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Pewnego razu wypędzał czarta, który był niemy. G dy czart ustqpił, niemy 
przemówił. Ludzie zdumiewali się z tego powodu. Lecz niektórzy spomiędzy 
nich mówili: „Mocq Belzebuba, księcia czartowskiego, wypędza czarty'1. Inni 
znów chcqc go wystawić na próbę źgdali od niego znaku z nieba.

Lecz on, znajqc ich myśli, rzeki do nich:

„W szelkie królestwa, które rozdarte jest niezgodq, rozpada się i dom na 
dom się wali. Jeżeli więc i szatan niezgodny jest z samym sobq, jakże może 
ostać się królestwo jego? Wy powiadacie, że ja  wypędzam złe duchy mocq 
Belzebuba. Jeżeli ja  mocq Belzebuba wypędzam złe duchy, to czyjqż mocq 
wypędzajq go uczniowie w asi? Dlatego oni właśnie będq waszymi sędziami. 
Jeśli zaś ja  wypędzam złe duchy palcem Bożym, zaiste przyszło już do was 
królestwo Boże.

Jeżeli mocarz w pełni zbroi strzeże swego dworu, własność jego jest bez
pieczna. Jeżeli zaś mocniejszy od niego nadejdzie i zwycięży go, zabiera mu 
całq bron, w której swq nadzieję pokładał, i rozdaje łupy, jakie na nim zdo
był. Kto nie jest ze mnq, przeciwko mnie jest; a kto nie zbiera ze mnq, roz
prasza.

Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błqka się po odludnych stepach 
szukajqc odpoczynku. A nie znalazłszy go powiada sobie: Powrócę do domu 
mego, z którego wyszedłem. Powróciwszy zaś widzi, że dom jest umieciony 
i przyozdobiony. Wtedy idzie, aby zabrać ze sobq siedmiu innych duchów  
nieczystych, jeszcze gorszych od siebie; i wchodzą i za mieszku jq na stałe. A 
wówczas ostateczny stan takiego człowieka staje się gorszy od pierwotnego".

Podczas gdy mówił te słowa, pewna niewiasta z ludu podniósłszy głos rze
kła do niego: „Błogosławione łono, które cię nosiło, i pierwsi, któreś ssał!"  
O n  zaś odpowiedział: „Błogosławieni sq raczej ci, którzy sfuchajq słowa Bo
żego i zachowujq je."

Dzień przed swoja śmiercią Jezus Chry
stus powiedział Apostołom: „Pamiętajcie na 
słowo, które wam powiedziałem: Sługa nie 
jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prze
śladowali, to i was będą prześladować. Jeże
li moje słowo rachowali, to i wasze będą za
chowywać” (Jan 15, 20).

Zarzut faryzeuszów, że Chrystus jest opęta
ny przez diabła, był wyrazem nienawiści i 
zakłamania. „A  doktorowie, którzy przyszli z 
Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że 
mc ca księcia czartowskiego czarty wygania”  
(Mar. 3, 22).

Chrystus odrzucił tę obelgę prostym rozu
mowaniem: Jeżeli diabeł będzie zwalczać dia
bła, to „jak się ostoi królestwo jego?” Jeżeli 
Chrystus bije diabła, nie czyni tego mocą 
czarnoksięska ani na skutek opętania. Wal
czy z mocą czarta przy pomocy Boga — 
„mocą Bożą” . Skoro się okazuje, że ta moc 
jest silniejsza niż moc piekieł, świadkowie 
wydarzenia powinni wyciągnąć jeden tylko 
słuszny wniosek: „Przyszło do was Królest
wo Boże” . Lecz przeciwnicy, zacietrzewieni w 
nienawiści, nie sa zdolni myśleć logicznie. 
Myślą nadal jak dotvchczas, ponieważ chcą 
tak myśleć. Dlatego zostali nazwani „plemie
niem przewrotnym" (Łuk. II. 29).

Ale przezwiskiem „plemię prze\^Jne” 
napiętnować wolno nie tylko fanatycznych 
faryzeuszy. Objęci zostali nim również ci 
wszyscy, którzy wprawdzie Syna cieśli nie 
posadzają o diabelskie opętanie, lecz nie chcą 
w Nim widzieć nikogo więcej, jak tylko Sy
na cieśli, którzy odrzucają naukę Jego o Bo
gu jako łaskawym Ojcu pragnącym zbawić 
wszystkich ludzi bez wyjątku, naukę Jego
o Trójcy św., o Eucharystii, o Kościele, o

KOŚCIÓŁ W SWIECIE

Konferencja w sprawie 
pomocy krajom  
Trzeciego Świata

Z inicjaltywy Światowej Rady 
Kościołów, w  Montreux (Szwaj
caria), w dniach od 2&—31 stycz
nia br. obradowała K oherencja 
Światowa poświęcona sprawom 
pomocy w  rozwoju krajom Trze
ciego Świata. Uczestniczyło w 
niej 100 ekspertów, w  tym 50 
2 krajóiw Trzeciego Świata. Głów
nym tematem obrad było zagad
nienie skocurdynowaniaj różnych 
programów kościelnych dotyczą
cych pomocy krajom rozwijają
cym się. Podjęte uchwały zosta
ną przedłożone Komitetowi Na
czelnemu ŚRK.

Obrady otworzył sekretarz ge
neralny ŚRK —  dr E. C. J3la
kę. Stwierdził on, że Kościoły nie 
mogą [trzymać się z fciaJa od 
spraw politycznych i  muszą in
teresować się sytuacją społeczno- 
ekonomiczną w  świecie. Szyder
stwem z  wszelkiej moralności 
jest fakt, że dwie (trzecie miesz
kańców tnasze^o globu cierpi z  
powodu niesprawiedliwości spo
łecznej i zacofainia ekonomiczne
go. Jeśli bogate narody nie 
zmienią radykalnie postawy w o-

Ogrójcc, około 1430 r. Niedzica

bec narodów ubogich, to ostate
cznie powstanie piekło na zie
mi.

Duże wrażenie na uczestnikach 
obrad wywołało 'wystąpienie dra 
Samuela L. Parmara. rektora 
Uniwersytetu w  Allahabar1 fln- 
die) i przewodniczącego R e ^  atu 
„Kościół i  Społeczeństwo” przy 
ŚRK. Domagał on się radykal
nej przemiany struktury syste
mów społecznych we wszys.tkieh 
krajach celem osiągnięcia spra
wiedliwości społecznej.

Posiedzenie Komitetu 
Wykonawczego ŚRK

Na porządku dnia ostatniego 
posiedzenia Komitetu “Wykonaw
czego Światowej Rady Kościo
łów, obradującego w  Genewie w  
dniach od 16—20 lutego br. zna- 
iitAy się wnioski 5 Kościołów w 
sprawie przyjęcia ich do SRK. 
Są tto: Kościół Reformowany Ho
landii, Kościół Braci Wschodniej 
Prowincji Karaibskiej, Kościół 
Unijny Papuasów z  Nowej Gwi
nei i Wysp Salomona, Konwent 
Baptystów Nigerrii oraz Kościół 
Metodystów Malajów i Singapu
ru. Ostateczną decyzję w  spra
wie przyjęcia tych Kościołów po
dejmie Komiteit Naczelny SRK, 
który obradować będzie w  stycz
niu 1971 r. "w stolicy Etiopii — 
Aididis Abehie.



sługi nad pana NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

życzliwości dla człowieka i sprawiedliwości 
społecznej.

Ślepa nienawiść skierowała swe żgdło w 
stronę również przyjaciół i zwolenników 
Chrystusa właśnie w myśl zasady; „Sługa nie 
jest większy od swego pana. Jeżeli mnie 
prześladowali, to i was będa prześladować". 
Znamy „Dzieje Apostolskie” opisujące prze
śladowanie pierwszych chrześcijan. Ze zgroza 
czytamy o śmierci diakona Szczepana, które
go wiara w bóstwo Syna Człowieczego w y
wołała „wielki krzyk” ludzi z „plemienia 
przewrotnego” , którzy „zatkali sobie uszy, 
rzucili się na niego gromadnie, wywlekli go 
poza miasto i ukamienowali” (Dł  Ap. 7, 57 
n.). Znamy zarzuty pogan pod adresem chrze
ścijan: czciciele zabobonu, wrogowie rodzaju 
ludzkiego, ateiści (taki). Zarzuty to absurdal
ne tak samo jak bez sensu były zarzuty opę
tania Chrystusa przez diabła, lecz niemniej 
ich owocem było krwawe prześladowanie i 
śmierć tysięcy chrześcijan w męczarniach. 
Bo ślepej, fanatycznej nienawiści nie chodzi
o racje; chodzi o samo zniszczenie.

Zdarzały się w mrokach lanatyzmu błyski 
tolerancji tym bardziej godne uznania, że 
tak rzadkie. Oto ..pewien farvzeusz imieniem 
Gamabiel” odważył się gasić płomienie niena 
wi^ słowami: „Odstąpcie od tych ludzi i 
D u sJe ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi 
ta myśl czy sprawa rozpadnie się. A jeżeli 
rzeczywiście od Boga pochodzi, nie zdołacie 
ich zniszczyć i może się kiedyś okazać,* że 
walczycie z Bogiem” (Dz. Ap. 6, 38 n.). Cesarz 
Trajan (98— 117) w odpowiedzi na pytanie na
miestnika Bitynii, Pliniusza Mł. (ok. 112 r.)
wyjaśnił, że władze państwowe nie musza 
wyszukiwać chrześcijan ani też nie powinny

przyjmować oskarżeń anonimowych przeciw
ko nim. (Zalecił karać tylko za łamanie pra
worządności i obrażania publicznej moralno
ści — czego chrześcijanom nie można było 
udowodnić). Były to — powtarzamy — chlub
ne wyjątki. Zasada jednak brzmiała twardo: 
zniszczyć. I to miał na myśli Chrystus, gdy 
prorokował: „Nadchodzi godzina, w której 
każdy kto was zabija, będzie sadził, że odda
je przysługę Bogu... ale bądźcie odważni: Ja 
zwyciężyłem świat” (Jan 16, 2 i 33).

Nie ulega wątpliwości, że wyrażenie „świat” 
w ustach Chrystusa oznacza wszelkie zło m o
ralne, a zwłaszcza ludzką nienawiść korzy
stająca z wszelkiego kłamstwa jako najsilniej 
szego środka walki z przeciwnikiem głoszą
cym religijną prawdę (Por. Jan '16, 5— 15).
Chrystusowa i chrześcijańska walka ze 
„światem”, to walka z religijną nienawiścią
i kłamstwem. Nie wszyscy ludzie żyją w 
kłamstwie i nie wszyscy pławią się w  niena
wiści. Większość (i to znaczna) szanuje praw
dę i pragnie żyć w szczerej życzliwości. Nie 
jest to zależne od wyznawanej religii. Ow
szem, nie zależy to także od tego, czy się w 
ogóle wierzy w jakieś prawdy religijne. Nie
nawiść i kłamstwo, nie jest monopolem nie
chrześcijan i niewierzących, jak życzliwość 
międzyludzka i szacunek dla prawdy nie jest 
monopolem chrześcijan. Linia podziału bieg
nie tu nie według przynależności wyznanio
wej, lecz według ogólnoludzkiej, humanisty
cznej uczciwości. Gdy Chrystus powiedział: 
„Ja zwyciężyłem świat” , nie chciał twier
dzić. że nawrócił całą ludzkość na chrześci
jaństwo. Stwierdził tylko, że miłość dla czło
wieka i dla prawdy okazała się silniejsza niż 
nienawiść i kłamstwo. To bardzo zachęcajace 
dla Jego uczniów i zwolenników. Warto Wie

rzyć, że ostatecznie zwycięży ta lepsza, szla
chetniejsza połać duszy ludzkiej.

Zanim jednak nastąpi zwycięstwo Zmar
twychwstania, czeka szczerych chrześcijan 
Krzyż i Golgota, gdyż „nie ma sługi nad pa
na” . Nienawiść i kłamstwo musi im towarzy
szyć jak towarzyszyło do końca Zbawicielowi. 
Oby przecież nie było nienawiści i kłamstwa 
w nich samych. Nie wolno im nienawidzieć 
zarówno niechrześcijan jak i współbraci I 
„domowników wiary” . Muszą mówić prawdę 
wszystkim i o wszystkich, a więc i o sobie. 
Muszą wszystkim dobrze życzyć i dobrze czy
nić, ale zwłaszcza tym, 'którzy są wierzącymi, 
szczerymi chrześcijanami. Do tego właśnie za
chęcał Ap. Paweł: „A  zatem, dopóki mamy 
czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza 
naszym braciom w wierze” (Gal. 6, 10).

Ks. S. WŁODARSKI

MARZEC

1. N. Albina, Antoniny
2. P. Heleny, Pawła
3. W. Kunegtmdy
4. S. Kazimierza, Lucjana
5. Cz. Euzebiusza
6. P. Felicyty
7. S. Tomasza

Porządek obrad posiedzenia 
Komitetu Wykonawczego obejmo
wał 26 punktów, m. in. wysłucha
no sprawozdania o aktualnym 
stanie rozmów między przedsta
wicielami ŚRK i, Kościoła Rzym
skokatolickiego.

W ijfta  ks. metropolity 
Bazylego i ks. biskupa 
Aleksego we Wrocławiu

Niedawno wybrany metropoli
ta Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego — Ba
zyli i ks. Itap Aleksy udali się 29 
styc2nia ibr. z kilkudniową w i
zytą do Wrocławia. Na dworcu 
nastąpiło spotkanie z przedsta
wicielami Oddziału Polskiej Rady 
Ekumenicznej we Wrocław Lu i 
Wydziału do Spraw Wyznań. Na
stępnie itóano się do katedry, 
gdzie .nastąpiło powitanie z du
chowieństwem i wiernymi K o

ścioła Prawosławnego oraz z 
przedstawicielami innych Kościo
łów chraeścijańskich w Polsce. 
Ks. metropolita Bazyli wygłosił 
do zgromadzonych krótkie prze
mówienie, które utrzymane by
ło w duchu ekumenicznym.

Celem wizyty we Wrocławiu 
było pożegnanie się ks. metro
polity v. duchowieństwem i wier
nymi Diecezji Wrocławsko-Szcze
cińskiej, którą dotychczas za

rządzał i wprowadzenie ks. bpa 
Aleksego w  pracę itej Diecezji. 
Ks. metropolita Bazyli w  czasie 
audiencji u przedstawiciela m iej
scowego Wydziału do Spraw Wy
znań przedstawił nowego zarząd
cę Diecezji Wrocławsko-Szcze
cińskiej, ks. bpa Aleksego i po
dziękował za współpracę w  okre
sie pobytu we Wrocławiu. 2 lu 
tego powrócił on do Warszawy.

Nowy przedstawiciel 
Patriarchatu Moskiewskiego 
w ŚRK

40-letni .blslkup Hermogen z  Po
dolską, został niedawno miano
wany przez Patriarchat Moskiew
ski nowym przedstawicielem Ro
syjskiego Kościoła Prawosławne
go przy Światowej Radzie K o
ściołów. Będzie on następcą bi
skupa Władimira Sabodana, któ
ry już kilka miesięcy temu prze
jął kierownictwo diecezji pra
wosławnej w  Czernigowie na 
Ukrainie. Nowy przedstawiciel 
Patriarchatu Moskiewskiego w 
Gćnewie uchodzi za eksperta w  
sprawach Bliskiego Wschodu.

Biskup Hermogen był w  1968 
roku w  Uppsali delegatem Rosyj
skiego Kościoła Prawosławnego 
na IV Zgromadzenie Ogólne SRK 
a we wrześniu ub. r. uczestniczył 
w  Abidżanie (Wybrzeże Kości

Słoniowed) w >11 Ogółnoafrykań- 
skiej Konferencji Kościołów.

Przedstawicielstwo Patriarcha
tu Moskiewskiego przy Świato
wej Radzie Kościołów istnieje od 
1962 r.

M isja starokatolicka 
we Włoszech

Z inicjatywy młodego, w ło
skiego, rzymskokatolickiego ka
płana zakonnego, Padre Luigi 
Caroppo, którego studia nad do
gmatem o  nieomylności papie
skiej i stosunkiem doń prof. 
DoUingera skłoniły do przejścia 
do Kościoła Starokatolickiego, 
działa od końca 1966 r. we Wło
szech Misja Starokatolicka. Znaj
duje się oma. pod patronatem 
Międzynarodowej Konferencji Bi
skupów Starokatolickich Unii 
Utrechckiej, a ,w szczególności 
wspiera ją Kościół Chrześcijań- 
sko-Katolicki Szwajcarii.

Ks. iPadre 'Caroppo odprawił
10 grudnia 1966 r. w  Mediola
nie pierwsze nabożeństwo staro
katolickie, w którym uczestni
czyło ok. 30 osjób. w  1967 tr. prze
niósł on  północne centrum sswej 
misji do Scandiano w  regionie 
Emilia, niedaleko Mediolanu. 
Wydał rytuał mszalny i mały 
katechizm Kościoła Starokatolic
kiego w  języku włoskim, a od 
grudnia 1967 fr, ukazuje się cza

sopismo starokatolickie p t  „II 
Dialogo”. W międzyczasie ks. Ca- 
rappo podjął studia teologiczne 
na Wydziale Starokatolickim 
Uniwersytetu w Bernie.

W miejscowości rodzinnej Mi- 
nervino k. Łecce w  regionie Apu- 
lii (płn-wsch. Wiochy), iks. Ca
roppo wybudował południowe 
centrum Misji Starokatolickiej 
we Włoszech. W sierpniu 1969 r. 
przy licznym udziale miejscowej 
ludności poświęcono tam pierw
szy włoski kościół starokatolicki. 
Przybyła też delegacja Kościoła 
Chrześcijańsko - Katolickiego z 
Szwajcarii. Komunię św. przyję
ło ok. 80 osób.

Ks. Caroppo. który1 prowadzi 
działalność głównie wśród ludzi, 
którzy oddalili się od Kościoła 
Rzymskokatolickiego, patrzy z 
wielkim optymizmem .na rozwój 
Misji Strokatolickiej w  swoim 
kraju. O dniu Wszystkich Świę
tych w  Minervino w  1969 r. p i
sze on następująco: „Gdy mały 
dzwon, założony dopiero nieda
wno na wieżyczce wzywał na 
nabożeńsitwo, kościół był zawsze
— ku mojej radości — pełny. 
Frekwencja była tak wielka, że 
musiałem odprawić kilka Mszy 
św. w  ciągu dnia, aby wszyst
kim wiernym stworzyć okazję do 
świętowania. Fakt ten dowodzi 
wyraźnie, że much nasz nadal je 
szcze wzrasta” .
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KAROL KARSKI

4 lutego ta. minęła 25 rocznica introniza
cji Patriarchy Moskiewskiego i Całej Rosji
— Aleksego. Ćwierćwiecze rządów patriar

chy Aleksego to nie tylko nowy okres w 
życiu wewnętrznym Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego, lecz również wzrost -jego 
Miaczenia w świecie prawosławnym, w  ru
chu ekumenicznym i pokojowym chrześci
jan. 2, okazji prżyjęcia Rosyjskiego Koś
cioła Prawosławnego do Światowej Rady 
Kościołów w  1961 r.i jej ówczesny sekre
tarz generalny W.A. Visser’t Hooft skie
rował do patriarchy Aleksego następujące 
sik/wa: ,.Pod energicznym, świadomym ce
lu kierownictwem Waszej Świątobliwości 
Rosyjski Kościół Prawosławny osiągnął bar
dzo poważną pozycję w  życiu całego świa
ta chrześcijańskiego... Mogliśmy stwierdzić, 
że przedstawiciele Kościołów z, wielu kra
jów  nauczyli się wysoko cenić życie du
chowe starego Kościoła rosyjskiego... Mamy 
więc bardzo wyraźny powód Widzieć w 
Waszej Świątobliwości przywódcę kościel
nego, który wniósł ważny wkład pracy do 
życia Kościoła Chrystusowego naszych cza
sów” .

Patriarcha Aleksy (Siergiej Władimiro- 
wicz Simanski) jest w  chwili obecnej bo
daj najstarszym zwierzchnikiem kościelnym 
na świecie. Urodził się 9 listopada 1877 r. 
w  Moskwie. Po studiach prawniczych na 
Uniwersytecie Moskiewskim, w  1899 r. 
wstępuje do Moskiewskiej Akademii Du
chownej. W 1902 r. składa śluiby zakonne, 
a w  rok później przyjmuje święcenia ka
płańskie. W latach 1906— 13 ibyl rektorem 
seminariów duchownych w  Tule i Nowogro

dzie. Sakrę biskupią otrzymał w. 1913 r. W 
1933 r. został wybrany metropolitą Lenin
gradu, którą to funkcję sprawował do 1945 
roku. W latach 1941—43 prowadził inten
sywną działalność duszpasterską w  oblężo
nym przez wojska hitlerowskie Leningra
dzie. Jego postawa patriotyczna zdobyła 
duże uznanie u władz radzieckich, które 
udekorowały go wysokmi odznaczeniem 
państwowym. 2 lutego 1945 r. krajowy Sy
nod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego 
wybrał 67-letniego metropolitę Aleksego 
patriarchą Moskwy i Całej Rosji. W dwa 
dni później odbyła się uroczysta introniza
cja. Jeszcze w  ty.m samym roku patriarcha 
Aleksy odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej, 
podczas którei nawiązał ścisłe kontakty z 
patriarchami Jerozolimy. Aleksandrii i An
tiochii. Liczne wizyty, składane na prze
strzeni lat patriarsze Aleksemu przez przy
wódców różnych Kościołów prawosławnych, 
przyczyniły się w  istotny sposób do umoc
nienia historycznych więzi z Rosyjskim 
Kościołem Prawosławnym. Patriarcha Alek
sy, mimo sędziwego wieku, odbył wiele 
podróży zagranicznych, w  czasie których 
spotykał się z patriarchą Konstantynopola 
Atenagorasem (1960), ze zwierzchnikami 
Kościołów prawosławnych w  Rumunii, Buł
garii. Serbii i Grecji.

Równolegle z pracą nad zbliżeniem
wszyetkich Kościołów prawosławnych, pa
triarcha Aleksy rozwija aktywną działal
ność pokojową. Tak więc w czasie uroczy
stych obchodów 500 rocznicy autokefalii 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, w 
1948 <r., na które zaproszono delegacje z

bratnich Kościołów, wystosowano „Apel 
pokojowy do chrześcijan całego świata” . Z 
inicjatywy patriarchy Aleksego, w Zagorsku 
kcło Moskwy, obradowała już dwukrotnie 
Konferencja Przedstawicieli Wszystkich 
Religii Związku Radzieckiego pośw&cona 
problemom pokoju i współpracy ^.'ajdzy 
narodami. Ostatnia z nich, zorganizowana 
w lipcu ub. r.. cechowała się tym. że prze
kroczyła granice nie tylko wyznaniowe ale 
także kontynentalne. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się wyznawcy głównych re- 
ligii niemal z wszystkich części świata. War
to w  tym miejscu przytoczyć słowa, które 
w 1961 t . patriarcha Aleksy skierował do 
działaczy Chrześcijańskiej Konferencji Po
kojow ej: „Musimy zachowywać nasz opty
mizm chrześcijański i aż do końca stawiać 
opór ciemnym siłom wojny, gdyż zacho
wywanie pokoju jest naszym obowiązkiem 
chrześcijańskim” .

Sylwetka patriarchy Aleksego nie byłaby 
jednak w pełni (nakreślona, gdybyśmy nie 
wspomnieli o jego działalności ekumenicz
nej. Droga Rosyjskiego Kościoła Prawosław
nego do pełnego członkostwa w  Światowej 
Radzie Kościołów rozpoczęła się od zacieś
nienia kontaktów z Kościołami prawosław
nymi w różnych krajach. Kiedy ten etap 
został osiągnięty, Patriarchat Moskiewski 
odbył pierwsze oficjalne Tozmowy z przed
stawicielami Światowej Rady Kościołów w 
Utrechcie w  1958 r. W trzy lata później, 18 
czerwca 1961 r.. Synod* Biskupów, obradu
jący pod przewodnictwem patriarchy Alek
sego w  Zagorsku, podjął uchwałę o przy
stąpieniu do Rady. III Zgromadzenie Ogól-



Konsultacja wiceprezydentów 
ChKP w Moskwie

DEKLARACJA

Na zaproszenie przewodniczącego Komitetu Kontynuacji Pracy Chrześci

jańskiej Konferencji Pokojowej i wiceprezydenta ChKP, metropolity Lenin

gradu i Nowogrodu Nikodema, odbyło się w Moskwie w jego rezydencji 

i pod jego przewodnictwem w dniach 1—2 lutego 1970 roku konsultacja 

wiceprezydentów ChKP, w której wzięli udział: ks. Richard Andriamanjato 

(Republika Malgaska), ks bp Tibor Bartha (Węgry), prof. Georges C asa lis  

(Francja), nadradca konsystorialny dr Heinz Kloppenburg (NRF) i A. K. 

Thampy (Indie).

Patriarcha Moskiewski i Całej Rosji — Aleksy
Fragment otwarcia Konferencji Przedstawi
cieli Wszystkich Religii w ZSRR poświęco
nej problemom współpracy i pokoju między 
narodami. Przy stole prezydialnym siedzą od 
lewej: patriarcha Kościoła Prawosławnego
Gruzji — Jefrem II, patriarcha Moskiewski
1 Całej Rosji — Aleksy, patriarcha Apostol
skiego Kościoła Armenii — Wazgcn I, ks bp 
Julian Wajwods — administrator apostolski 
rzymskokatolickiej _Diccezji Ryskiej, mufti 
Ziautdin Babachanow — przewodniczący 
Duchownego Zarządu Mahometan Azji Środ
kowej i Kazachstanu
Siedziba patriarchy Aleksego w Zagorsku 
k. Moskwy Foto: Archiwum

ne SRKt które zebrało się w tym samym 
roku w  New Delhi, przyjęło jednomyślnie 
Rosyjski -Kościół Prawosławny w poczet 
członków Rady. Podczas tego samego Zgro
madzenia Ogólnego, członkami Światowej 

Kościołów stały się Kościoły prawo- 
v_,-wne z krajów socjalistycznych, m. in. 
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. 
Odtąd z roku na rok zaczyna wzrastać ro
la prawosławia w ruchu ekumenicznym, a 
zwłaszcza rola Rosyjskiego Kościoła Pra
wosławnego.

W tym samym mnieg iwięcej czasie P a 
triarchat Moskiewski nawiązuje kontakty
2 Kościołem Rzymskokatolickim. Jego 
przedstawiciele uczestniczyli w charakterze 
obserwatorów we wszystkich sesjach II So
boru Watykańskiego. 87-ietni patriarcha 
Aleksy odbywa w  1964 r. kolejną podróż za
graniczną. Celem jej było odwiedzenie sie
dziby Światowej Rady Kościołów w Gene
wie j anglikańskiego arcybiskupa Canter- 
bury — M. Raxnse'ya. Na zaproszenie pa
triarchy Aleksego, odbyły się w  ostatnich 
latach na terenie Związku Radzieckiego 
dwie ważne konferencje Światowej Rady 
Kościołów: w  1964 r. obradował w Odessie 
Komitet Naczelny a w marcu 1968’ r.. kilka 
miesięcy przed IV Zgromadzeniem Ogólnym 
Światowej Rady Kościołów w Uppsaii, od
była się w  Zagorsku konsultacja Oddziału 
do Spraw Wiary i Ustroju Kościelnego.

Z  okazji -jubileuszu patriarcha Aleksy 
otrzymał wiele depesz gratulacyjnych, 
między innymi od przewodniczącego Rady 
Ministrów ZSRR, A. Kosygina,

Wiceprezydenci ChKP rozpatrzyli problemy, dotyczące wewnętrznej 
sytuacji Konferencji i omówili zadania stojące obecnie przed chrześci
jańskim ruchem pokojowym.

Wiceprezydenci wyrażają jednomyślne przekonanie, że aktualnym sta
je się powołanie chrześcijan do służby dla dzieła pokoju, że należy 
wziąć odpowiedzialność za sprawy rozwoju i ulepszeń społecznych 
struktur i stosunków międzynarodowych oraz zwiększyć aktywność 
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej w myśl uchwał III Ogólnochrze- 
ścijańskiego Zgromadzenia Pokojowego.

Wynika to z istniejących konfliktów wojennych i ognisk napięcia 
międzynarodowego w różnych częściach świata. Konflikty te wyrażają 
się w tragicznych wydarzeniach w Wietnamie i na Bliskim Wschodzie, 
w nierozwiązanych dotychczas problemach dotyczących bezpieczeństwa 
europejskiego, a także przedłużającego się wyścigu zbrojeń oraz ucisku 
rasowego, kolonialnego, społecznego i ekonomicznego, któremu podlega
ją różne narody i grupy ludności.

Wiceprezydenci mają nadzieję, że z Bożą pomocą, Chrześcijańska Kon
ferencja Pokojowa będzie pomyślnie wypełniać swą misję i apelują do 
wszystkich uczestników Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej, by 
zjednoczyli swe wysiłki w szlachetnej służbie na rzecz pojednania ludz
kości (II Kor. 5, 18— 19), dla pokoju i postępu wszystkich narodów ziemi. 
Dlatego postanawiają jednomyślnie zwołać i przygotować na koniec 
lutego nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Roboczego ChKP w Czecho
słowacji, korzystając z zaproszenia Ekumenicznej Rady Kościołów tego 
kraju.

•
Bezpośrednio po konsultacji wiceprezydentów ChKP odbyło się po

siedzenie Sekretariatu Międzynarodowego, w któryrtf wzięli udział m.in: 
ks. Herbert Mochalski z NRF, J. Mathew z Indii i ks. Z. Pawlik z Polski.

Sekretariat Międzynarodowy rozpatrzył zalecenia wiceprezydentów 
i wysunął postulaty dotyczące organizacji posiedzenia Komitetu Robo
czego ChKP, które odbędzie się w  Pradze w dniach od 27 lutego do 
1 marca 1970 r.



Śmierć Władysława D...
P rzypadek odgrywa ogromną rolę w ży

ciu osobistym człowieka. Gdybym na 
przykład w dniu 8 stycznia 1970 roku 

wyszedł z domu o kilka mfinut wcześniej niż 
to się Stało, nigdy bym z pewnością nie 
zetknął się z tragiczną sprawą, którą określ
my umownym kryptonimem „Śmierć Włady
sława D...". W tym właśnie dniu p r z e c h o 
dziłem przez liłicę Zakopiańską w małym, 
podwarszawskim miasteczku Z... Na dworze 
panował siarczysty mróz, już dawno nie spo
tykany w naszej szerokości geograficznej, 
W jednym z cherlawych domków ktoś roz
kręcił na cały regulaitor radioodbiornik i na 
ulicę wydostawały się dżwięfci hejnału ma
riackiego. Mimo woli spojrzałem na zegarek 
i zacząlego ga nakręcać. Ale me dokończy
łem tej czynności, gdyż nagle usłyszałem 
rozpaczliwe wołanie: ratunku, pomocy! Na 
terenie posesji Nr 6A stał w głębi ogrodu 
mały, drewniany domeik. Stamtąd biegła ku 
furtce w ogrodzeniu staira kobieta czymś 
okropnie wystraszona. Nie mogłem pozostać 
obojętny na jej wołanie i za chwilę stwier
dziłem, że przed drzwiami budynku leży ja 
kiś mężczyzna, dający słabe oznaki życia. 
Z  lamentów kobiety wyłowiłem pierwsze in
form acje: Jest to jej mąż, 72-letni emeryt. 
Przed dwoma laty przeżył on pierwszy za
wał serca. Dziś wziął się do odgarniania 
śniegu, podczas gdy ona wybrała się do 
sklepów po zakupy. Kiedy wróciła, ujrzała 
go leżącego bez przytomności przed drzwia
mi domu. Podniosła alarm. Na opustoszałej 
ulicy znajdowałem się tyttko ja. Wnieśliśmy 
nieszczęśliwego starca do mieszkania. 
Wszystko wskazywało na to, że dostał on 
drugiego zawału serca, ale mogła być też 
i inna przyczyna tragedia. Tę sprawę mógł 
rozstrzygnąć tylko lekarz. Nie było ani 
chwali do stracenia. Małżonka konającego 
podreptała do znajdującego się o kilkaset 
metrów dalej szpitala dla psychicznie i ner
wowo chorych, w którym jej mąż pracował 
bez przerwy przez czterdzieści sześć lat jako 
sanitariusz, ja natorriiast pobiegłem do przy
chodni rejonowej. Po drodze spotkałem radio
wóz milicyjny i powiadomiłem jego załogę, 
że w posesji Nr 6a przy ulicy Zakopiań
skiej zdarzył się jakiś nieszczęfśłi wy wypa
dek. Dwaj młodzi milicjanci natychmiast 
udali się w tamtym kierunku. Na kierowni
ka ośrodka zdrowia, dr P... natknąłem się 
zaraz po wejściu do hallu, Zacząłem mu re
lacjonować fakty. Przerwał mi jednak po 
kilku słowach i powiedział opryskliwie:

— ©roszę zdjąć czapkę, kiedy pan ze mną 
rozmawia.

Nie będę Łbtaj komentować tego żądania. 
Każdy czytelnik z łatwością zrozumie, jakie 
nawiedziły mnie wówczas myśli. Odpowie
działem :

— Trudno, zdejmuję, jeśK być może od 
tego zależy życie ludzkie.

Na moją prośbę, aby jeden z lekarzy 
przychodni, Udał się do umierającego, 
.dr P... oświadczył:

— Ta sprawa nie należy do kompetencji 
naszej przychodni. Proszę wezWać do cho
rego pogotowie ratunkowe. Ja nie dyspo
nuję karetką, a pieszo t a m  nić pójdę i le
karza nie wyślę.

Czy rzeczywiście ośrodek zdrowia w Z... 
nie posiada samochodu służbowego? Z całą 
pewnością mogę stwierdzić, że lekarze tego 
ośrodka nie udają się nigdy pieszo n i wizy
ty domowe u chorych, lecz jeżdżą do nich 
kareitką oznaczoną emblematem państwowej 
służby zdrowia — niebieskim krzyżem. 
Zresztą w kilka miinuł później dowiedziałem 
się od jednego z pacjentów przychodni, że 
na je-j podwórzu stał w tym czasie prywat
ny samochód doktora P... lub też innego le
karza.

Kierownik przychodni rejonowej uznał 
rozmowę ze mną za zakończoną i począł się 
oddalać. Poprosiłem go jeszcze, by mi ze
zwolił wezwać pogotowie ratunkowe z tele
fonu stojącego obok w odległości wyciąg
niętej ręki. Dr P... wskazał dłonią na mło
dą panią w białym kitlu i  okularach, która 
przysłuchiwała się naszej rozmowie, i po
wiedział:

—  W tej sprawie proszę się zwrócić do tej 
pani.

Wydawało mai się, że w  tym stadium sy
tuacji wystarczy już tylko poprosić ową pra
cownicę służby zdrowia o numer telefonu 
pogotowia ratunkowego w Warszawie lub 
ewentualnie pogotowia w Wołominie.

P ani w białym kitlu oświadczyła, że ona 
osobiście nie pamięta numerów telefo
nicznych pogotowia i że przychodnia ta

kimi numerami me dysponuje. Kiedy w y
raziłem swoje zdziwienie i ponowiłem żąda
nie, aby przychodnia rejonowa pomogła w 
zorganiztowaniu pomocy dla umierającego 
Człowieka, pani w białym kitlu poradziła 
mi, abym zaczekał na popołudniową reje
strację chorych i zgłosił wizytę domową do 
konającego. Wizyty domowe lekarza rejo
nowego w Z... odbywają się w godzinach 
od 17,00 do 20,00. Czy człowiek umierający 
mógł czekać jeszcze pół dnia na fachową 
pomoc lekarską? Otrzymałem od owej pani 
jeszcze i inną radę. A mianowicie, abym 
poszedł na pierwsze piętro przychodni do 
gabinetu Nr 1 i zrelacjonował lekarzowi re
jonowemu, pani dr W... przebieg wypadku. 
Pani doktór wyciągnie kartę choroby chore
go i zorientuje się, co mu mogło się przy
darzyć. W tym czasie nie znałem jeszcze 
iimiienia i nazwiska konającego. Ale pobie
głem na I piętro, gdyż wiedziałem, że pani 
dr W... cieszy się w  miasteczku opinią leka
rza ofiarnego i życzliwego dla cierpiących. 
Niestety, na I piętrze przychodni nie było 
gabinetu Nr 1. Istniejące tam pokoje nosiły 
numery od 3 do 10. Przed każdym gabine
tem stały długie kolejki chorych. Gdy zastu
kałem do pierwszych z brzegu drzwi, roz
legły się w poczekalni gromkie protesty, że 
pcham się bez kolejki. Jeszcze raz zbiegłem 
na dół do pani w białym kitlu i poprosi
łem ją, by sama udała się do dr W... i po
wiadomiła ją o wypadku. Odmówiła, 
Oświadczyłem więc, że numer pogotowia ra
tunkowego poda mi poczta i zażądałem, aby 
pozwolono mi skorzystać z aparatu telefo
nicznego. Pani w białym kStlU rzekła na to:

N ie pozwolę telefonować w pry
watnych sprawach z aparatu służ
bowego. Niech pan idzie na pocztę 

do rozmównicy publicznej.
Zrozumiałem, że tutaj nic nie wskófam. 

Pośpieszyłem więc do urzędu pocztowego. 
Pogotowie ratunkowe w  Warszawie odmó
wiło mi przysłania karetki z lekarzem, do 
człowieka, którego nawet nazwiska nie 
znam. Odmowę umotywowano oficjalnie 
2aspami śnieżnymi na szosie d brakiem 'ka
retki. W tym samym budynku, po jednej 
stronie korytarza mieści się poczta, a po 
drugiej — komisariat MO. Poprosiłem kie
rownika komisariatu o wykorzystanie je 
go autorytetu dla zorganizowania pomocy 
dla umierającego człowieka. Obiecał zrobić 
wszystko, co będzie leżało w  jego mocy. 
Wróciłem na ulicę Zakopiańską. Żona nie
przytomnego mężczyzny też nic nie wskó
rała w  szpitalu. Lekarz dyżurny .poradził 
-jej, by wezwała do męża pogotowie ratun
kowe. Dzwoniła więc z portierni szpitala 
do Warszawy i do Wołomina. Oba pogo
towia odmówiły przysłania pomocy. Trzeba 
tuitaj jednak wyjaśnić, że gdyby w  tym 
Czasie na terenie szpitala Znajdował się 
jego dyrektor, dr J~ Władysław D... -otrzy

małby niezwłocznie pomoc lekarską. Nie
stety, dr J... był wtedy nieobecny. Kiedy 
się zjaw ił i  dowiedział o wypadku długo
letniego pracownika, to ten pomocy już nie 
potrzebował. Dyrektorowi pozostało więc 
tylko udzielenie nagany personelowi szpi
tala i wzięcie udziału w  cogrzebie.

Pogotowie ratunkowe z Warszawy przy
było jednak do Władysława D._ Stało się 
to najprawdopodobniej na skutek inter
w encji kierownika komisariatu MO w  Z... 
Dwaj młodzi milicjanci z  Tadiowozu, któ
rzy badali, czy Władysław D._ nie umiera 
na skutek jakiejś zbrodni (co zostało przez 
nich wykluczone), potem jeszcze dwukrot
nie w  tym dniu odwiedzali posesję nr 6a 
przy ul. Zakopiańskiej, interesując się> czy 
by ł już lekarz i jakie było jego orzeczenie.

Lekarz pogotowia, który zjawił się .po 
dwóch godzinach od chwili zarejestrowania 
wezwania, próbował jeszcze przywrócić ży
cie Władysławowi D... Niestety, pomoc 
przybyła za późno. Dnia 8 stycznia 1970 r. 
w isamo południe pod bokiem szpitala i re
jonowej przychodni lekarskiej w  Z.„ śmierć 
dopadła człowieka i nikt nie pośpieszył mu 
z pomocą.

W tym dniu zdarzył się w  Z... jaskrawy 
wypadek naruszenia etyki zawodowej y r e z  
pracowników służby zdrowia. y

A oto, co o tej etyce pisano np. w  Nr 49 
„Służby Zdrowia” z 1969 r.:

,.Poszanowanie życia i walka o jego za
chowanie zawsze i wszędzie stanowiły pod
stawowe zasady etyki lekarskiej... Etyka 
zawodowa musi obowiązywać nie tylko le
karzy. lecz wszystkich pracowników służby 
zdrowia, opierając się na fundamentalnym 
założeniu: najwyższym prawem dobco cho
rego.”

Czy kierownik przychodni rejonowej, 
który odmówił wysłania lekarza do 
umierającego i pracownica tej przy

chodni, która nie udostępniła telefonu w 
celu wezwania pogotowia ratunkowego — 
naruszyli tylko zasady etyki zawodowej?

Prof. dr T. Cyprian i doc. dr J. Radzicki 
w artykule pt. i,Etyka i prawo” , zamiesz
czonym w  „Służbie Zdrowia” Nr 51 z dnia
21.X II. 1969 r., piszą:

„Prawo musi ingerować również wtedy, 
gdy wskutek naruszenia zasad etyki przez 
lekarza, obywatel dozna uszczerbku na ży
ciu lub zdrowiu.”

Aby do reszty oświetlić sprawę odpowV - 
działności za śmierć Władysława D..., od
powiedzialności nie tylko moralnej — za
cytujm y jeszcze art. 164 § 1 obowiązującego 
obecnie kodeksu karnego:

.,Kto człowiekowi znajdującemu się w 
położeniu grożącym bezpośrednim niebez
pieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszko
dzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdro
wia nie udziela pomocy, mogąc jej udzie
lić bez narażenia siebie Łub innej osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia lub poważ
nego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3” .

Prokuratura Wojewódzka w  Warszawie 
została powiadomiona o okolicznościach, 
w jakich umarł Władysław D... Sprawę 

tę zna również Ministerstwo Zdrowia i O- 
pieki Społecznej. Naszych czytelników po
informujemy o ostatecznym zakończeniu tej 
skandalicznej sprawy, Władysława D... nie 
można już wskrzesić z grobu, ale żyjący 
mieszkańcy Z... chcą mieć gwarancję, że w 
obliczu śmierci lub ciężkiej choroby otrzy
mają na czas pomoc lekarską. Cała ta po
nura historia wymaga wyświetlenia również 
i dlatego, iż rzuca ona złe światło na znane 
powszechnie dobre imię lekarzy.

JERZY ALEKSANDER



Rozmyślania
przy

kominku

Tytoń (tur.) Nkwtiana H  Jedno- 
roczna 'lub wieloletnia roślina z 
rodziny psiankow atych z a w ija ją 
ca  1— n ik oty n ę ; pochodzi z  Aroe- 
T y k i  Pld. i  M eksyku; uprawia się 
liczne odm iany t. szlachetnego >N. 
tahacum (...) dające papierosy 
w yższych gatunków oraz m achor
kę iN. msikca d o  w yrobu  p a 
pierosów  gorszych gatunków ;
(Ma la Encyklopedia Powszechna 
P W N  t—  J969 r . ) .  *

— Wszystko to wina Ko
lumba! — chciałoby się p o 
wiedzieć o paleniu, tak: jak 
przywykło się mówić o pew
nych przypadkach — „to 
uboczny skutek wypraw krzy
żowych” . Ale cóż zwalanie 
własnych słabości na jakiś 
fakt zaistniały w przeszłości 
i szukanie tam przyczyn nie
dostatków, na nic się nie zda. 
Z rzekomo „niewinnej” roz
rywki — palenie stało się bo
wiem plagą społeczną.

Hanna od dawna już podej
rzewała, że syn jej Rafał po 
kryjomu — pali. Obiektywnie 

V ' biorąc, byłoby dziwne, gdyby 
było inaczej w domu gdzie 
oboje rodzice palą, papierosy 
można enaleźć w każdym 
miejscu, a popielniczki tak 
rozstawiono, by zawsze były 
„pod ręką” .

Mimo to, Hanna wierzyła 
w swój system wychowaw
czy, któremu poddawała Ra
fała od najwcześniejszych lat. 
System ten miał za cel stop
niowo kształtować i z czasem 
determinować pewną okre
śloną postawę życiową. W 
świetle tego systemu życie 
ludzkie jest podzielone na 
pewne zgodne z rozwojem na
turalnym okresy, które z 
kolei wymagają właściwego 
w  każdym okresie postępowa
nia.

Rafał, jak dotąd czul się 
doskonale w zakreślonych mu 
ramach i zbytnio się z nich 
nie wychylał. Ba, nawet w y
dawał się idealnie do nich pa
sować. Obecnie stanowił nie
mal wzorcowy model nasto
latka. Wysoki, wysportowany,

średnio pilny w nauce (uczył 
się zrywami) o szerokich za
interesowaniach, umiłowanych 
hobby i jdużej ciekawości 
świata — sprawiał tyleż kło- 
fiotów co i satysfakcji.

Wszystko więc jakoś „gra
ło” , a koleżeńska i pełna zau
fania atmosfera domowa zda
wała się gwarantować wpływ 
rodziców na jego dalsze po
czynania.

Gdy Hanna upewniła się w 
podejrzeniach, że syn pali od 
czasu do czasu, sprowokowała 
rodzinną dyskusję. Poruszono 
w niej takie zagadnienia jak: 
fałszywy pęd do demonstro
wania „męskości” przejawia
jący się w dążności zaimpo
nowania rówieśnikom przez 
picie alkoholu i palenie; brak 
dążności do znalezienia włas
nej oryginalnej postawy, a 
odwrotnie ślepe naśladowanie 
najgorszych wzorów; źle wy
brane wzorce w rówieśniczej 
grupie, gdzie imponuje ten, 
kto ma najmniejsze dane po 
temu, gdyż przesadnie kolo
rowy strój, ogólny „tumiwi- 
sizm”, alkohol i papierosy 
oraz „ubawy” — chyba nie 
są tym ideałem do którego 
Rafał dąży.

Chłopak wydawał się po
dzielać zdanie rodziców 1 
wyglądało, że przekonanie to 
jest szczere. Nie ciągnął do 
„hippies” , a różne przejaskra
wione przejawy nastoletniej 
żywotności — raczej go śmie
szyły. Aby więc „odfajkować" 
sprawę palenia Hanna zażą
dała od niego słowa honoru, 
że nie będzie palił przed 
ukończeniem 18 roku życia, a 
i wtedy najpierw porozmawia 
z rodzicami. Nie upierał się i 
dał słowo.

I oto nagle, dzisiaj, gdy w i
zyta u lekarza zakładowego 
spowodowała jej wcześniejszy 
powrót do domu — Hanna już 
w przedpokoju poczuła dym.

Pokój Rafała tonął w  błę
kitnych kłębach, a on sam

„Odczyt 
o szkodliwości 
palenia 
tytoniu”

mocował się właśnie z oknem 
starając się je otworzyć. W e
szła i raczej stwierdziła niż 
zapytała — Paliłeś? — Rafał 
odwrócony plecami mruknął:
— To Janek. Przed chwilą 
wyszedł. — Lepiej powiedz 
prawdę — nalegała. Wreszcie 
otworzył okno i nie odwraca
jąc się odparł: — (Mówiłem 
już. To Janek

Czuła, że kłamie. Jego po
stawa, sposób mówienia, do
powiedziały jej to, czego nie 
wyraziły słowa. Odezwała się 
więc łagodnie: — Każdemu 
zdarza się zrobić błąd, lecz 
nie należy dodawać do niego 
następnych. Oddaj mi papie
rosy i nie łam więcej danego 
słowa.

Rafał odwrócił się tak na
gle, że wyglądało to niemal 
na skok. Był purpurowy. — 
Nieprawda — krzyknął — 
czego chcesz ode mnie! Nie 
paliłem! Mówię ci, że to Ja
nek. Daj mi spokój! — Był 
zdecydowany zakrzyczeć ją. 
Nie mógł się wytłumaczyć, a 
odczuwał dojmujący wstyd, że 
matka przychwyciła go w 
momencie gdy złamał słowo. 
Było mu podwójnie wstyd, 
gdyż rozumiał, że tym czy
nem, a następnie kłamstwem
— w  jakiś sposób niszczył jej 
wiarę w siebie. Był zrozpa 
czony i zmieszany, więc stal 
się agresywny. Zaczął krzy
czeć, zalewając matkę poto
kiem słów. Chciał by i ona 
krzyknęła, aby się uniosła — 
lecz by wreszcie wyszła.

Ale ona najzupełniej spo
kojnie, jakby to co działo się 
w pokoju absolutnie jej nie 
dotyczyło, zapytała — gdzie 
jest więc popielniczka, skoro 
twierdzisz, że to Janek palił?

To pytanie wyzwoliło no
wy wybuch złości syna. Był 
zbyt młody by znaleźć w so
bie dosyć odwagi cywilnej do 
powiedzenia prawdy, a do
statecznie młody, by będąc 
niejako przypartym do muru,

brnąć dalej w fantastyczne 
wykręty. Więc oczywiście naj
pierw niebotyczna zdumienie, 
później mozolne przypomina
nie sobie, potem zastanawia
nie Się — a która to popiel
niczka, a jaka to popielnicz
ka, a po co ci ta popielnicz
ka — (wszystko obliczone na 
to, że matka wreszcie nie wy
trzyma nerwowo, trzaśnie 
drzwiami i pójdzie!) by w 
końcu oświadczyć — popiel
niczka stłukła się.

Okno było otwarte, lecz dy
mu nie ubywało, a nawet za
częło się dziać coś dziwnego. 
Poprzedni zapach spalonego 
tytoniu zmieszał się bowiem z 
jakąś wstrętną wonią tlących 
się szmat czy pierza. Dym 
też zmienił kolor z błękitnego 
na brązowy.

Hanna tak była pochłonięta 
„przeprawą” z Hafaleim, że 
gdy uświadomiła sobie, że coś 
się pali, dym wydobywał się 
już nie smużką, a kłębami 
z niedomkniętej skrzyni na 
pościel.

Żałosne, zlane wodą, osma
lone i okopcone „zwały” po
ścieli Rafała, oczywiście bez 
trudu ujawniły przyczynę po
żaru — ową „stłuczoną”  po
pielniczkę...

Hanna była tak przybiła 
tym faktem, że w milczeniu 
zamknęła się w swoim poko
ju, a Rafał wybiegł z domu. 
Ona zadawała sobie pytanie 
„czyżby wszystkie jej wysiłki 
wychowawcze poszły na mar
ne” —• a jemu bez przerwy 
dźwięczały w uszach słowa 
matki „nie należy do jedne
go błędu dodawać następ
nych” . Wstydził się samego 
siebie...

— Na zakończenie można 
by zapytać o tytuł felietonu. 
Pozwoliłem sobie zacytować 
Czechowa. On w opowiada
niu pod tym samym tytułem 
też pisał o czymś innym...

HABER



L I P Y

Odkąd dla Muz i własnej poważnej igraszki,
W chłodnym cieniu ochronnej lipy czarnoleskiej, 
Wyśpiewałeś na lutni swej pieśni i fraszki,
Pogodną sztuką z rymem wiążąc rym królewski:
Od czterech wdzięcznych wieków i dla wiecznej

chwały,
Złotej jak miód natchniony w  twym pisanym

dzbanie —
Wszystkie kwitnące słodko lipy w  Polsce całej 
Pachną imieniem twoim, Kochanowski Janie!

LEOPOI.D STAFF

H Y M N

(fragment)

Czego chcesz od nas Panie, za Twe hojne dary? 
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? 
Kościół Clę nie ogarnie, wszędy pełna Ciebie:
I w otchłaniach i w morzu, na ziemi, na niebie. 
Złota też, wiem nie pragniesz, ho to wszystka Twoje, 
Cokolwiek na tym święcie, człowiek młeni swoje. 
Wdzięcznym Cię t e d y  Sercem, Panie, wyznawamy, 
Bo nad to przystojniejszej ofiary, nie mamy.
Tyś Pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował 
1 złotymi gwiazdami ślicznie uhaftowal.
...Bądź na wieki pochwalon. nieśmiertelny Panie! 
Twoja łaska. Twa dobroć nigdy nie ustanie!
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi.
Jeno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi!

Nazywano go KSIĘCIEM POETÓW i MISTRZEM 
SŁOWA. Był wybitnym LIRYKIEM, największym 
przed Mickiewiczem poetą polskim. Zarówno wśród 
swoich współczesnych jak i u następnych pokoleń, 
aż do rozszalałego tempem X X  wieku włącznie — 
wielbiono jego talent, wiedzę, głęboką kulturę hu
manistyczną i sztukę pisania. I chociaż Rej był uzna
wany za ojca literatury polskiej, prawdziwą poezję 
narodową odpowiadająca poziomowi ówczesnej kul
tury estetycznej stworzył JAN KOCHANOWSKI.

Na początku swej twórczości Kochanowski był 
autorem lekkich, biesiadnych fraszek i miłosnych 
pieśni. Zmarł nagle w 54 roku życia, a więc zaled
wie po dwudziestu paru latach tworzenia jako po
eta znajdujący się u szczytu rozwoju swego talentu 
i sławy. Osiągnięcia Jana Kochanowskiego na tej 
niełatwej drodze trudów artystycznych związane 
były nie tylko z jego talentem, ale i rzetelną wie
dzą — piętnastoletnimi studiami w kraju, a potem 
za granicą w Padwie, z podróżami po Włoszech i 
Francji ■— okresem gdy poeta zżywał się z anty
kiem, humanizmem i Renesansem w poszukiwaniu 
właściwych dróg i eelów. Rezultatem tych doświad
czeń było przekonanie, że prawdziwy artysta powi
nien żyć w kwiecie kultury umysłowej i posiadać 
swobodę twórczą.

Drugi okres, też liczący prawie 15 lat, to życie 
dworskie, w którym Kochanowski uczestniczył po 
powrocie do kraju, ruchliwe, pełne rozmaitości, 
sprzyjające jednak raczej dorywczej pracy literac
kiej. Wtedy właśnie zgodnie z panującą modą na 
utwory epickie Kochanowski napisał SZACHY, po
emat epicki, oparty na łacińskiej noweli wierszo
wanej włoskiego humanisty VIDA. ale przekład 
Kochanowskiego okazał się piękniejszy od orygina
łu. Był prawdziwym cackiem artystycznym nie 
oryginalnym, ale przetworzonym po mistrzowsku.

Kochanowski jednak nie czuł się dobrze w tym 
rodzaju poezji — był on bowiem przede wszystkim 
zawsze lirykiem, żyjącym w kręgu wewnętrznych

przeżyć i uczuć. Pisząc na 
czył do nich utwory łiryc 
czne, wśród których wyr i 
ciem religijnym i piękna 1 
którego poeta wielbi w ty 
otaczającego piękna hojnie 
darami i dobrodziejstwami, 
„manifestu renesansowego" 
nym nurtem filozofii Rene
golnie z ideą pv“kna świaL

Z biegiem laF~kochanow 
chłaniała twórczość literaci 
głębsza była jego poezja, 
dworskie stawało się bard 
sknit do ustronia wiejskieg 
piękna przyrody mógłby i 
ki do pracy twórczej. D< 
spieszyło poznanie DOROT 
dziwej i wykształconej pani 
ski ożenił się w wieku 45 
eza.sowe życie przeniósł sie 
su. Stało się to w roku 157: 
ostatni dziewięcioletni okr 
okres najwyższych wzlotów 
poezji.

W zacisznym Czarnolesie 
żony i córeczek, przed dom 
py powstawały utwory, kt 
czasach jak i dzisiaj zalici 
literatury pięknej. Po wiel 
wyszedł drukiem najlepszy 
zykach nowożytnych przekl 
wych PSAŁTERZ — arc 
wej. Czar poezji zawarty 
stały się one ulubioną lek 
ci chrześcijańskiej, zwlaszt 
uczuciowej psalmów odpov 
wzorowanej na lirykach ri 
sowych włoskich.



T R E N  1 0

Orszulo moja wdzięczna! Gdzieś mi się podziała? 
W którą stronę, w którąś się krainę udała?
Czyś ty nad wszytki nieba wysoko wzniesiona 
I tam w liczbę aniołków małych policzona?
Czyliś do raju wzięta? Czyliś na szczęśliwe 
Wyspy zaprowadzona? Czy cię przez tęskliwe 
Charon jeziora wiezie i napawa zdrojem 
Niepomnym, że ty nie wiesz nic o płaczu moim?
Czy, człowieka zrzuciwszy 1 myśli dziewicze.
Wzięłaś na się postawę i piórka słowicze.
Czyli się w czyścu czyścisz, jeśli z strony ciała 
Jakakolwiek zmazeczka na tobie została?
Czyś po śmierci fam poszła, kędyś pierwej była, 
Niżcś się na mą ciężką żałość uradziła?
Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest, lituj mej żałości!
A nie możesz-li w onej dawnej swej całości,
Pociesz mnie, jako możesz, a sław się przede mną 
Lubo snem, lubo cieniem, lub marą nikczemną!

Pieśń o Sobótce

**

1 fraszki i pieśni włą- 
ie religijne i patrioty- 
ia się głębokim uczu- 
ma HYMN DO BOGA, 
utworze jako twórcę 

ibdarzającego człowieka 
’ ieśń ta zyskała miano 
dążącego się z głów- 
isu włoskiego, a szcze-

iego c o r - / bardziej po- 
cnraz poważniejsza i 

Z każdym dniem życic 
:j męczące i poeta tę- 

gdzie w ciszy wśród 
ileżć najlepsze warun- 
zję ostateczną przy- 
PODLOWSKIEJ, uro- 

z którą Kochanow- 
it i porzucając dotych-
0 rodzinnego Czarnola- 
jd którego rozpoczął się

twórczości poety — 
osiągnięcia szczytów

przy boku ukochanej
1 w cieniu ulubionej li- 

zarówno w tamtych
ą się do pereł polskiej 
;tnlej pracy w r. 1379 
wydanych dotąd w ję- 
150 psalmów Dawido- 

tieło literatury świato- 
psalmach sprawił, żc 
a religijną spolecznoś- 

, że bogactwu treści 
da bogactwo formy 
iskich bądź renesan-

Z okrętu czarnoleskiego pochodzi także PIEŚŃ
O SOBÓTCE prezentująca ludowy zwyczaj uroczy
stego obchodzenia nocy świętojańskiej. W pieśniach
0 urokach „wsi spokojnej i wesołej” daje poeta w y 
raz ukochaniu pogodnego życia wiejskiego, a pieś
ni miłosne zawarte w tym utworze odznaczają się 
większą szczerością, bogactwem i pięknością niż in
ne pieśni Kochanowskiego.

Po kilku latach szczęścia rodzinnego i pogodne
go życia w Czarnolesie dotknął poetę okrutny cios
— śmierć ukochanej 30-miesięcznej córeczki Ur- 
szułki. Wstrząs jaki przeżył Kochanowski, jego roz
pacz i ból stały się źródłem powstania TRENÓW — 
wspaniałego arcydzieła liryki. W TRENACH K o
chanowski osiągnął swój najwyższy wzlot poetyc
ki. W ich treści zamknął całą bezradną walkę mi
łości ze śmiercią. Upadł w gruzy cały jego dotych
czasowy pogląd na życie i jego wartość, spod któ
rego wyłoniła się pogodna rezygnacja i powierzenie 
cierpienia łagodzącemu działaniu czasu — który 
jest przecież „ojcem  niepamięci” .

TRENY Kochanowskiego są jedyne w swoim ro
dzaju, niepowtarzalne i oryginalne, jako historia 
ludzkiego cierpienia, zrodzone z humanistycznej 
pasji poznania człowieka i jego życia wewnętrznego.

Talentu równego Kochanowskiemu ani w Polsce, 
ani na Słowiańszczyźnie przed nim nie było. Kocha
nowski zresztą tworzył nie tyle dla współczesnych 
ile dla przyszłości, kontrolując-ciągle swoje utwory
1 stale je udoskonalając. To co Kochanowski prze
kazał narodowi w zakresie Sztuki pisarskiej jest 
właśuie osiągnięciem PIEŚNI, FRASZEK, SOBÓTKI 
PSAŁTERZA', a przede wszystkim TRENÓW, które 
są najlepszym dowodem, że bez ambicji poznania i 
opisania świata nie ma wzbogacenia i doskonalenia 
środków wyrazu.

DANUTA IWANOWSKA

Kochanowski wręcza „Satyra" Zygmuntowi Augustowi



Świat 
na którym 
żyjemy Kłopoty z czupurnym plemieniem

„Święci mędrcy" — czyli otaczani ogólną 
czcią niektórzy starcy z plemienia Nagów, 
bezpośrednio nie zajmują się polityką ale ich 
wpływ na mentalność Nagów jest ogromny 
i stanowi główną zaporę dla wszelkiego po
stępu.

Liczne i  skomplikowane problemy ocze
kują w  Indiach rozwiązania. Różnice ple
mienne, obyczajowe i  wyznaniowe nJe ułat
wiają uporania się z nimi przez rząd pani 
Indiry Ghandi. Przykładem jest chociażby 
kwestia Nagalandu Jest to górzysta i lesis
ta kraina o powierzchni województwa łódz
kiego, zamieszkała przez 400 tys. Nagów, po

dzielonych na różne szczepy. Leży ona na 
pograniczu Indii i Birmy. Ludność Nagalan- 
du nigdy nie czuła się mocno związana z In
diami i po 1947 r. część jej przywódców za
częła domagać aię niepodległości dla swego 
terytorium. Rząd indyjski odrzucił ten p o 
stulat, wskazując, iż kUfcusettysięczna grupa 
plemienna nie może stworzyć zdrowego or
ganizmu państwowego, i że najrozsądniej po
stępują ci Nagowie, którzy wiążą przyszłość 
swoich współplemieńców z rowojem Indii, 
jako państwa o dużym zróżnicowaniu etnicz
nym. Tymczasem przed kilkoma miesiącami, 
trzy grupy zbuntowanych Nagów, przekrada
jące się do rodzinnej prowincji, po przeszko
leniu za granicą, zabłądziły w dżungli już 
po przejściu granicy i weszły na teren za
mieszkały przez Jimczangrów, plemię łow 
ców  głów. Próba zdobycia żywności w  ob
cych wioskach zakończyła się dla nich fatal
nie. W ojownicy plemienia zabili 11 przyby
szów i zgodnie z rytuałem odcięli im głowy, 
a jako „lojalni obywatele” Indii odnieśli zdo
byczną broń do najbliższego posterunku poli
cji. Ale mord rytualny chcieli zachować w 
tajemnicy. Jednak przedstawiciel władz, za
interesował się pochodzeniem broni i  poje
chał do Jimczangrów. Znalazł w  ich w ios
kach ucięte głowy, a w  pobliskiej dżungli 
zwłoki bez głów.

Urzędnik zarządził kremację głów i ciał, 
co spowodowało rozczarowanie Jimczangrów. 
których wódz ma w  mieszkaniu na 4 pół
kach kolekcję przeszło 100 czaszek ludzkich. 
Widząc niezadowolenie tubylców, urzędnik 
ów, w  obawie o własną głowę, obdarował 11 
miejscowych dostojników drobnymi upomin
kami.

Incydent ten, ujawniony we wrześniu ub.r. 
dobrze ilustruje egzotykę polityczną i spo
łeczną Nagalandu, najmniejszego, ale nie 
najspokojniejszego, stanu Indii.

Nagowie podjęli kilkuletnią walkę zbrojną
0 niepodległość i prowadzili ją do 1964 r. 
Wtedy właśnie zawarto zawieszenie broni. 
Rok wcześniej rząd indyjski, chcąc ułago
dzić Nagów i  przeciągnąć na swoją stronę 
elementy umiarkowane, wyodrębnił teren ich 
ze stanu Assam i  utworzył oddzielny stan, 
Nagaland. Zawieszenie broni spowodowało 
osobliwe następstwa w  życiu Nagalandu. W 
dżunglach, od 5 lat, przebywa około 10 ty
sięcy powstańców. Nazywa się ich oficjalnie 
„podziemnymi Nagami” — chociaż władze 
indyjskie dobr2e znają położenie wielu obo
zów partyzanckich i miejsce pobytu przy
najmniej części dowódców. Bez specjalnego 
zezwolenia żaden mieszkaniec tego stanu nie

może do dziś nosić zielonej, oliwkowej o - 
dzieży, ale jednocześnie część przywódców 
podziemia spotyka się z władzami i udziela 
wywiadów prasie.

Z  upływem czasu powstańcy rozbili się na 
kilka grup, od odłamu umiarkowanego, któ
rym kieruje Kughato Sukhai, po ekstremi
stów. nadal kontrolujących większość party
zantów. Buntownicy umiarkowani nie doma
gają się już niepodległości, lecz szerokiej 
autonomii, ekstremiści natomiasit wciąż żą
dają oddzielnego państwa.

Aktualnie, w  praktyce, malutki Nagaland 
ma dziś trzy rządy: jeden legalny i  dwa 
podziemne. Legalną władzę sprawuje zwią
zana z indyjskim Kongresem Narodowym 
Organizacja Nagalandu (NON), Kughato Su- 
khai jest szefem „rządu rewolucyjnego’’ zaś 
ekstremiści mają „rząd federalny”, na które
go czele stoi „prezydent” Mahesieu. Główny 
przywódca fanatycznych nacjonalistów Phi- 
zo, przebywa od 13 lat w  W. Brytanii 
i stamtąd zagrzewa swych zwolenników do 
wytrwania.

Rząd Indii stara się za w szdką cenę 
utrzymać pokój w Nagalandzie i wstrzemięź
liwie reaguje na prowokacje, choć jednocześ
nie usprawnia kontrolę granicy i nie zrrmiej- 
sza czujności.

Wysokie góry (do 3850 m n^pjm.)-1 rumie
nie i pokryte dżunglą wąwozy czyttń  ̂ z  Na- 
galajndu wymarzony teren działalności par
tyzanckiej. Indyjskie źródła wojskowe obli
czyły, że samo tylko skuteczne pilnowanie 
granicy Nagalandu wymagałoby zatrudnienia 
na stałe 5 dywizji, podczas gdy całe siły lą
dowe Indii liczą 18 dywizji. W marcu ub.r. 
indyjskie wojska odniosły wielki sukces, 
chwytając w zasadzce samozwańczego gene
rała Mowu Angami, dowódcę partyzantów 
Naga. Wraz z nim wpadła do niewoli licz
na grupa powstańców. Mowu Angami siedzi 
w więzieniu. Jednakże jego następca w 
dżungli „brygadier” Thonosiłle nie przerwał 
walki, doniesiono o kilku nowych aktach dy
wersji, zasadzkach na konwoje indyjskie i 
napadach na posterunki. Ogólna atmosfera 
w Nagalandzie raczej nie sprzyja ekstremi
stom, większość mieszkańców stanu i dzia
łaczy Naga chce uregulować spór pokojowo.

Istotnym czynnikiem sprzyjającym stabi
lizacji w Nagalandzie jest rozwój gospodar
czy stanu. Gdy IndiTa Ghandi przybyła do 
Kohimy, stolicy Nagalandu, ze swą pierw
szą wizytą, przedstawiciele rządu stanowe
go rozmawiali z nią w najbardzif ^pojed
nawczym tonie.

W pałacu 
cesarza Etiopii

W Addis Abebie, na dworze cesarza Haile 
Selassie, odbyła się uroczystość odznaczenia 
najwyższym orderem etiopskim „Medalem 
Lwa Judy” radzieckiego uczonego, Dymitra 
Olderogge, członka — korespondenta Akade
mii Nauk ZSRR. Odznaczenie to nadał mu 
cesarz za wybitne osiągnięcia W opracowaniu 
wielu problemów etiopskich i  ogólnoafrykań- 
skich.

Di Olderogge, jeden i  założycieli radziec
kiej szkoły afrykanistyki; jest zńańym auto
rytetem w  dziedzinie historii, etnografii i ję 
zyków Afryki, Pod jego kierownictwem w y
dawane są słowniki języków afrykańskich 
i prowadzi Bię badania lingwistyczne nad 
wieloma grupami języków afrykańskich. 
Ostatnio, na zaproszenie Republiki Mali, li
czony ten przez dłuższy czas przebywał W 
Bamako, gdzie opracowywał zasady pisowni 
i gramatyki dla tamtejszych języków, które 
dotąd były językami „niepiśmiennymi” . Pra
ca ta, zlecona mu przez UNESCO, spotkała 
się z /wysoką oceną fachowców i dużym za
dowoleniem zainteresowanych rządów 
państw Czarnego Lądu.

Cesarz Etiopii co roku odznacza „Medalem 
Lwa Judy”  uczonego zagranicznego, który 
wykaże sdę największymi zasługami dla

Afryki w  zakresie kultury i cywilizacji, Sta
nowi to wyraz ambicji cesarza do patrono
wania ogólnemu rozwojowi kontynentu afry
kańskiego, a przyznawany przez Haile S^j 
lassie order nazywany jest . afrykańską na
grodą Nobla‘\ Dwór cesarski od lat iiiyćz-ł 
gościnności każdemu, ktd zgtósza gotowość 
zajęcia się którymś z problemów Afryki, nie 
mówiąc już o zagadnieniach ściśle abisj^ń* 
skich. W budżecie -państwowym Abisynii 
rydatki na stypendia dla studentów, uczą
cych się za granicą, są pozycją bardzo p o 
ważną i wielu młodych Abisyńczyków stu
diuje w Europie, w tym również w  Polsce. 
W przemówieniu wygłoszonym przez cesarza 
podczas dekoracji D. Olderogga, Haile Se- 
lassie wspomniał o tym, że ustrój abisyń- 
skiego szkolnictwa wyższego będzie w dużej 
mierze wzorowany na wyższym szkolnictwie 
radzieckim.
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Świat 
na którym
żyjemy Japończycy podbijają Alaskę

Japońska ekspansja gospodar
cza konsekwentnie wciska się do 
Stanów Zjednoczonych, opano
wując coraz ło  'nowe branże i 
tereny. Przykładem może służyć 
choćby Alaska,

Japonia niemal niezauważalnie, 
lecz w szybkim tempie, staje się 
jednym z głównych eksploatato
rów olbrzymich złóż złota, nafty
i zasobów drewna na Alasce. 
Przemysłowcy japońscy ładują 
miliardy jenów w ten najwięk
szy z amejTkańskdch stanów, w 
celu przekształcenia go w  głów
ne źródło surowców dla niena
syconego przemysłu japońskie
go. Oczekuje się, że w br. nastą
pi fuzja trzydziestu firm japoń
skich, które mają się zająć za
gospodarowaniem i rozwojem 
północno-alaskańskich pól naf
towych wzdłuż Oceanu Arktycz- 
nego. Na ten cel Japonia prze
znaczyła 12 mld jenów (33 m i
liony dolarów). Przewodniczący 
towarzystwa Nihon Mining, Hi- 
roku Ir^izato utrzymuje, że zy
ski z »-,_jMoatacji tych złóż naf
ty wyniosą ok. 100 mld jenów 
(277 min dolarów) rocznie. Inne 
połączone towarzystwo japońskie. 
Alaskan Petroleum Development 
Company, ustworzone w  wyniku 
połączenia 10 firm, prowadzi od 
1966 roku poszukiwania nafty 
wzdłuż Zatoki Bristolskiej i A - 
laskańskiej, w które zainwesto
wano 4 mld jenów (11 min dola
rów).

"Według amerykańskiej izby 
handlowej w Japonii, 90 proc. 
całkowitego eksportu Alaski w 
ciągu minionych 5 lat przypad
ło na Japonię. W każdym nie
mal tygodniu pTzybywa na A la
skę bodaj jedna japońska dele
gacja handlowa — stwierdza ra
port izby. Trzy największe ja 
pońskie firmy handlowe, gigant 
handlowy, zajmujący się sprze
dażą wszelkich możliwych arty

kułów, od zabawek do super - 
tankowca, m ają w  itym jeszcze 
roku otworzyć swe przedstawi
cielstwa na Alasce. Firmy te: 
Marubeni-Ida, Mis-tubishi Shoji
i C. Itołi stają ma czele japoń
skiej ekspainsji gospodarczej.

Rząd Japonii ma zamiar w 
najbliższym czasie otworzyć
konsułat japoński na Alasce, w  
Anchorage, w centrum, w  któ
rym zbiegają sćę krteicze szlaki 
handlowe, łączące Orient z Ame
ryką Północną 1 Europą. Ocze
kuje się również, że po masowym 
napływie turystów japońskich do 
Europy, A zji południowo-wscho
dniej i kontynentalnych Stanów 
Zjednoczonych nastąpi ich in
wazja na Alaskę. Toirio 5 Ancho- 
rage łączy lania lotnicza o dłu
gości 5 567 km. Codziennie dro
gę tę przebywa kilka samolotów
i planuje się zwiększenie licz
by lotów w  najbliższym czasie.

Japonia, której wojska lądo
wały w czasie II wojny świato
wej ną, mglistych Aleutach, roz
poczęła napór na Alaskę równo
10 lat ternu .otwierając tartak 
w miejscowości Sitka. Obecnie 
alaskańskie towarzystwo japoń
skie Lumber and Pulp Compa
ny daje 50 proc. produkcji m eb
lowej Alaski.

Japończycy nie omijają rów 
nież innych stanów. Na liście ich 
inwestycji znajduje się wiele 
zakładów przemysłowych, z któ
rych do najpoważniejszych nale
żą: fabryka nawozów sztucznych 
na półwyspie Kenai, produku
jąca tysiące ton nawozów dzien
nie; dwie japońsko-amerykańskie 
firmy zajmujące się przetwór

Wielki przemysł rozrasta się na Alasce, ale renifery i r>ie zaprzęgi 
nieprędko znikną x tutejszego krajobrazu.

stwem zasobów morskich, głów
nie konserw z łososia; eksploa
tacja alaskańskiego gazu ciekłe
go, rozpoczęta w ubiegłym T o 
ku, przeznaczonego dla oświetla
nia i ogrzania Tokio, najliczeb- 
niejszego miasta na świecie (11 
min mieszkańców). Spółka firm 
japońskich z amerykańską fir
mą Marcona w eksploatacji złóż 
złota w  pobliżu Juneau i japoń- 
sko-amerykańska współpraca w

zakresie ponownego uruchomie
nia kopalni złota Mercury na Ju
konie. Trzy huty japońskie pro
dukujące rury o przekroju 1.219 
metrów dla transportu nafty z 
Alaski arktycznej do 'niezamar
zającego portu Valdez.

Ekspansja japońska na Alaskę 
rozwija się gwałtownie, a rezul
taty jej zilustrowane zostaną na 
wystawie w Osace, w  której ma 
wziąć udział blisko 80 państw."

„Wysoka Dama" 
grozi abdykacją

Obywatele wysepki Sark, położonej na Ka
nale La Manche, w odległości 60 km od 
francuskiego wybrzeża popadli w ostry za
targ z niekoronowaną królową swojej wys
py, 86-letnią Sybilą Hothaway. Wyspę za
mieszkuje 600 obywateli, od dawna korzy
stających z szerokiej autonomii w ramach 
brytyjskiego królestwa, tak bardzo szero
kiej. że nawet podczas ostatniej wojny Sark 
uznawany był przez walczące strony zą te
ren neutralny. Sybila Hothaway jest potom
kiem rodziny, będącej od 1565 r. właścicie
lami wyspy. Właściciele Sarku w ciągu w ie
ków otrzymali od królów angielskich szereg 
przywilejów i uprawnień. Opierając się na 
tych przywilejach Sybila jest faktycznie feu 

dalną panią wyspy, Uprawnienia jej po
twierdziła ostatnio królowa Elżbieta II, po
świadczając prawo do używania przez Sybilę 
tytułu „Wysoka Dama” .

„Wysoka Dama” grozi obecnie swoim w a
salom i poddanym abdykacją. Groźba dymi
sji, według jej oficjalnych wypowiedzi, wisi 
nad wyspą z kilku powodów:

— Moi poddani -— oświadcza Syhila — za
częli pić wódkę, hałasują w  domach oraz 
ośmielili się hodować gołębie i psy, co na 
mojej wyspie od 400 lat jest najsurowiej za
kazane! Ogłoszę abdykację na rzecz parla
mentu sąsiedniej wyspy „G uernsey”.

Jest jeszcze jedna .przyczyna rozgoryczenia 
„Wysokiej Damy". Mieszkańcy wyspy zaku
pili 42 traktory’ dla potrzeb gospodarki i za
mierzają kupować samochody. Wprawdzie 
zakazy sprzed 400 lat nie dotyczą motoro
wych pojazdów, ale „Wysoka Dama’’ uważa 
je za barbarzyńskie wynalazki, psujące kra
jobraz wyspy i zanieczyszczające powietrze, 
sama natomiast korzysta wyłącznie z powo
zu, zaprzęganego w  trzy pary białych ara

bów. Na wyspę co roku przybywa około 40 
tys. turystów. Wyspiarz* tradycyjnie obwozi
li ich po Sarku różnego rodzaju wielowieko
wymi karetami, lecz okazało się. że turyści 
wolą zwiedzać wyspę samochodami i tubylcy 
chcą zaopatrzyć się w samochody. ..Wysoka 
Dama' skorzystała z przysługującego jej pra
wa veta i konflikt jeszcze bardziej się po
głębił.

Parlament Guernsey nie okazał entuzjaz
mu z powodu możliwości przyłączenia Sarku 
do Guernsey.

— Nie chcemy takiego rozwiązania — po
wiedział prasie przewodniczący parlamentu
— ponieważ mieszkańcy Sarku nie uznaliby 
obowiązującego u nas nakazu noszenia su-- 
kien o 8 cali zwisających poza kolano.

Mieszkańcy Sarku natomiast nie kryją 
oburzenia na Sybilę za samą myśl przekaza
nia ich pod zarząd sąsiedniej wyspy. „Prze
cież to zupełnie tak. jakby królowa Wielkiej 
Brytanii chciała ofiarować swoje państwo 
Stanom Zjednoczonym!” — wołają na pro
testacyjnych wiecach i demonstracjach.
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Od wczesnych godzin rannych, 
aż do późnego wieczora krążą 
obie po warszawskich dworcach, 
jeżdżą podmiejskimi pociągami. 
Matka, niewidoma z białą laską 
w dłoni i dwunastoletnia dziew
czynka. prowadząca tamtą za rę
kę. Podchodzą obie do podróż
nych błagalnie szepcąc formuźkę 
„co laska, proszę, co laska". 
Otwierają się ttorebki, mężczyź
ni pośpiesznie szukają po k ie
szeniach drobnych. Do wyciąg
niętej ręki dziecka sypią się m o
nety... Któż miałby serce odmó
wić temu biednemu stworzeniu. 
Smutne, wielkie oczy, wyrażają 
niemą prośbę. Niekiedy niewido
mą prowadzi szesnastoletni w y
rostek; znowu: „co  laska proszę, 
co laska”  i ita sama niema proś
ba w oczach. Powtarza się to co 
dnia, co miesiąca. Ludzie mają 
litościwe serce, rzucają drobne 
i... nie zastanawiają się jaki to 
los nieszczęśliwy skazał tę trój
kę na żebractwo. Nikomu nie 
przychodzi do głowy, co robią te 
dzieci poza żebraniną, dlaczego 
spotkać je  można w  pociągu i na 
dworcu a nie w  szkolnej ławce. 
Bo tjeśli chodzi o niewidomą — 
nieszczęście. Tymczasem owa 
niewidoma, jest jedną z najlep
szych klientek... „Delikatesów” . 
Zjawia się tam co dwa itrzy dni 
czyniąc zakupy na wcale nieba
gatelne sumy. Tyle tylko, że 
przychodzi tu już bez ciemnych 
okularów i białej laski i bez ni
czyjej pomocy.

*

Pracownik jednego z warszaw
skich sklepów komisowych spo
strzegł jak dwaj chłopcy korzy

stając z pakującego tłoku ~  
ukradli dwie futrzane czapki. 
Wszczęta alarm, chłopcy usiłowa
li wybiec na ulicę. Po krótkim 
czasie, przy pomocy milicji uda
ło się schwytać obydwu złodziei. 
Przy jednym z nich znaleziono 
około 900 Izł. |W czasie śledztwa 
dzieciaik przyznał się, że pienią
dze te pochodzą z kradzieży, 
których dokonywał w  ivieln skle
pach śródmieścia Warszawy, w 
Hali Mirowskiej. Po co były mu 
potrzebne te pieniądze? Otóż od
dawał je  swojej ciotce i jej cór
ce. Obie kobiety zmuszały go 
bowiem do kradzieży, a za pi e- 
nńądze przynoszone im przez 
chłopca kupowały kosztowne fu
tra, dywany, 'luksusowe przed
mioty do mieszkania. Drugi chło
piec — również czternastolatek
— skradzione pieniądze oddawał 
matce.

*

„Przyjaciółkę" i „Ekspres” — 
można zawsze dostać ,,Pod Cede- 
tem” u jmałych gazeciarzy. Z 
plikiem gazet pod pachą przy
biegają do oczekujących na tak
sówkę, do kierowców: Komu
„Przyjaciółkę” , komu „Ekspre- 
siaka” ? Chętnych wiadomo wie
lu, ta złotówka, czy pięćdziesiąt 
groszy więcej nie znaczy wiele. 
Jakiś starszy pan zapytał zdu
miony: „przecież w  kiosku Eks
pres kosztuje 50 gros2y, dlaczego 
ty chcesz w ięcej” ? W odpowiedzi 
usłyszał: „coś pan frajer, a a 
czego ja będę żył!” I za chwilę 
innym, płaczliwym już tonem, bo

to do [milicjanta: „panie władzo, 
sierota jestem, nie mam co jeść, 
bez matki”. I mimowolne spoj
rzenie ina „mamusię” , fetóra do
glądała handlu i obserwowała 
incydent ze swego stałego m iej
sca w Ibramie Sąsiedniego domu. 
Na kilka dni dzieciak musi znik
nąć sprzed Cedetu, by pojawić 
się pod którymś z kin nagabując 
przechodniów: ile dla pani 'bile
tów? Jeden, dwa... szybko uzga
dnia cenę. Sprzedane. Za chwilę 
skacze dó mamusi trzymającej 
straż znowu w  bramie pobliskie
go domu, bierze od niej dwa bi
lety (niebezpiecznie jest mieć 
przy sobie większą ilość). Z jed
nym biletem, dwoma zawrze łat
wiej się wykręcić przed milicjan
tem — panie władzo, kupiłem 
gdyż nie wiedziałem, że to film 
dla dorosłych. Nie wpuszczą 
mnie przecież) j— i transakcja 
powtarza się znowu.

*

Dwie dziewczynki 17 i 16-let- 
nie twierdzą że są pół sierotami. 
Kiedy zmarł ich ojciec? Nie w ie
dzą. Czy iwidziały go kiedykol
wiek? — 'także milczenie. Miesz
kają wraz z matką w  norze, któ
rą trudno nazwać mieszkaniem 
gdzieś na peryferiach miasta. 
Czy matka pracuje? Tak, zajmu
je się handlem na bazarzą ale 
tylko w  soboty i dni przedświą

teczne i jak sama otwarcie przy
znaje ..przyjmuje panów” w 
czym pomagają jej obie dziew
czynki. Kryteria, że to co czy
nią jest niemoralne, do żadnej z 
nich nie docierają. „Przecież ta
ka jest nasza matka, to i my ta
kie jesteśmy..”

*
Przytoczone wypadki są oczy

wiście skrajne i drastyczne. Co 
je jednak łączy? Wszystkie te 
czyny niemoralne i przestępcze 
mają za Swe źródło ins płcje 
dorosłych: od nakłaniania^ŚŁz do 
wymuszania. Biorąc pod uwagę 
fakt. że sprawy tego rodzaju, 
chociażby sporadyczne obiegają 
środowisko młodzieży lotem bły
skawicy, można powiedzieć że w 
ten sposób >— w  pewnym sen
sie — umasawiają się, rzutują na 
myślenie i odczuwanie nastolat
ków, którym, choć pozornie doj
rzałym, trudno niekiedy przeciw
stawić się naporowi życia wraz 
z jego najtarutalniejszymi for
mami. Stwarza to sytuację m o
ralnego zagrożenia. Mimo, że 
przestępczość wśród nieletnich, w  
porównaniu z rokiem 1968, zma
lała o rikoło 10 proc. to jednak 
ujawniono większą niż w 1968 r. 
liczbę dzieci moralnie zagrożo
nych. Może to być wynikiem 
zwiększonej operatywności m ili
cji, która na spławy nieletnich 
jest szczególnie ‘ -^uwrażliwiona,



może wynikać 2 istotnego wzro
stu stanu zagrożenia” .

Niemniej jednak, obojętne juk 
wysokie są liczby, jeśli już 
stwierdzono fakt, trzeba 2 tym 
walczyć i co irównież ważne — 
zapobiegać. Tym bardziej, że stan 
ten dotyczy najistotniejszej ko
mórki społecznej jaką jest rodzi
na i tego co  na jcen n iejsi dla 
społeczeństwa, dziecka oraz mło
dego człowieka.

Sprawa najważniejsza — dzie
ci z rodzin zdemoralizowanych 
należy wytrwać z ich środowiska 
oraz drugie — nie wolno nam 
tolerować żebraniny, konikar- 
stwa, handlu wśród młodzieży. 
Te fakty nie powinny spotykać 
się z pobłażaniem a tym bar
dziej z życzliwością. Ilekroć w i
dzimy małego gazeciarza oferu
jącego nam Ekspres i konika, 
ułatwiającego kupno biletu do 
kina wystarczy zadać sobie pro
ste pytanie: jak bym zareagował, 
gdyby to było moje d2iecko? Od
powiedź jest chyba jednoznacz
na.

W walce o przywrócenie spo
łeczeństwu młodych ludzi nie 
wystarczy milicja i opiekunowie 
spoi< /ii. To sprawa nas wszy
stkich. A że zagadnienie jest 
istotne świadczy o tym porozu- 
miemie zawarte między Komen
dą Główną MO i Zarządem 
Głównym Towarzystwa Przyja
ciół Dzieci o współpracy w  za
kresie opieki nad dziećmi oraz 
zapobieganiu demoralizacji i 
przestępczości wśród nirfetnich. 
Chodzi o to, że iw tej dziedzinie 
konieczna jest koordynacja pra
cy między organizacjami społecz
nymi a organizacjami państwo
wymi. Formy tej współpracy 
określa właśnie .porozumienie, 
które przewiduje m. in. że ko
mendanci terenowych jednostek 
MO informować będą zarządy 
okręgów i odddzialów TPD o 
wiadomych milicji faktach sprzy- 
j a j^ j jh  demoralizacji i prze
stępczości młodzieży oraz propo
nować metody działalności spo
łecznej, mające zapobiegać tym 
zjawiskom. Informacje te będą 
szczególnie dotyczyć jakie dzie
ci, rodziny, lub też szersze śro
dowiska wymagają specjalnego 
roztoczenia opieki. (

Gdyby interwencja milicji o- 
kazała się przedwczesna, wtedy 
W inicjatywach podejmowanych 
przez TPD będą uczestniczyć 
funkcjonariusze MO oraz człon
kowie specjalistycznych grup 
ORMO. Natomiast działacze TPD 
wezmą udział w specjalistycz
nych zespołach pedagogicznych 
ORMO-wskieh poradni społecz
no-wychowawczych. Będą rów 
nież dopomagali w rozpoznawa
niu spraw inieletnich, zagrożo
nych wykolejeniem oraz ustale
niu właściwych środków zabez
pieczających i resocjalizacyjnych.

MONOLOG
Człowiek ma w zimie psie życie. 
Budzą człowieka o (świcie.
Do szkoły... na taki mróz!
Że muszę?
Jaki tam mus!
Mróz, śnieg, zawieje, zima — 
Srrr!
Jak to człowiek wytrzyma? 
Jeszcze kpią ze mnie:
— Piecuchu!
Wyjdź na dwór, 
za mało masz ruchu. —
I każą mi iść ma marty.
Na narty?
To kiepskie żarty.
Mam się przewracać?
Mam się tłuc?
Mam dostać zapalenia płuc?
Oho!
Widzicie już mam katar...
Nie wyjdę. Za skarby świata,
Że co?
Że młodzież lubi śnieg?
Że lubi narty, łyżwy, mróz?
To chyba jakiś bałwan rzekł, 
ho ja bym zimę całkiem zniósł...

M.T.

Co teraz robią nasze boćki?

Do tej pory nie myślały jeszcze o powrocie 
do nas. Całymi stadami koczują po stepach 
południowej Afryki, polując na szarańczę.

Nie zakładają tam gniazd, chcą tylko prze
trwać zimę. Ale oto ostatnie meldunki:

Już bociany zaczynają urządzać przed połud
niem krótkie zbiorowe loty ćwiczebne, potem 
loty są coraz dłuższe i prowadzą na północ.

Duże i małe misie
Czy niedźwiedź jest od człowieka wyż

szy, czy niższy? Na takie pytanie trudno 
odpowiedzieć, bo najpierw trzeba wie
dzieć, o którym niedźwiedziu mowa. Nie 
myślcie bowiem, że na ziemi żyją tylko 
nasz brunatny i ibialy, czyli polatny 
niedźwiedź. Znamy ponadto: wargacza, 
kołnierzowego, grizli, baribala i jeszcze 
inne. Największy to amerykański kodiak,
o cały metr przewyższający wzrostem 
rosłego mężczyznę. Najmniejszy zaś to 
niedźwiedź malajski, który sięga człowie
kowi zaledwie do ramienia.

Bez słów

Dlaczego się pan dziwi?
Nie widział pan białego konia na śniegu—

Nie lubię się pchać
Zaraz po obiedzie wyciągnął Kuba sanki i po

biegł na górkę.
A na górce — same maluchy! Dwóch chłop

ców z drugiej klasy, pierwszaki i przedszkolaki.
I za takimi smarkaczami Kuba, czwartoklasista, 
ma czekać w kolejce do zjazdu? Nigdy!

Odsuwając więc dzieciaki na bok, przepchał 
się prawie na początek. Ale tutaj zastąpił mu 
drogę Franek.

— Pan będzie łaskaw do kolejki — powiedział
i z ukłonem wskazał Kubie kierunek.

Kuba poczerwieniał z oburzenia.
— Odsuń no się! — wykrzyknął i, odpychając 

Franka, postawił prawą nogę przed sankami 
Małgosi, która właśnie miała zjechać z górki.

Niestety, trafił na początek toru, w miejsce 
wyślizgane i spadziste, stracił równowagę, za
chwianą starciem z Frankiem, upadł na plecy 
nogami w dół — i tak zaczął zjeżdżać z górki. 
Trzymane za sznurek sanki pomknęły za Kubą 
i, dopadłszy go, stukały raz po raz w głowę...

Tor saneczkowy był dość długi, nim więc 
Kuba dojechał do końca, dostało mu się od 
jego własnych sanek, oj, dostało-!

Wstał potem, otrzepał się i z nosem na kwin
tę spuszczonym ruszył do domu.

Po drodze spotkał Staszka.
— Co to, Kuba, już wracasz? — zdziwił się

Staszek. — Tylko cię widziałem z okna, jak 
szedłeś na górkę. _

— A  bo tam same maluchy — powiedział 
Kuba, rozcierając ucho. — Nie będę przecież 
stał z mimi w  kolejce.

— Kto iby tam stał! — zgodził się Staszek. — 
Chodź, idziemy razem. Przepchamy się na po
czątek i kropka.

— Nie lubię się pchać... — powiedział Kuba, 
rozcierając biodro, i z ponurą miną ruszył ocię
żale do domu.

MARIA ROSIŃSKA



Piórkiem po śniegu
Do klęsk żywiołowych nawie

dzających obszar geograficzny 
Polski, należy dołączyć opady 
śniegu. Wydawałoby się, że te 
białe płatki, lecące z nieba, są 
stare jak świat — z opowiadań 
mamy mogę przypuszczać, że 
spadały już dawno przed wojną
— i niczym nie są w  stanie nas 
zadziwić. Nic bardziej mylące
go. Okazało się bowiem, że śnieg 
to natura chytra i podstępna. 
Pada sobrie niby to w  celu 
sprawienia radości dziec-.om, 
najczęściej nocą, kiedy nakt nie 
widzi, Rano dopiero okazuje się, 
że zamiary miał inne, zależało 
mu na dokuczeniu Bogu ducha 
winnym dozorcom i MPO. Ale 
tym razem nie udało się. Więk
szość dozorców, wykorzystując 
urlop wypoczynkowy wyjechała 
w góry na narty, n atonii as*, jak 
mnie doszły słuchy, 'MPO w y
stąpiło o zmianę profilu działal
ności i już wkrótce Otrzyma na
zwę MPKŚ (Miejskie Przedsię
biorstwo Konserwacji Śniegu).

Spotkałem kilku cudzoziemców 
przerażonych, że samolot, którym 
mieli przylecieć do Warszawy, 
został uprowadzony ma Grenlan
dię. Zamiast w5ęc zamieszkać w 
Grand Hotelu, usiłowali zdobyć 
kwaterę w  jednym z iglloo, (mie
szczącym się w centrum mia
sta, ma chdniku ulicy Kruczej. 
W godzinach wieczornych bezpie
czniej mie wychodzić ma ulicę, 
bo pokazały się podobno białe 
niedźwiedzie. Poszedłem sipraw- 
daić. Rzeczywiście, są, na Pra

dze, iw ZOO, ale brunatne. Wi
dać białe wystraszyły się planów 
pracy i przygotowań MPO do 
zimy, o których tak szumnie in 
formowały jesienią wszystkie ga
zety. Jak dotąd ae śniegu rze
czywiście cieszą się tylko dzie
ci. Być może doczekamy czasów, 
gdy cieszyć się będą także 
Przedsiębiorstwa Oczyszczalnia 
Miast.

Szkoda natomiast, że śmeg nie 
przysypał pewnego warszawskie
go teatru. Każdy Iz dyrektorów 
teatru ma ambicje popierania d 
inspirowania współczesnej pol
skiej dramaturgii. I słusznie. Z 
niezliczonej ilości przykładów ja 
sno wynika, że mariaż teataJ z 
dramatopisarzem wydawał ow o
ce dużej wartości artystycznej. 
Dość wspomnieć wyniki konkur
sów Teatru Ateneum, czy po
szukiwania dramatu współczes
nego czynione przez Erwina A x- 
era. Jak się okazuje można „■zna
leźć” , mp. Brylla, Ścibor-Rylskie- 
go. Intuicja, gust — tak, ale 
przede wszystkim ambicje.

Teatr Ludowy w Warszawie 
wystawił ostatnio sztukę Jerze
go Abramowa p t  „Ucieczika z 
wielkich bulwarów” . Rzecz trak
tuje o paryskich włóczęgach- 
clochardach. Ponieważ autor 
mJfeszka w Warszawie i najle
piej zna język polski, więc co 
najmniej połowa bohaterów po
chodzi z  kraj-u nad Wisłą. Moż
na by przymknąć oko na margi
nesowy charakter zainteresowań 
autora, gdyby miał ambicję napi

ODPOWIEDZI PRAWNIKA

Pan W.W. Wałbrzych — W sprawie rozwodu należy w y
toczyć pozew do sądu. Winien Pan skorzystać z  pomocy 
zespołu adwokackiego, gdyż sam nie da Pan sobie rady. 
Renciści mają zniżkę. Może też Pan zwrócić się do sądu 
o ustanowienie dla Pana adwokata z urzędu (bezpłatnego).

Pan J. Ł. Ząbkowice Śląskie — Otrzymywanie zapomogi 
nie ma nic wspólnego z rentą. W przypadku wiec zawarcia 
związku małżeńskiego przez osobę otrzymującą zapomogę, 
zapomoga ta może być cofnięta przez zeznanie, że osoba 
ta przeszła na utrzymanie męża i zapomogi nie potrzebuje.

Pan P. B. Wejherowo — Urząd pocztowy był w pełni 
uprawniony do wypłacenia emerytury osobie upełnomocnio
nej notarialnie.

Pani W. B. kol. Okszów — Wobec tego, że roszczenie 
oparte jest na prawomocnym wyroku sądowym, na podsta
wie którego komornik prowadzi egzekucję, nic w sprawie 
nie można Pani zrobić. Czy jest Pani zdolna do zapłaty, 
czy nie, o tym decyduje komornik dokonując szacunku 
majątku. Jednak w toku egzekucji służą Pani różne prawa 
w zależności tod postępowania komornika.

Pan A. S. Rakowo — Przerwa w pracy trwająca dłużej 
niż 3 miesiące przerywa ciągłość pracy i mie ma Pan możli
wości spowodowania uznania ^ciągłości, jeśli podjął Pan no
wą pracę po upływie 3 miesięcy.

Pani H. J. Biskupiec-Zabaryt-zne — Nie ma innej drogi, 
jak sądowa przeciwko księgowej, która dopuściła się nie
dbalstwa. Można też żalić się do jednostki nadrzędnej w 
celu zbadania sprawy.

sania farsy. Ponieważ jednak 
clochardzi już w  pierwszym ak
cie zaczynają dyskutować na te
maty godne seminariów na w y
dziale filozofii, przeto żarty ca 
bok i otwierajmy coraz szerzej 
oczy, a prtsede wszystkim uszy. 
Ze sceny Teatru Ludowego, sym
patyczni skądinąd aktorzy, chcą 
nas przekonać, że największą 
wartość w  życiu przedstawia 
włóczęgostwo. Aby sielanka zo
stała zakłócona zjawia się po
licja i profesor od reedukacji, 
który dla kontrastu ze zdrowym 
rozsądkiem panów włóczęgów 
sprawia wrażenie człowieka nie
spełna rozumu. Żeby w pełni 
przekonać widzów o autentyzmie 
paryskiej atmosfery, na scenie 
jest jeszcze strip-tease, tyle że 
mę^ki, podobno kobiecy juz nie
modny. Można by po wyjściu z 
teatru wzruszyć ma ito wszystko 
ramionami i przejść do porząd
ku dziennego, gidyby mie to, że 
Teaibr Ludowy, jak d wszystkie 
teatry w  Polsce, powinien służyć 
m i l  o ś m ik o m  teaA-ru.

„Piórko” mie ma ambicji usta
lania linii repertuarowej teatru, 
czy narzucania dramaturgom 
tematów współczesnych sztuk te
atralnych. Jeżeli jednak rozej
rzeć się dobrze dookoła, popod- 
glądać (niekoniecznie przez 
dziurkę od klucza), przyłożyć u- 
cho tu i tam, to okaże się, że z 
naszego codziennego życia m oż
na by wykroić tematy do kilku 
cboóhy komedii obyczajowych i 
fars. (Nie (potrzeba mam Pairyża

ze strip-4easem. Polecam na 
przykład zainteresować się Pół
nocnymi Zakładami Obuwia w 
Słupsku, których wyroby miałem 
wątpliwą przyjemność kupić. Je- 
szicze w  sklepie wyglądają jako 
tako. T\rud!mej W mich chodzić 
dłużejj niż trzy dni. Można je 
oglądać, ale po co nafm buły do 
oglądania? Chciałbym w is ie ć  
miny kierowników produkcji i 
kontrolerów technicznych tej fa 
bryki, gdylby kazano im (za ka
rę?) używać obuwie tylko z 
własnych zakładów.

Minister Handlu Wewnętrzne
go wydał ostatnio kitka zarzą
dzeń o w y cofam u ze sprzedaży 
pewnych artykułów, mało 'nie
trwałych, ale nieraz wręcz za
grażających życiu użytkowników. 
To bardao słuszne decyzje, bar
dziej jednak celowe byłoby po
informowanie społeczeństwa jak 
do itego doszło, że — nazwijmy 
tych producentów po imieniu — 
partaczom dano w  socjalistycz
nym systemie produkcji moż
ność trwonienia maszego wspój- 
nego dobra.

Myślę także o  niektórych u- 
rzędniikach, którzy herfbałkę pi
ją właśnie Wtedy, gdy oczekuje 
ich najwięcej petentów, o kel
nerach, którrzy ‘nie popnzesitaii ma 
mówieniu gościom (jak paradok
salnie forami ta nazwa „gość" w 
naszych lokalach) co o mich m y
ślą, ale wzięli się do bicia kon
sumentów, o panience ze sklepu 
naprzeciwko, która s r :zona 
została do innych, wyższych ce
lów, ale musi robić łaakę i sprze
dawać pietruszkę.

Chociaż mie jest jeszcze tak 
źle — w  imyśl starego powiedze
nia, że ibodliwym krowom Pan 
Bóg rogów mie daje.

SŁAWOMIR PIÓRKO

KRZYŻÓWKA NR 7 (52)
POZIOMO: 1) pierwszy w nauce, 5) nad dolną Narwią. 8) rodzaj 

namiotu u ludów mongolskich i tureckich, 9) bodziec, 10) praocean, 
którego resztką jest Morze Śródziemne, 11) taniec rodem z Argen
tyny, 12) trawnik, 15) sesja, posiedzenie, 18) krzew kwiatowy, 20) 
kojarzy się z Baszanowskim, 21) odmiana czerwieni, 22) ryba, 24)



Rozmowy z Czytelnikami
Pan Henryk Ł. z Nowej Soli jest w y 

jątkowo pilnym, bystrym i krytycznym 
czytelnikiem naszego Tygodnika. Daje te
go dowody w licznych listach, na które 
chętnie odpowiadamy, chociaż poruszone 
przez niego tematy wymagają obszernych 
omówień.

W jednym z listów zajmuje s i ę  ogólnie 
charakterem naszego czasopisma i stwier
dza: „Jestem ciekaw, jak wygląda służba 
narodowi i krajowi Kościołów narodo
wych w innych (państwach o innym ustro
ju... Czy Kościoły narodowe zawsze po
pierają państwo w  jego inicjatywach po
litycznych, a więc także wtedy, gdy będą 
one sprzeczne z normami wiary?"

Nie tylko Kościoły narodowe wsparte 
na starokatolicyźmie, lecz wszystkie Koś
cioły chrześcijańskie na całym święcie 
stosują (powinny ątosować) zasadę Chry
stusa: „Oddajcież tedy, co jest cesarskie
go, cesarzowi a co Bożego, Bogu” (Mat.
22, 21). Nie jest łatwo przedstawić stan 
faktyczny. Zależy to od prawnego unor
mowania stosunków Kościół—państwo w 
poszczególnych krajach oraz od konkret
nych problemów wywołujących konflikty.

W konflikcie pomiędzy sprawami „ce
sarskimi" a Bożymi, Kościoły chrześcijań- 
sk v (wszystkie) winne występować po 
str_.Se tych drugich w  myśl tego, co 
Apostołowie powiedzieli władzy judej- 
skiej, gdy ta zakazała im rozszerzać nau
kę Chrystusa: „Sami osądźcie, czy wobKc 
Boga słuszne jest słuchać raczej was ani
żeli Boga? Nie możemy bowiem nie m ó
w ić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz. 
Ap. 4, 19 n.). Na ten temat „Rodzina” 
kiedyś pisała: „Kościół Polskokatolicki w 
okresie międzywojennym cierpiał w Pol
sce prześladowanie za głoszenie słusznej 
nauki o uniezależnieniu polskiego kato
licyzmu od Watykanu. Tego stanowiska 
polskokatolicy nie zmienili po wojnie. 
Jest ono takie samo jak było. Co innego 
się zmieniło, mianowicie „cesarz” czyli 
rząd. Nastał w nowej Polsce taki rząd, 
który dając wyznaniom pełną swobodę, 
nie dba o kościelne zasady, a zajmuje się 
realizacją haseł o potrzebie sprawiedli
wości społecznej — haseł w zasadzie 
ewangelicznych. Polskokatolikom nie 
przeszkadza to, że w  tej działalności nie 
cytuje się Biblii...” („Rodzina” 26.X.1969 r.).

Pozdrawiamy Czytelnika z Nowej Soli,
J wniając, że inne poruszone przez nie- 

gv_->Prawy omówimy w następnych nu
merach.

Pajni Bronisława Szczepańska z Rudy
Si. broni zasady zależności wszystkich 
chrześcijan od biskupa Rzymu, przy czym

posługuje się szczególnie oryginalną argu
mentacją. Cytujemy wyjątki: „Jezus
Chrystus i Apostołowie obeszli całą zie
mię wschodnią aż zawędrowali na za
chód ku Rzymowi. Tu właśnie, w Rzy
mie, zginął Paweł i Piotr, tu powstała 
prawdziwie kolebka chrześcijaństwa od 
katakumb aż do naszych czasów. Kościół 
Jezusa Chrystusa miał dużo Judaszów, bo 
Kościół wschodni od wspólnoty z Rzy 
mem oderwali cesarze bizantyjscy jak 
Konstantyn Wielki i inni...”  Jest jeszcze 
wiele innych podobnych „kwiatków” hi
storycznych (stolicą ,,scho zma tyków'' są 
Ateny od czasów Konstantyna W. a Mar
cin Luter głosił, że laska Boska do zba
wienia nie jest potrzebna itd.).

Chociaż Czytelniczka z Rudy Śl. mieni 
się rzymskokatoliczką z przekonania i 
wiedzy, to przecież — o  dziwo — zgadza 
się, że giową zjednoczonego chrześcijań
stwa nie musi być wcale papież. Pisze: 
„Tu nie chodzi mi o samą władzę Papie
ża, bo wy zawsze macie do niego wielkie 
pretensje, lecz przy wspólnej drodze mi
łości chrześcijaństwa można mieć też 
wspólnego zwierzchnika. Nie musiałby 
nim już być biskup rzymski, może być 
każdy inny biskup z wyboru...” I tu do
chodzimy do sedna sprawy.

Starokatolicyzm (i polskokatolicyzm) 
inigdy się nie upierał i nie upiera przy 
rozbiciu chrześcijaństwa na całkowicie 
niezależne Kościoły. Może i powinien być 
w naszych czasach wspólny „rząd” ogól- 
nochrześcijański, ale przy tym starokato
licyzm (podobnie jak wszystkie wyznania 
popierające ekumenizm) nigdy się nie 
zgodzi, by jakąkolwiek rolę miał odgry
wać dogmat rzymskokatolicki o jurys
dykcyjnym prymacie biskupa Rzymu. 
Zjednoczenie winno się dokonać na za
sadzie dobrowolności — bez powoływania 
się na „wiarę" czyli eklezjologię rzymsko
katolicką. Jeżeli tak właśnie pojmują 
zjednoczenie chrześcijaństwa nasi Czytel
nicy rzymskokatoliccy — są z nami, są 
właśnie polskokatolikami. Gdy natomiast 
z jednej strony twierdzą, że prymat pa
pieski nie jest dogmatem, a z drugiej 
strony polemizują z nami jako przeciw
nikami dogmatycznymi, są podobni do pa
sażera, który w  Rzymie wsiadł do pociągu 
w kierunku Warszawy i na zwróconą 
uwagę uparcie twierdzi, że z Warszawy 
jedzie do Rzymu.

Czytelpiczce z Warszawy też wydaje 
się, że ze swego miasta jedzie do stolicy 
Włoch, gdy pisze: „Od dziecka nie przy
pominam sobie nic o nieomylności papie
ża, o której prawie że w każdym nume
rze „Rodziny'' jest mowa. Wiem od dziec

ka, że tylko Kościół jest nieomylny... W 
związku z tym dalej argumentuje: „Je
stem Polką i rzymskokatoliczką, a wy, 
polskokatolicy, jesteście starokatolikami. 
Widzę od samego początku, że u Was to 
samo, .co u nas Pismo św., ta sama wiara 
z Matką Najświętszą i świętymi, ta sama 
Msza św. Więc co to jest starokatolicyzm? 
Czy różnica polega tylko na krytyce 
rzymskokatolicyzmu ?”

Czytelniczka ta w gruncie rzeczy też 
jest starokatoliczką. Starokatolicyzm (i 
polskokatolicyzm) nie „powstał” po to, by 
krytykować rzymskokatolicyzm. Staroka
tolicyzm w ogóle nie „powstawał”, jest on 
od początku chrześcijaństwa. Rzymskoka
tolicyzm owszem „powstał” 100 lat temu 
(w lipcu 1870 r.) na Vaticanum I, gdy 
ogłoszono dogmat (prawdę wiary) o ju
rysdykcyjnym prymacie i o nieomylności 
biskupa Rzymu. Kto tego dogmatu nie 
przyjmuje, jest starokatolikiem (i polsko- 
katolikiem), chociaż nie chce się do tego 
przyznać. Dodajmy, że katolicyzm sprzed 
Vaticanum I wierzył i nadal wierzy, że 
nieomylny jest tylko cały Kościół Jezusa 
Chrystusa. (Polecamy na ten temat roz
prawę ks. S. Włodarskiego pt. Idea nie
omylności Kościoła w eklezjologii patry
stycznej).

Pani Wacława S. z Warszawy roztrząsa 
problem świąt kościelnych i pyta o różni
cę pomiędzy świętem państwowym a na
rodowym.

Z określeniem świąt państwowych nie 
ma kłopotu. Są to te dni wolne od pracy, 
które wyznaczył i uznał za takie parla
ment (Sejm) i ogłosił rząd. Mogą to być 
uroczystości narodowe lub jakieś inne (np. 
Święto Pracy — Nowy Rok itp.). Nato
miast święta niekościelne narodowe ob 
chodzone są przez dany naród w związku 
z jakimiś jego wydarzeniami historycz- 
jnymi. Takim świętem podczas półtora- 
wiecznej niewoli Polski oraz podczas oku
pacji hitlerowskiej był dzień 3 maja — 
pamiątka uchwalenia w 1791 r. słynnej 
Konstytucji. Polacy obchodzili je  mimo 
braku własnego państwa i mimo zakazu 
rządów okupacyjnych. W Polsce Ludowej 
to święto narodowe zastąpiono innym — 
w dniu 22 lipca, ponieważ dokument w 
tym dniu opublikowany przed 25 laty (Ma
nifest PKWN) zwiastował dla kraju znacz
nie większe zmiany niż Konstytucja 3-go 
Maja. Niezależnie od tego dzień 3 maja 
polskokatolicy obchodzą jako nieobowią- 
zujące święto kościelne ku czci Matki 
Bożej Opiekunki Polski. Pozdrawiamy i z 
Nowym Rokiem życzymy wszystkiego 
najlepszego.

sprzeniewierzenie, 27) dawka, 30) zajazd dla zmotoryzowanych tu
rystów, 31) uczelnia, 32) gród słowiański na Rugii ze świątynią 
Światowida, 33) bogini, której poświęcona była sowa, 34) wiersz 
albo kilka wierszy stanowiących pewną całość myślową tekstu, 
35) część meczu hokejowego,

PIONOWO: 1) podwyższenie dla zwycięzców, 2) jedna z trzech 
Gorgon, 3) przerwa obiadowa w krajach tropikalnych, 4) zbrojow
nia, 5) „kawałek” Szwajcarii, 6) dawny żołnierz konny, 7) jedna 
z naszych piosenkarek, 13) powieść Brezy, 14) uszlachetnia stal, 
16) pisarz 'brazylijski, autor „Rycerza nadziei” , 17) rzeka 8 państw, 
18) kłoda, dyl, 19) poeta współczesny Mickiewiczowi, 23) do za
łatwienia, 24) rzeczowa gwarancja, 25) piękny młodzieniec, 26) za
kładnik, 27) afisz, 28) szef wyższej uczelni, 29) uszkodzenie maszyny.

Rozwiązania należy nadsyłać w  terminie 10-dniowym od daty 
ukazania się numeru pod adresem redakcji z dopiskiem: ^Krzy
żówka nr 52” . Do rozlosowania: Komplet książek Zakładu W ydaw
niczego „Odrodzenie” .

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Nr 46

POZIOMO: Supremacja, Re, sklep, wyrok, Ra, Alwar, osa, nektar, 
zaciąg, Spa, odpis, powód, złoto, ruszt, wilki, demobilizacja.

PIONOWO: ulewa, regres, maska, Chlew, amperogodzina, ratki, 
licho, dniokrad, ORS, Aza, profil, Pasym, sztab, powóz, walec.

Nagrodę w postaci kompletu książek wylosowała p. Maciejewska 
Feliksa, Augustów, ul. Kopernika 25—3.
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Fragment ołtarza —  Andreas Morgensztem (około 1520 r.)

„Matka Boska Opiekunka" —  Gregor Erhart Część ołtarza w Kościele Mariackim w Krakowie —  Wit
Stwosz

Wiek XVI a dokładniej jego pierwsza połowa, 
lo okres najhardziej żywiołowego rozwoju europej
skiego snycerstwa, którego tradycje wywodzą się 
jeszcze z późnego średniowiecza. Średniowiecze w 
sztuce obróbki drzewa uwieczniło się nie tjlko w 
kompozycjach figuralnych, trójwymiarowych, ile ra
czej w płaskich, a ściślej — drzeworytniczych. 
Wówczas, oprócz drzeworytów używanych do ilu
strowania książek wykonywano również drzewory
ty jako pojedyncze ryciny i to prawdopodobnie 
jcszcze przed wynalazkiem druku. Zachowało się 
ich bardzo niewiele. Wzorem takiego drzeworytu 
może być „Wypoczynek św. Rodziny w drodze do 
Egiptu”, pochodzący z około 1410 r. dzieło anoni
mowego mistrza z Ołomuńca.

Szczególnie cennym i najbardziej reprezentacyj
nym przykładem zachodnioeuropejskiego snycer
stwa jest ołtarz w Wegling — dzieło Tylmar "<S|’ ie- 
mensehneldera. Na uwagę zasługuje zwła_szcza~-sakt, 
że figury tego ołtarza nic są polichromowane, (ma
lowane) mimo, że posiadają miękką barwę przypomi
nającą kość słoniowa. Niezrównana o kremowym od
cieniu biel drzewa lipowego — nie ustępuje kolo
rytowi, a nawet przewyższa niektóre włoskie dzie
ła z marmuru karraryjskiego.

Zabytki
sztuki snycerskiej

Zupełnie inny charakter ma Matka Boska Opie
kunka —  jedno ze słynnych daieł Grzegorza Erhar- 
ta, pochodząca z lat 1510— 1515 i należąca do naj
wybitniejszych pamiątek epoki. Dzieło to łączy w 
sobie niezwykły wdzięk ze wzniosłym patosem.

Półwiecze dzieli ołtarz krakowski od cennego 
dzieła wielkiego snycerza, który położył podwali
ny tej sztuki w Europie — Wita Stwosza, a mia
nowicie od ołtarza w Bambergu. Wit Stwosz ukoń
czył go jako SO-letni starzec w 1523 r. Niestety w y
rzeźbił tylko skrzydło ołtarza, natomiast część środ
kową zastępuje obraz malowany na płótnie.

Szczytowym osiągnięciem zachodnioeuropejskie
go snycerstwa, zapowiadającym jednocześnie 
zmierzch tej epoki, jest ołtarz Andrzeja Morgcn- 
szterna z roku 1520. Burzliwe ruchy posągów, roz
wiane szaty, egzaltowane twarze Aniołów i świę
tych kryją w sobie zaczątki barokowego niepoko
ju. Niedługo potem drzewo zastąpiły jako materiał 
rzeźbiarski skała i metal. Drzewo, które taką dosko
nałość i poziom artystyczny mogło osiągnąć tylko 
pod rekami mistrzów renesansu.


