadnieniem aneksji Polski. Mowa peł
na była gwarancji o nienaruszalności granic 
Francji i W. Brytanii. Wódz niemiecki sądził 
że uda m u się w ten sposób zmylić czuj
ność aliantów. Użyte określenie w stosunku 
do Polski „o nowym państwie polskim” 
miało być zamanifestowaniem pokojowych 
i przyjacielskich zam iarów w stosunku do 
Polski. Jak to „państwo polskie" m iało wy
glądać? Ograniczone do 4 centralnych woje
wództw: krakowskiego, lubelskiego, kielec
kiego i częściowo warszawskiego. „Rzesza — 
słowami H itlera — powinna być w granicach 
etnograficznych, historycznych i ekonomicz
nych.” Gdy przemówienie kanclerza nie od
niosło zamierzonego skutku, w parę dni po
tem wyszedł dekret 8 października 1939 r. do
tyczący podziału i zarządu obszarów Wscho
du. Śląsk, Poznańskie. Pomorze, Kujawy, M a
zowsze. Płock, weszły w skład Rzeszy. Drugi 
dekret z 12 października 1939 r. z całą bez
względnością mówił o germanizacji Polski. 
Część Polski m iała być wcielona natychmiast 
do Rzeszy, część m iała służyć jako rezerwat 
dla narodu polskiego. Najbardziej zajadli po
lakożercy: Greiser. Foerster, Bracht, zostali 
m ianowani gauleiterami kraju Warty i Śląska 
Górnego. 6 października 1939 r. Greiser — 
gauleiter poznański m ów ił: „Po 10 latach nie 
będzie tu ani snopka zboża, który by nie wy
rósł z ziemi niemieckiej” , a Foerster — w 
Bydgoszczy — w dniu 27 listopada 1939 r. 
wołał: „Ustanowiony zostałem przez Fiihrera, 
jako powiernik sprawy niemieckiej w tym 
kraju z tym wyraźnym nakazem, aby kraj 
ten znowu zniemczyć, by w k ilku na jb liż
szych latach usunąć wszelkie przejawy pol
skości. obojętnie jakiego rodzaju. Kto należy 
do narodu polskiego, musi ten kraj opuścić”...

Wyniszczenie narodu polskiego nie było 
jednak zadaniem łatwym Akcja germaniza-

cyjna została powierzona przede wszystkim 
władzom policyjnym. Rozporządzenie do de
kretu z dnia 8. X I. 1939 r. ustalało, że głów
nymi pomocnikami nam iestników w dziele 
germanizacji m ają  być wyżsi kierownicy SS 
i policji sprawujący funkcje najwyższych 
szefów policji na terenie każdego Reichsge- 
nu i pełnomocników komisarza Rzeszy dla 
umacniania niemczyzny, którym był Himmler, 
szef policji niemieckiej w Rzeszy i Reichs- 
fiihrer SS, twórca obozów koncentracyjnych.

Gwałt i bezprawie zapanowało na ziemiach 
polskich. Rozpoczęła je masakra mieszkań
ców Bydgoszczy (krwawa niedziela) jako od
wet za samoobronę ludności przed dywersan- 
tam i niemieckimi.

Niemcy przystępując do wyniszczenia naro
du polskiego, rozpoczęli akty eksterminacyj
ne od elity inteligencji i grup o wysokim po
ziomie świadomości narodowej. Aresztowa
nia, rozstrzeliwania, wysyłka do obozów kon
centracyjnych objęły działaczy politycznych 
i społecznych, duchowieństwo, nauczycieli, 
komunistów, adwokatów i lekarzy. Z ziem 
zachodnich włączonych do Rzeszy wysiedlo
no prawie dwa m iliony Polaków, których 
musiała przyjąć wygłodzona i ograbiona Ge
neralna Gubernia. Akcja wysiedleńcza miała 
na celu przede wszystkim zrabowanie mienia 
i skonfiskowanie m ajątków  ziemskich dużych 
i małych, przedsiębiorstw przemysłowych 
i handlowych. Przeprowadzono ją przy po
mocy sił policyjnych, a czas, w którym w y
siedleni mogli spakować swój dobytek, wy
nosił k ilka m inut. Pod groźbą kary śmierci 
wolno było tylko zabrać 20—50 kg rzeczy 
osobistych i 20—200 zł, w pieniądzach. Akcja 
wysiedleńcza prowadzona była jesienią i z i
m ą 1939/40 roku i zimą i wiosną 1941 roku.

W  tej ostatniej fazie wysiedlano już i ro
dziny chłopskie, kierując je dc obozów zbor
nych, a stamtąd zdolnych do pracy na przy
musowe roboty w Niemczech. Pozostała część 
ludności zepchnięta została do roli n iewolni
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rękawice gospodarcze, fartuchy techniczne i gospodarcze, smoczki 
zabawkowe „O m ega", smoczki dla dzieci zqbkujqcych „ Ja ś" ;

ków, siły roboczej pracującej dla „nadlu
dzi”. W  stosunku do tych zastosowano roz
porządzenie z dnia 2.I I I .1941 r. o niemieckiej 
liście narodowej i przynależności państwo
wej. W tajnym  okólniku komisarza Rzeszy 
dla umacniania niemczyzny z dn. 12.X. 1940 
roku zwrócono uwagę, że na terenach pol
skich mieszkają grupy, których narodowość 
nie da się sklasyfikować i tych nie należy 
utracić. M ieli to być Kaszubi. Ślązacy, M azu
rzy i Polacy z małżeństw mieszanych. Nie
miecka lista narodowa tych właśnie włączyła 
do kategorii trzeciej, która m iała wzmocnić 
niemiecki potencjał narodowy. Od 1943 roku, 
wzmogło się jeszcze bardziej wciąganie Pola
ków na listę niemiecką, by dać armiom h it
lerowskim nowego rekruta.

Na miejsce wysiedlonych z m ajątków  i go
spodarstw wiejskich sprowadzono Niemców 
z Besarabii, Rum unii i wschodnich terenów 
Polski. Fala terroru objęła kraj po obu stro
nach Wisły. W początkach 1940 roku Gene
ralny Gubernator — Frank wypowiedział sło
wa: „Lasów polskich nie starczyłoby na pa
pier do plakatów, gdybym dał rozkaz zaw ia
domienia przy pomocy obwieszczeń o egze
kucji każdych siedmiu Polaków.” Te słowa 
świadczyć mogą o ogromie zbrodni popełnia
nych na narodzie polskim. Rozstrzeliwania 
objęły prawie 6000 osób od maja 1943 r. do 
powstania Do walki z ruchem oporu stwo
rzono olbrzymi aparat policyjny. Nagłe rewi
zje bagażu na dworcach, w  pociągach, tram
wajach miały doprowadzić do wykrycia m a 
gazynów kolporterskich prasy podziemnej.

Obserwacje domów, miejsc publicznych, 
niespodziewane blokady m iały wykryć kon
spirację. Najważniejszą jednak metodą były 
tortury podejrzanych o udział w ruchu opo
ru. Dyrektywy Hitlera z dn. 7.X I I  1941 r. wy
dane pod nazwą: „Nacht und Nebel — Erloss” 
(Noc i Mgła) nakazywały potajemne wywoże
nie ludzi winnych „przestępstw” tak. by ro
dzina nie wiedziała o miejscu i pobycie czy 
śmierci. Strach m iał załamać naród. Na je
sieni 1943 r. i zimą 1943/44 z rozporządzenia 
Franka została przeprowadzona akcja maso
wych egzekucji na ulicach miast G.G W sa
mej Warszawie padło od 15.X.1943 r. do pow
stania 2705 w ięźniów w 46 egzekucjach Obo
zy koncentracyjne pochłonęły 6 milionów 
istnień ludzkich i m iały dopełnić reszty dzie
ła wyniszczenia narodu. Liczba Polaków wy
wiezionych do Niemiec na roboty sięgała 3,5 
min. Naród jednak nie załamał się. Po chwi
lowej apatii, jaką przeżył pc upadku Warsza
wy i klęsce Francji, przyszła chwila otrzeź
wienia. Wzmagający się terror wzmógł du
cha oporu. Podziemna prasa i radio, przeczą
ca niemieckim przechwałkom, podnosiła w ia
rę w sprawiedliwe zwycięstwo. Chociaż po
zamykane szkoły rozwijało się tajne naucza
nie. Od szkół zwykłych aż do studiów wyż
szych.

Nie ziściły się słowa Greisera czy Franka 
Proces norymberski zamknął ponury cykl 
zbrodni hitlerowskich.

JAN USZ CHODAK

„ B A S T I O N  P 0 K 0 I U  
M I Ę D Z Y  O D R A  A Ł A B A 1'

„W  roku 1964 św ia tow y  i nolski ruch poko ju  
ohchodził 15-lecie swej dzia ła lnośc i Tej w aż
nej d la współczesnego św iata rocznicy pośw ię
cone liy łj obrady  rozszerzonego prezyd ium  
Ogólnopo lsk iego K om ite tu  P oko ju , które odhvł\ 
się dn ia  24 lis iopada I9fi4 r w W arszaw ie. W 
obradach, k tó rym  przew odniczy ł prof. S K u l 
czyńsk i — p rzew o dn ic zko  O K P  i zastępca prze
wodniczącego Rad* P aństw a wzięli udzia ł przed
staw iciele sekretariatu  O K F JN . w ładz nacze l
nych organ izac ji społecznych i m łodzieżow ych , 
przedstaw iciele św iata nauk i, działacze po lsk ie 
go ruchu pokoju.

Kościół Polsko ka to lick i repre2 onło  wał K siądz 
H iskup n r M aksym ilian  Rode. Prym as K ośc io
ła Polskokato lick iego  w PRL . k tóry  jest cz łon 
k iem  P rezyd ium  O K P ."

Uczestnicy obrad pod ję li uchw alę , w k tóre j 
m in. czytam y: ,,Polski ruch poko ju  uw aża ,
iż nadal niezbędne jest stałe um acn ian ie  so li
darności i ak tyw nośc i wszystkich sil w a łczą
cych o pokój, w yzw olenie narodowe i postęp 
na śmiecie.

W ohecnej sy tuac ji m iędzynarodow e j szcze
gólne niebezpieczeństwo s ta n o w ij p lany  ulwo-

NAJLEPSZA
GUMA
DO
WYCIERANIA

gumy ^cierne „Myszka** w kil
kudziesięciu asortymentach — 
najlepszej jakości.
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Kiedy chłopiec znów odsłonił 
oczy, cała obora stała w płom ie
niach. Zaczynał się też palić dom 
mieszkalny Budzyńskiej. W iatr 
przerzucał iskry i płonące żag
wie słomy na dalsze chałupy. 
Koło pożaru kręciło się już m ro
wie ludzi. Nadbiegli strażacy z 
ręczną sikawką. W rzucili rurę 
ssącą do studni i strumień wody 
chlusnął na ogień. Polną drogą, 
obok zagajnika gdzie schował 
się Janek, przemknął samochód 
strażacki.

— Powieźli motopompę do rze
ki, pomyślał mały podpalacz. — 
Za chwilę będą tędy ciągnąć wę
że tłoczne. Jeszcze mnie zoba
czą. Co robić? Co robić?

W pierwszej chwili postanowił 
uciec z wioski i nigdy ju ż  do 
niej nie powrócić. Potem przy
szło mu opamiętanie.

— Przecież n ikt mnie nie w i
dział w oborze Budzyńskiej — 
szeptał w duchu. — N ikt nie 
wiedział, że chowałem tam ben
zynę. Tak, tak, najlepiej pędzić 
do domu i zachować zimną 
krew

Do zagajnika coraz bardziej 
zbliżały się nawoływania straża
ków ciągnących węże tłoczne, 
Janek ile tylko sił w  nogach po
biegł do wioski okrężną drogą. 
Ojca w domu nie było. Gasił po
żar, gdyż należał do ochotniczej 
straży pożarnej. Matka pakowa
ła do worków cenniejsze rzeczy. 
Zagroda Jaworskich nie leżaja 
wprawdzie na lin ii podmuchów 
wiatru, ale ostrożność nigdy nie 
zawadzi. M alutka Zosia pochli
pywała w kącie ze strachu.

— Gdzie się ty diable ciągle 
włóczysz? — krzyknęła Jaw or
ska ujrzawszy syna.

— Pali się, mamo — bąknął.
— O. rzeczywiście nowinę mi

oznajmił. W yjm uj lepiej z szafy 
ubrania.

Próbował coś robić, ale wszyst
ko leciało mu z rąk. Kręcił się 
po pokoju jak pijany. Raz po raz 
spogląda) z trwoea w okno. za 
którym jarzyła się ognista po
świata.

— Co się z tobą synu dzieje?
— zapytała Jaworska, patrząc z 
niepokojem na bladą twarz 
chłopca. — Nie bój się. Ogień 
jest daleko od nas.

— Mamo - - rzekł — wezmę 
tłum icę i stanę przed chałupą 
Tutaj też się może jakaś iskra 
zabłąkać.

— Dobrze, idź — zgodziła się 
matka. — Tylko żebyś nie od
chodził od domu...

W wiosce rozpętywało się ist
ne piekło. Paliło się już pięć 
budynków. Przeraźliwe ryki i 
kw ik i zwierząt mieszały się z 
krzykiem i lamentem ludzi. Na
czelnik ochotniczej straży pożar
nej, którym był nauczyciel h i
storii. Antoni Porzecki — dwoił 
się i troił pragnąc stłumić pan i
kę i zorganizować jak najw ięk
szą ilość ludzi do samoobrony. 
Siły strażaków były słabe. D y
sponowali oni zaledwie czterema 
prądam i wody, w  tym jednym z 
ręcznej sikawki, którą po wy
pompowaniu wody z jednej 
studni natychmiast przenoszono 
do drugiej. Sugestywny głos na
czelnika OSP począł wreszcie 
skutkować. Chłopi w łazili na 
dachy domów, na które spadały 
z wiatrem iskry i płonące 
wiechcie i gasili je tłum icam i. 
Inn i ustawiali się w kole jki i 
podawali sobie z rąk do rąk 
w iadra z wodą. Dużej grupie 
mężczyzn polecił Porzecki roz
bierać płoty i chlewiki stojące 
przed frontem ognia. Janek za
pomniał o przestrodze m atki i 
kręcił się nieprzytomnie koło 
palących się domów. O mało nie 
stratował go jakiś rozszalały ze 
strachu koń. W  ogóle zwierzęta 
komplikowały sytuację we wsi. 
Jedne w obłędnej panice galopo
wały po podwórzach, drugie 
znów w żaden sposób nie chciały 
opuszczać zagrożonych ogniem 
stajen i obór. Wielu gospodarzy 
nie mogło sobie dać z nim i ra
dy. Strażacy pokazywali chłopom 
co trzeba w takich wypadkach 
robić. Konie i krowy bez trudu 
opuszczały palące się pomiesz
czenie. jeżeli przedtem narzuco
no im na łby koce. bluzy lub ja 
kiekolwiek inne płachiy.

C.d.n.

K O M U N I K A T

Wzorem łat ubiegłych pozwalam sobie przypomnieć, iż miesiąc 

m a j  i c z e r w i e c  są okresem czasu, w którym uczelnie w yż
sze przygotowują rekrutację kandydatów na studia w następ

nym roku akad. Również Chrześcijańska Akademia Teologiczna 
przygotowuje się do akcji rekrutacyjnej, na przebieg której 

składają się w pierwszej linii zgłoszenia kandydatów, jakich 

Kościoły typują spośród swojej młodzieży na studia teologiczne,

W ciągu dziesięcioletniego istnienia swojego, Chrześcijańska 
Akademia Teologiczna spełniała pomyślnie swą rolę uczelni, 

kształcąc przyszłych duchownych dla tych Kościołów, które jej 
swoich kandydatów powierzyły do kształcenia, wychowania 

i wyrobienia społeczno-obywatelskiego. Toteż oczekuję, iż Koś

cioły te nie odmówią i w bieżącym roku Akademii swojego po

parcia i swoich kandydatów jej i w przyszłym roku akad. po
wierzą. W tej myśli podaję do wiadomości niektóre szczegóły:

1) kandydaci, kończący studia średnie w roku bieżącym po

w inni złożyć dokumenty rekrutacyjne poprzez szkolną Komisję 

Rekrutacyjną. Dokumenty te obejmują:

1. Podanie o przyjęcie

2. Świadectwo dojrzałości

3. Metryka urndzenia

4. Karta kandydata na I rok studiów (formularzy dostarcza 
szkoła)

5. Ankieta indywid. kandydata

G. Zaświadczenie o stosunku do służby wojskowej

7. Karta zdrowia kandydata (wystawia lekarz urzędowy)

8. Orzeczenie lekarskie

9. 3 fotografie — 37 x 52 mm

i w wypadku ubiegania się o pomoc dla młodzieży studiującej 
w postaci pomieszczenia w Domu Stud. i wyżywienia w sto
łówce:

a) podanie

b) zaświadcz. Rady Nar. o stanie rodzinnym

c) zaświadcz. Rady Nar. o stanie majątk, rodziny

d) zaświadcz. Rady Nar. o zarobkach członków rodziny.

2) Kandydaci, którzy świadectwo dojrzałości uzyskali w la 
tach dawniejszych — składają swoje udokumentowane podanie 
wprost w Rektoracie Chrzęść. Akad. Teol. w Chylicach, ul. D łu 
ga 43.

Kandydaci powinni o swoim zamiarze poświęcenia się stu
diom teologicznym w CHAT powiadomić swojego duszpasterza, 

ten zaś swoją zwierzchność kościelną, która przez odpowiednie 

pismo polecające do Rektoratu typuje kandydata na studia.

Gorąco proszę duchownych poszczególnych Kościołów o oto

czenie troskliwą opieką kandydatów na studia, o służenie im in 
formacjam i, ewentualnie o skierowanie ich Po szczegółowszc 

informacje dc Rektoratu CHAT w Chyltcach, p-ta Skolimów, ul. 

Długa 43.
Rektor

Ks. prof. dr W IKTOR N IEM CZYK

rżenia W SN , z udzia łem  NRF. U rzeczyw is tn ie 
nie tych p lanów  oznacza lohy  o twarcie dostępu 
do bron i te rm o jąd row e j dla odw etow ych i mi- 
lita rys tycznych  sił w N iemczech zachodn ich .

Polski ruch poko ju  ape lu je  do wszystk ich 
poko jow ych  sil w Europie i w św iecie o roz
w in ięcie  w spólne j, zdecydow ane j ak c ji p rze 
ciw ko p ro jek tom  W SN , o zam rożen ie  zh ro jeń  
nuk learnych  w Europie środkow ej, o zapob ie 
żenie rozprzestrzen ian iu  broni m asow ej zag ła 
d y ..."

Tyle na ten tem at podaw ała polska prasa.
Nader w ażnym  partnerem  i cz łonk iem  m ię 

dzynarodow ego ruchu  poko ju  jest N iem iecka 
R epub lik a  D em okratyczna , k tóra w ca łe j p e ł
ni popiera tezy św iatowego ruchu  poko ju , ja k  
rów n ie ż w ys iłk i obozu socja listycznego do um oc
nien ia  poko ju  na św iecie, a szczególnie w 
Europie , gdzie jest najgęstsze za ludn ien ie  na 
1 km-. Nie każdy  jedn ak , szczególnie z nas 
Polaków , k tórzy  wiele od N iem ców  uc ierpie 
liśm y , o r ie n tu je  się, ja k ą  rolę spełn ia N iem iec
ka R epub lika  D em okratyczna  w dziele u g ru n 
tow an ia  podstaw  po jednan ia  i p rzy ja źn i n a 
rodu polskiego z dem okra ty cznym i pokój m iłu 
ją cy m i N iem cam i. O tej ro li. ja k ą  spe łn ia ją  
na naszej zachodn ie j g ran icy  D em okratyczne 
N iem cy , m ów i książka Euzehiusza B A S IŃ 
S K IE G O , pt. „B A ST IO N  P O K O JU  M IĘ D Z Y  
O D RA  A ŁABĄ*', wyd. LSW , W arszawa 1HK3. 
s. 345, cena zł 25.

K siążka E. B A S IŃ S K IE G O  pozwala naw et nie

na jb a rd z ie j obeznanem u z p rob lem a tyk ą  n ie 
m iecką C zy ie ln ikow i na zrozum ien ie  ca ło 
kszta łtu p rob lem ów  zw iązanych  z narodz inam i
i h istoria N iem ieck ie j R epub lik i D em okratycz
nej. Tym w iększą wartość poznaw czą posiada 
książka E, Basińsk iego, iż nie ogranicza się 
ty lko  do re lac ji b ieżących zagadn ień  i w y da 
rzeń, a sięga wstecz do h is to r ii .u k a zu ją c  tk w ią 
ce g łęboko w przeszłości korzenie i źród ła  tych 
w szystkich zm ian  i przeobrażeń społeczno-po
litycznych , ja k ie  zaszły na teren ie N iem iec 
Dem okratycznych . Poza w spom n ianym i p lusa
m i, ja k  rów n ie ż  w ie lu , w ie lu  in n y m i d o d a tn i
m i cecham i, jak ie  posiada ks iążka  Basińskiego, 
p am ię tać  na leży  o m e ritu m  spraw y t j. o pod 
jęc iu  przez au tora  tak w ażne j dla czy te ln ika  
polskiego p rob lem atyk i s tosunków  polsko-nie
m ieck ich , p rob lem atyk i tru d ne j i nie w o lne j 
często od h istorycznych  uprzedzeń i w za jem 
nej n ieu fnośc i. A utor z je d n e j strony  w skazu
jąc  na n iebezpieczeństwo jak ie  zawsze zagra
żało Polsce ze strony  im p e r ia lizm u  n iem ie c 
kiego, z drug ie j zaś w p rzekonyw a jący  sposób 
ukazu je  praw dę now ych N iem iec w yrosłych na 
polu w a lk i m iędzy  soc ja lizm em  a kap ita lizm em . 
Toteż E. Basińsk i na podstaw ie dokum en tów  
ukazu je  a n tym ilita ry s ty c zn ą  i an ty faszystow 
ską treść sił decydu jących  o lin ii rozw o ju  N ie 
m ieck ie j R epub lik i D em okra tyczne j. A u to i 
w skazu je  na fak t, że cały skład rząd u N R D . 
jak  rów n ież n iem al wszyscy członkow ie  Izby 
L udow e j hądż z bron ią  w ręku zw alcza li fa 

szystowski reżim , bądź p rzebyw ali w w ięz ie 
niach al bo w obozach koncen tracy jnych  
W  przeciw ieństw ie  do N RD w N iem ieck ie j Re
publice Federa lne j w składzie w ładz i ciał 
ustaw odaw czych aż się roi od h itle row sk ich  
zbrodn iarzy  w o jennych  odpow iedzia lnych  bez
pośrednio za śm ierć setek tysięcy istn ień lu d z 
k ich podczas osta tn ie j w o jny .

E. Basińsk i za pośredn ictw em  w ydaw n ic tw a  
LSW  odda jąc  do rąk  czy te ln ika  swą książkę, 
uw y puk la  w n ie j zw łaszcza ten zakres m a te 
r ia łu , k tó ry  dotyczy bezpośrednio h isto rii sto
sunków  polsko-niem ieckich- S tąd na szczegól
ne podkreślenie  zas ługu je  Fakt uznan ia  przez 
rząd N RD ju ż  w pierwszych jego ak tach  i d o 
kum en tach  naszej g ran icy  na Odrze i Nysie, 
ja k  rów n ie ż  stałe zw alczan ie  przez rząd NRD 
na arenie m iędzynarodow e j rew iz jo n izm u  za 
chód n ion iem ieck  i ego.

W ohecne j chw ili, gdy  N RF za wszelką cenę 
przy pom ocy USA chce wejść w skład W ie lo 
stronnych Sił N uk learnych  polski czy te ln ik  w i
nien przeczytać „B A S T IO N  P O K O JL  M IĘ D Z Y  
O D R A  A Ł A B Ą ”  by mógł dok ładn ie  poznać 
swego zachodn iego, zaodrzańsk iego przy jac ie la , 
k tó ry  razem  z nam i walczy o pokó j na św ie
cie, o pokó j w Europie , o naszą granicę na 
Odrze i Nysie, o ugrun tow an ie  p rzy ja źn i i w za 
jem ne j w szechstronnej współpracy m iędzy  P o l
ską a NRD i in n y m i k ra jam i soc ja lis tycznym i.

f K I
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LEKARZ RADZI
K A M IC A  ŻÓŁC IOW A

Kamica żółciowa jest choroba polegającą 
na wytwarzaniu się w drogach żółciowych 
i w samym pęcherzyku (woreczku) żółcio
wym stałych złogów t.zw. kamieni, głównie 
cholesterolowych i wapniowych. Ich kształt 
spoistość i barwa bywają różnorakie. Kamie
nie żółciowe pojawiają się dużo częściej u ko
biet niż u mężczyzn. W lekkich przypadkach 
kamica żółciowa może przebiegać zupełnie 
bezobjawowo, w cięższych zjawiają się bóle 
w nadbrzuszu. Typowa ostra kolka wątrobo
wa spowodowana kamicą rozpoczyna się 
gwałtownymi bólami pod żebrami po prawej

CZYTELNIKU
Nakładem W ydawnictwa Literatury 

Relig ijnej w Warszawie ul. W ilcza 31 
ukazał się modlitewnik pt. „OJCZE 
NASZ", cena 35 zł, w  bogatej oprawie 
płóciennej, o objętości ponad 600 stron. 
Modlitewnik jest przeznaczony dla sze
rokiej rzeszy wiernych, starszych i 
młodzieży. Zawiera bogaty wybór m o
dlitw i pieśni na każdą okazję jak: 
Wskazania życiowe, wiadomości kate
chizmowe, codzienny pacierz, modlitwy 
dodatkowe, do pacierza, modlitwy po
ranne i wieczorne na każdy dzień ty
godnia. Msza św. o Najśw. Sakr. Msza 
św. I I  o Męce Pańskiej, Msza Sw. I I I  
dla Młodzieży i Dziatwy, za dusze 
zmarłych, Msza Sw. IV. Nieszpory na 
niedzielę i święta, nabożeństwa Eucha
rystyczne, Sakrament Pokuty, Sakra
ment Ołtarza. Nabożeństwo do Pana. 
Jezusa, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale. 
Nabożeństwo do Ducha Sw. Nabożeń
stwo do N.M.P., Nabożeństwo do św. 
Józefa, nabożeństwo do św. Barbary. 
Modlitwy za chorych, za konających. 
Modlitwy różne oraz pieśni na cały rok 
liturgiczny i różne okoliczności.

Zamówienia przyjmujemy po uprze
dnim  wpłaceniu należności na nasz 
adres: W LR Warszawa, ul. Wilcza 31 
przekazem pocztowym, lub blankietem 
PKO na nr konta: Warszawa 1-14
147290.

Wysyłkę realizujemy również na za
mówienia za pobraniem pocztowym.

W  S K R Ó C I E

%  W Szczecinie rozpoczęto budowę nowo
czesnego 10-piętrowego hotelu, którego prefa
brykowany dach części parterowej wisieć bę
dzie na 9 linach i pokryje dużą jadalnię ho
telową oraz je] zaplecze. Zastosowanie wiszą
cego dachu pozwoli na uzyskanie dużych 
oszczędności stali.

%  W  nadleśnictwie Kudypy (woj. olsztyń
skie) rośnie 25 okazałych cisów (drzewa te 
należą obecnie do rzadkości). Wiek niektó
rych z nuh ocenia się -na ok. 1000 lat.

%  W Zakładzie Parazytologii PAN została 
opracowana pierwsza w Polsce szczepionka 
weterynaryjna —  nazwana „ el-dic” —  prze
ciwko groźnej chorobie bydła: robaczycy
płuc, która jest przyczyną znacznej śmiertel
ności i zahamowania rozwoju cieląt. Pierwsza 
partia nowego preparatu została wyproduko
wana w Elblągu.

% Co drugi Polak statystyczny-jest właści
cielem książeczki oszczędnościowej PKO- 
Stan wkładów pieniężnych ludności w PKO 
przekroczy w bieżącym miesiącu kwotę 40 
miliardów złotych.

% Tokijskie wydawnictwo „Hakusiu-Sha” 
wydało w tych dniach wybór listów Fryde
ryka Chopina Przekładu na język japoński 
dokonał Yitichiro Komatsu, znany w Japonii 
propagator muzyki polskiej. Wybór zawiera 
350 listów.

stronie. Ból zwykle promieniuje do prawe) 
łopatki. Zdarza się jednak, że ból występuje 
umiejscowiony nietypoico, w okolicy serca, 
czy żołądka. Napad kolki żółciowej trwa róż
nie od kilkunastu minut do kilku, a nawet 
kilkunastu godzin. Jeśli .kamień przepchnie 
się samoistnie do dwunastnicy choroba ustę
puje sama, w większości jednak przypadków 
napady powtarzają się uporczywie. W napa
dzie kamicy z ostrymi bólami do czasu przy
bycia lekarza, który może zastosować środki 
uśmierzające, chory powinien położyć się do 
łóżka, na prawe podżebrze kładzie się gorący 
okład (n.p. z gorącego siemienia lnianego w 
woreczku z gęstego płótna). Można też zasto
sować ciepłe lewatywy.

Zapobieganie kamicy żółciowej polega na 
stosowaniu odpowiedniej diety. Unikać trze
ba pokarmów tłustych, zawierających dużo 
cholesterolu, oraz trudnostrawnych. Zwalczać 
trzeba występujące często zaparcia i leczyć

C I E K A W  E...

■ N A JP IĘK N IE JSZE . V II konkurs na n a j

lepiej wydaną książkę z ubiegłorocznej pro
dukcji wydawniczej został rozstrzygnięty. Spo

śród 207 zgłoszonych książek 20-osobowe ju 

ry nagrodziło dziesięć najpięknie j wydanych 
pod względem edytorskim książek. Na pierw

szych trzech miejscach znalazły się: „X X  lat 

Polski Ludowej”, „Historia Powszechna” t. I I  
oraz „Historia Literatury Polskiej” J. K rzy

żanowskiego. Równocześnie przyznano 19 wy

różnień i nagrody specjalne dla pracowników 
graficznych „Naszej Księgarni” w Warsza

wie. Za najlepsze drukarnie uznano: D rukar

nię Uniwersytecką w Krakowie oraz D rukar

nię im. Rewolucji Październikowej w Warsza

wie. Gratulujemy.

■ ARCH IPELAG . W ubiegłym miesiącu 

dokonano szczegółowej inwentaryzacji i po

m iaru wszystkich wysp i wysepek, zna jdu ją

cych się u ujścia Odry do Bałtyku. Okazało 

się. że znajduje się tu cały archipelag, liczący 

aż 44 wyspy różnej wielkości. Najw iększą z 
nich jest wyspa Wolin, której powierzchnia 

wynosi ok. 250 km  kwadratowych. A zatem 

mamy własny archipelag.

■ TRANSPLANTACJA  SERCA. W nowo
jorskiej klinice chirurgicznej został przepro

wadzony pierwszy na świecie udany ekspe

ryment transplantacji serca. Zabiegu dokonali 

dwaj lekarze: dr Yoshio Kondo i dr Adrian 

Kantorowicz. Eksperyment ten został prze
prowadzony na suce „Eterna”, której prze

szczepiono serce innego psa przed sześciu 
miesiącami. Zabieg został dokonany w wa

runkach silnego obniżenia temperatury ciała 

operowanego psa. Przeprowadzenie podobne

go zabiegu u człowieka — zdaniem nowojor
skich chirurgów — może nastąpić w na jlep

szym wypadku co najmniej za kilka lat.

■ W IDEOM AGNETOFON. W  Centralnym 

Laboratorium  Badawczym Radia i Telewizji 

został zbudowany pierwszy polski wideomag- 
netofon. Przekładając na język zrozumiały, 

jest to magnetofon, na którego taśmie zapisu

je się elektromagnetycznie dźwięk oraz obraz. 
Rolę m ikrofonu, nagrywającego fonię oraz 

wizję, spełnia telewizyjna kamera, która prze
syła obraz do wideomagnetofonu, stamtąd zaś
— w formie impulsów elektromagnetycz

nych — obraz przekazywany jest do zapisu 

na taśmę. Oczywiście aparatura wideomag

netofonu jest dość skomplikowana, a całe 

urządzenie waży kilkaset kilogramów. Obec

nie pierwszy polski wideomagnetofon został 

przekazany telewizji warszawskiej, gdzie są 
przeprowadzane eksperymentalne próby. Je 

żeli doświadczenia okażą się pomyślne, przy
stąpi się do budowy dalszych urządzeń tego 

typu. Telewizja warszawska nadała w tych

wszelkie ogniska zapalne w ustroju (zepsute 
zęby, ropne migdałki).

W każdym wypadku kamicy żółciowej nie 
wolno poprzestawać na leczeniu środkami 
domowymi. Leczenie całkowicie należy do 
lekarza. Często znachorzy i inni domorośli 
medycy zalecają jakieś swoje środki i meto
dy mające działać rozpuszczająca na kamie
nie żółciowe. Otóż trzeba wiedzieć, że dotąd 
n ie  i s t n i e j e  ś r o d e k  r o z p u s z c z a j ą 
cy k a m i e n i e  ż ó ł c i o w e .  A te drobne 
ciemne kamyczki, które chorzy leczeni przez 
amatorów znajdują w stolcu i które mają 
świadczyć o udanej kuracji znachorskiej są 
po prostu wydalonymi kamieniami kałowymi. 
Powtarzam więc jeszcze raz, że kamicę żół
ciową MUSI leczyć lekarz. I on też decydo
wać powinien co do metody leczenia: zacho
wawczej lub chirurgicznej w zależności od 
objawów i ogólnego stanu chorego.

Dr A. M.

dniach pierwszą audycję, utrwaloną na pol

skim wideomagnetofonie.

■ M ATENADARAN. W  stolicy radzieckiej 

Armenii — Erywaniu, znajduje się jeden z 

najstarszych i najbogatszych ośrodków ręko
piśmiennej kultury — Matenadaran, gdzie jest 

przechowywanych ponad 10 tysięcy ręcznie 

pisanych ksiąg oraz blisko 4 tysiące fragmen

tów, obejmujących wszystkie dziedziny staro

żytnej i średniowiecznej nauki i kultury A r
menii. Znajduje tu się również 1000 rękopi
sów w  innych językach, jak np. w perskim, 
hebrajskim , etiopskim itd. Zbiory Matenadara- 

nu okładają się z manuskryptów i fragmen

tów pochodzących z V—X V II I  w. Najstarszy 

rękopis, zachowany w całości, pochodzi z 887 

roku.

■ „MOŁNIA-1”. Jak  już pisaliśmy, od 23 
kwietnia br. w przekazywaniu programów 

telewizyjnych z jednego końca Zw iązku Ra
dzieckiego na drugi pośredniczy satelita te

lekomunikacyjny „Mołnia-1”, wyposażony 

m.in. w aparaturę do korygowania orbity. 

Ostatnio uczeni radzieccy aby uzyskać lepszą 

łączność między Moskwą a Władywostokiem, 

zm ienili orbitę „Mołni-1”, która wzbija się 
obecnie ponad półkulą północną na wysokość 
39 957 km, a ponad południowy zbliża się na 
odległość 548 km.

■ STRÓJ. U lubionym strojem amerykań

skiej młodzieży są dżinsy oraz sportowa ko

szula. Ostatnio rozpoczęto w amerykańskich 

szkołach średnich kampanię przeciw temu 
strojowi. Zastanawiano się, jak młodzież za

reaguje, tymczasem — o dziwo! — młodzi 

Amerykanie z entuzjazmem przyłączyli się do 

tej akcji i zaczęli ubierać się z wyszukaną 
elegancją, a dżinsy poszły w odstawkę.

■ W YPADK I. Komisja Ekonomiczna ONZ 

ogłosiła w tych dniach dane dotyczące wy
padków samochodowych w 1963 roku. Jak 

się okazuje, na szosach europejskich zginęło 

ponad 80 tysięcy osób. W statystyce tej na 
pierwszym miejscu znajdują się Niemcy 

(14 166 wypadków śmiertelnych), na drugim  

zaś Francja (10 027 wypadków śmiertelnych). 

W tym samym czasie w Stanach Zjednoczo
nych zginęło 43 tysiące osób. Jest to bardzo 

smutna statystyka, która bije na alarm.

■ ZABYTEK. W miejscowości Dębno, pow. 
nowotarski, znajduje się bezcennej wartości 

zabytek — drewniany kościółek, zbudowany 

w końcu XV  wieku. G łówną jego ozdobą jest 
wspaniała polichromia z 1500 r., dzieło arty

stów ludowych. Polichromii tej uczeni fran

cuscy poświęcili k ilka prac naukowych. Na
tomiast Amerykanie, słynący z tego, że 

wszystko kupują, pragną nabyć ten kościółek
i w całości przewieźć do Stanów Zjednoczo
nych. O ferują niebagatelną sumę — 80 min 

dolarów
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ROZMOWY 
Z CZYTELNIKAMI

Pan lulmund Baliński z Białegostoku w
swym liście do Redakcji stawia zarzut nasze
m u Kościołowi, że hierarchia nasza i kapłani 
angażują się zbytnio w tzw. ..Akcji pokojo
wej" która jak wiadomo — jak pisze Pan 
Baliński — jest akcją polityczną, którą pro
wadzi „Obóz komunistyczny", a do czego Ko
ściół nie powinien się angażować.

Pan Baliński sądzę nie przemyślał tego 
problemu do końca. Czyż bowiem nieangażo- 
wanie się w akcji na rzecz pokoju, jak to w 
ogromnej swej części czyni Kościół rzymsko
katolicki nie jest także polityką i polityką 
wyraźnie określoną?

Rozumując kategoriami Pana Balińskiego 
można nawet Chrystusa potępić, bo już nad 
stajenką w Betlejem śpiewano „Pokój lu 
dziom dobrej w oli”.

Pokój nie jest wynalazkiem obozu socjali
stycznego. Wszyscy ludzie na świecie bez 
względu na kolor skóry, narodowość czy w y
znawaną religię pragną żyć w pokoju.

Pokój jest warunkiem  przymierza czło
wieka z Bogiem i człowieka z człowiekiem.

Jeżeli obóz państw socjalistycznych prag
nie pokój zachować i utrwalić, to bez wzglę
du na wyznawany światopogląd należy do 
tej sprawy ręce przyłożyć i pomóc, bo to jest 
sprawa człowieka i zachowanie praw bos
kich.

Kościół nasz jakkolw iek jest związany ści
śle z losem naszej Ojczyzny i naszego Naro
du, bo dla niego jest tylko przeznaczony, 
który w swojej istocie jest Kościołem Pols
kim  i Katolickim , w swoim rytuale i Mszale 
ostatnio nowo wydanym, nie posiada modlitw  
na poświęcenie armat czy czołgów, nawet w 
Polsce wyprodukowanych. Czego nie można 
powiedzieć o Kościele rzymskokatolickim, 
gdyż pam iętamy najazd Włochów na chrześ
cijańską Abisynię i udział Kościoła w te.i 
„zbożnej” akcji.

Kościół nasz słowa Chrystusa „Pokój mój 
zostawiam wam, pokój m ój daję w am " bie
rze na serio i dlatego uważa za obowiązek 
aby biskupi i kapłani nasi głosili i nauczali, 
że pokój jest darem Bożym, a kto podważa 
zasady pokojowego współżycia, ten depcze 
prawa Boskie niezależnie od tego jak się na
zywa i jakie zasady głcsi. B iskupi nasi i 
kapłani jak też i w ierni m ieli możność po
znać grozę ostatniej wojny i dlatego mamy 
obowiązek uczynić wszystko, aby prawo Bos
kie zachować i zachować pokój między nami
i Bogiem i między człowiekiem i człowie
kiem.

Sam wyraz ..wojna" w każdym normalnym 
człowieku, który ją przeżj-ł, budzi jeżeli nie 
uczucie grozy, to w każdym razie odrazę.

Na dźwięk tego słowa w  każdym języku 
ludzka wyobraźnia przywodzi na pamięć róż
ne sceny i obrazy z przeszłości, które powo
du ją jakiś bolesny skurcz wewnętrzny.

Problem wojny i pokoju jest problemem 
centralnym w życiu narodów na przestrzeni 
historii całej ludzkości. W naszej zaś epoce 
jest on wyjątkowo nabrzmiały i bardzo zło
żony. Skupia uwagę nie tylko mężów stanu
i zawodowych dyplom atów .. lecz także wszy
stkich szarych ludzi, którzy są nim bezpo
średnio zainteresowani. O wojnie i pokoju p i
sze prasa na całym świecie. zajm uje się n i
m i radio i telewizja.

Jest już truizmem stwierdzenie, że tylko 
w pokoju może rozwijać się duchowe, ku ltu 
ralne i gospodarcze życie, że tylko w poko
ju  można tworzyć trwałe wartości, wzboga
cać i udoskonalać intelekt człowieka Tak 
jak truizmem jest, że wojna niszczy nie ty l
ko biologiczne życie na ziemi, lecz także bu
rzy harmonię i wszelki ład w ludzkiej duszy, 
niweczy wszelkie ludzkie wartości.

Ekonomiści, politycy i socjologowie różnie 
wyjaśniają przyczyny wojen i różną dają ich 
motywację. W alka o rynki zbytu i o surow
ce, chęć ujarzm ienia innych narodów, aby 
służyły zwycięzcom, jak tego chciał faszyzm 
w ostatniej wojnie, egoizm narodowy — oto 
zasadnicze powody konfliktów  zbrojnych 
między narodami.

Wprawdzie list pasterski episkopatu Koś
cioła rzymskokatolickiego w Polsce, w k tó
rym zawarta jest interpretacja encykliki J a 
na X X I I I  pt. „Paceiii in terris", mówi, że 
wojna jest następstwem grzechu pierworod
nego. Taka jednak interpretacja, mimo całego 
naszego szacunku dla episkopatu nie jest 
przekonująca. W świetle jej bowiem wszyst
kie wdowy, sieroty, kaleki moga mieć żal 
tylko do Adama i Ewy, a nie do zbrodniarzy 
wojennych i podpalaczy świata. Właściwie 
do Ewy. bo to ona uległa kuszeniu szatana.

Cokolwiek leży w podłożu wojny, to trud
no w moralno-intelektualnych rozważaniach 
nie dojść do wniosku, że jest ona jakimś ab
surdem, wobec którego kulturalny człowiek 
X X  wieku musi poczuć się zażenowanym.

W iemy z codziennej prasy, że budżety 
wszystkich państw są przeciążone kosztami 
na zbrojenia. Wierzyć się nie chce, że sumy 
przeznaczone w  skali światowej na zacho
wanie życia i jego rozwój są m inim alne w 
stosunku do sum. które są przeznaczone na 
jego ewentualną zagładę. Wierzyć się nie 
chce, że kwoty przeznaczone na budowę szpi
tali, sanatoriów, domów starców, domów 
dziecka, na pomoc człowiekowi w jego życiu 
stanowią zaledwie kilka procent w stosun
ku do sum przeznaczonych na budowę ko
szar, wyrzutni rakietowych i na produkcję 
broni masowej zagłady.

Na cóż się wobec tego zdają humanistycz
ne teorie o rozwoju człowieka i jego wielkiej 
przyszłości oraz wszelkie humanitarne slo
gany i hasła?

Czy mamy istotny powód do dumy i do sa- 
mozachwytu nad naszym rozwojem i osiąg
nięciam i nauki, skoro zgodzilibyśmy się na 
zniszczenie tego, co w trudzie budowały po
kolenia w ciągu wieków.

Wojna bowiem jest zaprzeczeniem intelek
tualnego i duchowego rozwoju człowieka, 
jest cechą prym ityw izmu i duchowego kan i
balizmu.

Fowstaje dlatego dręczące pytanie, czy z 
rozwojem cywilizacji i intelektu człowieka 
idzie w parze jego moralny i duchowy roz
wój? Ta dysproporcja rzuca się coraz bar
dziej w oczy i ona jest właśnie dramatem 
naszej epoki.

Człowiek cywilizowany, lecz duchowy jas
kiniowiec wszystko, co powinno służyć ży
ciu, może użyć w służbie śmierci. W iemy z 
historii, że ludzie bez sumienia, karły ducho
we podpisane umowy i traktaty zamienili w 
nic nie znaczące świstki papieru. Dla ludzi 
bez społecznego sumienia najświętsze prawa 
nie m ają żadnego znaczenia. Korzą się tylko 
przed siłą.

Rozwój więc duchowy i moralny człowie
ka, aby nie przemoc i siła. lecz intelekt rzą
dził światem i regulował m iędzyludzkie sto
sunki — to jakaś najwyższa rac.ia sianu cy
wilizowanej ludzitości. to wewnętrzny im pe
ratyw dla tych. dla których człowiek coś jesz
cze znaczy.

Dysproporcja między kolosalnym rozwojem 
techniki a duchowym i moralnym rozwojem 
człowieka może okazać się w  skutkach kata
strofalna. Świat na pewno nie jest idealny i 
nie jest sprawiedliwie urządzony. M iliony lu 
dzi jest głodnych na świecie i tysiące dzieci 
umiera co roku z głodu.

Ci jednak, którzy pragną wojny, nie m ają 
zamiaru łupam i się podzielić, aby ulżyć ich 
doli. Oni właśnie pragną niesprawiedliwy 
porządek zachować i dla zachowania takiego 
porządku nie w ahają się poświęcić życie m i
lionów ludzi.

Jeżeli w X X  w. cywilizowani ludzie, którzy 
podbijają kosmos i odbywają m iędzyplane
tarne loty, korzystając z rozwoju intelektual
nego nie potrafią różnych sprzeczności za
łatw ić ńa drodze pokojowej, a chcą uciec się 
do siły, gwałtu i przemocy, to cóż jest warta 
nasza cywilizacja i nasze naukowe zdobycze.

Jeżeli się różnimy od jaskiniowca, który w 
swej walce o byt posługiwał się maczugą, 
tylko bardziej precyzyjną i wyrafinowaną 
bronią, np. bombą atomową, to trudno nie 
zauważyć, że ta różnica nie jest tak wielka.

Dlatego polityka koegzystencji i pokojowej 
rywalizacji dwóch systemów, którą głosi i 
realizuje obóz socjalistyczny, to nie tylko 
konsekwentna postawa wynikająca z socja

lizmu, lecz także wyraz głębokiej wiary w in 
telektualny i moralny rozwój człowieka, to 
przeświadczenie, że najbardziej złożone spra
wy można przy pomocy intelektu rozwiązać 
w oparciu o ogólnoludzkie ideały, ą nie przy 
pomocy maczugi, oszczepu czy bomby ato
mowej.

Na świecie były zaćmienia i będą, bo fałsz 
często zwycięża prawdę, a siła jest przed 
prawem, wierzymy jednak, że światem rzą
dzi intelekt, a nie przemoc i pałka uzbrojo
nego żandarma.

Dlatego wydaje się nam, że nie tylko w 
imię zasad humanitarnych i dobrze pojętej 
służby swemu narodowi ,lecz i w im ię zasad 
Ewangelii Chrystusowej Kościół nasz ma 
prawo i obowiązek ewangelicznie uzasad
niać wszystko co pokojowi służy i do harmo
nijnego życia między ludźm i i m iędzy naro
dami prowadzi. Pozdrawiamy.

D R O G I C ZY T ELN IK U !

Czy odnowiłeś już prenumeratą „R o 
dziny” ?

Prenumerata zapew nia stałą dostawę 
tygodnika do domu.

Przypominamy, że termin dokonywa
nia wpłat na prenumeratę upływa z 
dniem 15 każdego miesiqca na następ
ny m iesiąc i ewentualnie dłuższe okre
sy.

ADMINISTRACJA

„ŁO W C Z Y N I O FIA R "

to ciekawa broszura pióra ks. mgr T. 
G orgola  (naczelnego redaktora K.T.I. 
„Rodzina"), do nabycia w naszym Wy
dawnictwie, cena 5 zl.

Autoi w przystępnej formie omawia 
zgubne wpływy alkoholizmu, dezorga
nizującego życie rodziny i jednostki. 
Każdy komu drogie jest moralne wycho
wanie dzieci i spokój w domu winien 
tę ksiqżkę przeczytać.

Zamówienia realizuje się po uprzednim  
wpłaceniu należności na nasz adres 
lub przekazem pocztowym na konto PKO  
Warszawa 1-14-147290 lub za pobra
niem pocztowym.

Zamówienia realizujemy wg kolejności.

M A J

N 23 V po Wielk., Dezyderego. 
M ichała. Iwony

P 24 Joanny, Zuzanny

W 25 Grzegorza. Urbana

Ś 26 Dzień Matki, F ilipa

c 27
Wniebowstąpienie Pańskie. 

Jana, Oliw ii. Bedy

p 28 Augustyna. Em ila

s 29 Bogusława. Maksymina
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P O LSKI PRO JEKT M ARSZ M U RZYN Ó W

W YTW Ó RNI F E N O LU  W N RD A M ER YKA Ń SKICH

W spania ła  zdobycz (b ia ły  lis).
W i o s n a  w  f tó r A f h .

SIL IK O N O W A  KULKA ZAM IAST  
ZASTAW KI SER CA

W gliw ickim  biurze projektów przemysłu 
syntezy chemicznej ..Prosynchem" przygoto
wuje się dokumentację techniczno-roboczą 
w ielkiej wytwórni fenolu która w b.r. zacz
nie budować się w zakładach chemicznych 
„Leuna I I"  w  NRD.

Wartość wykonanej przez gliwickich kon
struktorów dokumentacji wraz z instrukcja
m i obsługi zbudowanych na tej podstawie 
urządzeń wynosi ponad 4 m in zł dewizo
wych.

FR A N C U SK I SYSTEM  
K O LO R O W E J TV W ZSRR

W  Paryżu została podpisana umowa m ię
dzy ambasadorem Zw iązku Radzieckiego Wi- 
nogradowem i francuskim  min. informacji 
Peyfentlem o wykorzystaniu przez ZSRR 
francuskiej metody kolorowej TV. System 
ten opiera się na „nakładaniu” kolorów na 
obraz czarno-biały.

Wprawdzie dla otrzymania obrazu koloro
wego potrzebny jest specjalny aparat, jednak 
posiadacze dotychczasowych telewizorów bę
dą mogli oglądać TV tak jak dotąd.

Pozwala to wprowadzić kolorową telewizję 
bez jednoczesnej wym iany wszystkich od
biorników znajdujących się w kraju.

PROD U K CJA  SZKIELETÓW

W m iejscowości Lau f w N iemczech, znane j z w y 
robu d rew n ianych  ze gar 6 w z k u k u łk ą  z n a jd u je  się 
dzis ia j na jw iększa na św iecie fabryka  szkieletów  
z tw orzyw a sztucznego. S łu żą  one jako  a n a to m ic z 
ne fcinmoee naukow e w szkołach, uniw ersy te tach  
oraz ins ty tu tach  na całym  świecie.

R obo tn icy  z po jedynczych części, a jest ich 
m o n tu ją  ważące po 120 k ilog ram ów , a następn ie  pa
k u ją  do skrzyń . M im o zaznaczen ia  w dek larac jach  
ce lnych, że są to szk ie lety  z tw orzyw a  sztueznego. 
przeznaczone dla celów naukow ych , D V e raz* 
zdarzy ło  się, źe ce ln icy p rzyw o ływ a li po lio ję  k ry 
m in a ln ą .

Rada Państw a PRL  przyznała  genera łow i lo tn ic tw a 
radzieckiego „K rzy ż  G ru n w a ld u ’’. G enera ł Czuko- 
tadze brał czynny  udz ia ł w  I I  w o jn ie  św ia tow e j — 

dow odził g rupą  wojsk lo tn iczych.

W SK RÓCIE

18 m lii Amerykanów przestało palie 
w latach 1962—64. Według sprawozda
nia dyrektora Służby Zdrowia Publicz
nego USA, dr. Z. Terry’ego, autora me
moriału ze stycznia 1964 r. wykazujące
go ścisły związek między paleniem a 
rakiem płuc i innym i chorobami, w 
okresie IS62-19R4 r. 7 proc. Ameryka
nów zarzuciło palenie tytoniu.

Najwyższe drzewo świata. W K a li
fornii znaleziono najwyższe drzewo 
świata. Jest to sekwoja długowieczna, 
drzewo szpilkowe. Ma ono ponad 112 m 
wysokości, 13,5 m. w  obwodzie mierzo
nym w odległości 2 metrów od ziemi. 
Drzewo liczy ponad 1000 lat.

Ofiary szklanych ścian. Zrzeszenie 
medyków USA obliczyło, że w ciągu 
roku około 40 tys. Amerykanów odnosi 
rany na skutek zderzenia ze szklanymi 
ścianami. Liczba ta obejmuje tylko oso
by, które doznały tak silnych obrażeń, 
że zaklasyfikowano je jako nieszczęśli
we wypadki.

Marsz protestacyjny Murzynów był na po
lecenie władz federalnych chroniony przez 
uzbrojonych żołnierzy. Znajdowali się oni 
pod stałą ochroną zmotoryzowanych oddzia
łów regularnej arm ii skierowanej do tej o
chrony przez prezydenta Johnsona. Czuwało 
nad nim i również 80 jednostek gwardii sta
nowej.

W akcji uczestniczyły także samoloty i he
likoptery, które krążyły na trasie przemar
szu. W zdłuż drogi ustawione były patrole u 
zbrojonych żołnierzy.

W nocy, kiedy demonstranci spali w na
miotach na przydrożnych polach, obozu 
strzegły również ich własne posterunki.

W murzyńskiej dzielnicy B irm ingham  w 
Alabamie wykryto i rozbrojono kilka bomb 
zegarowych, które m iały wybuchnąć w cza
sie marszu. Bomby umieszczone były m. in. 
w pobliżu kościoła katolickiego, obok szkoły, 
a również przy domu. w którym mieszka 
brat dr M. L. Kinga.

N a  d w o r c u  n o t a  ( K a t o ^ i c e i .

W Moskwie w klinice prof. Petrowskiego 
21-letniej dziewczynie chorej na pogośćcową 
wadę serca usunięto zwyrodniałą zastawkę 
serca i zastąpiono ją  sztuczną w postaci ku l
ki silikonowej 

Silikonowe tworzywo, z którego zrobiona 
jest kulka, ma szczególne właściwości i nie 
starzeje się, iest nieszkodliwa dla tkanki i nie 
tworzy na swej powierzchni skrzepów krwi. 
Dotychczas stosowane masy plastyczne nie 
zdawały egzaminu, gdyż pacjenci um ierali z 
powodu powstawania skrzepów krwi na po
wierzchni użytych tworzyw.

Od operacji m inęło kilka miesięcy. Pa
cjentka czuje się dobrze

W ydaw ca : W y daw n ic tw o  L ite ra tu ry  R e lig ijn e j. R edagu je  K o leg ium . R edak to r  nacze lny  — Ks. m gr Tadeusz G orgo l. Adres R e d ak c ji i A d m in is tra c ji:  
W arszaw a, u l. W ilcza 31, Tcl 28-97-84; 29-2S-43. W a ru n k i p renum era ty : P re n um e ra tę  na  k ra j p r z y jm u ją  u rzędy  pocztowe, listonosze oraz O ddz ia ły  i 
D e lega tury  ..R u ch ” . M ożna rów n ie ż  dokonyw ać  w p ła t na kon to  P K O  N r 1-6-100020 — C en tra la  K o lpo r ta żu  P rasy  i W y daw n ic tw  „ R u c h ” , W arszaw a, 
u l. W ron ia  23. P re n um e ra ty  p rzy jm o w ane  są do 15 dn ia  m iesiąca poprzedza jącego okres p renum eraty . Cena p renum era ty : k w a rta ln ie  — 26 zł, pó łroczn ie  
— 52 zł, rocznie — 104 zł. P renum era tę  na zagran icę , k tó ra  jest o 40% droższa — p rzy jm u je  B iu ro  K o lpo r ta żu  W y daw n ic tw  zag ran ic zny ch  ,,R u c h ” , 
W arszaw a, ul. W ron ia  23, te l. 20-46-88, kon to  P K O  Nr 1-6-100024. (Roczna p renum era ta  w ynosi: d la  F.uropy 7$, 19.70 D M , 23,40 N F . 1.13.6 Ł ; d la  
St. z je dnoczonych  1 K anady  7$; d la  A us tra lii 2.10,5 ŁA . 20.4 ŁE ). M ożna rów n ież zam ów ić  p renum eratę , d o k o n u ją c  w p ła ty  na  kon to  W ydaw n ic tw a  
I-iileratury R e lig ijn e j P K O  N r 1-14-147390.

Zak łady  W klęs łodrukow e RSW ..P rasa" W arszawa, ul. Okopow a Sti/72. Zam . 915. E-24.
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