
NR 38 (533) 
20 WRZEŚNIA 1 9 7 0  R.

Szkoła ekumenicznego myślenia. 
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O n za i wsiadł do łodzi i p aep icw iw ny si< na drugi brzeg
pnybyt do twego mioitg.___________________________________
Tam prtyniosli mu paralityko leżgcego no lo iu . W idigc ich 
wiarę noki Jezus do paralityka; „U laL synu. Odpuszczają ci 
się grzechy lwojeH. Wtedy pomyśleli sobie niektórzy

uciefli w Piśmie: ..Ten człowiek b lu in i” . Jezus zaś ciytajgc 
w ich myślach n ek l: „C iem ui to ile  myśli opanowały
serca wasre? Co jest łatwiej powiedzieć: odpusiciojg ci się 
griechy twoje, czy te i powiedzieć: wstań i idź? Żebyście 
więc w iediieli, ie  Syn Człowieczy ma moc odpuszczania 
grzechów na ziemi" — w tym momencie iwrócił się do 
patalityka — „wstań, w ei łoże swoje i idź do domu".
A człowiek ów wstał, i poszedł do domu swego. Na ten_____
widok ogarngł rzeszę lęk i oddano chwałę Bogu, który dał 
ludziom takg moc,______________________________________ ____

PRZEZ ŁASKĘ W CHRYSTUSIE XVIII NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA &W.

M B H

„Pan Ko* nic etat* śmierci 
in ts in ik a , l i t  ieby tyl i nawró
cił rię“. Pierwsi nasi rodzice 
Adam i Ewa zgrzeszyli przeciw
ko Bogu przez niezachowanie Je
go polecenia, zgrzeszyli przez nie
posłuszeństwo. zgrzeszyli przez 
pychę. Dobry Ojciec nie chciał 
jednak na wieki oddalić swoje 
ukochane stworzenia i już w ra
ju obiecał, że przyśle syna swego 
Jezusa Chrystusa, który otworzy 
bramy niebios przez swoją mękę 
i śmierć na krzyżu.

Chrystus Pan lituje się nad nę
dzą ludzką, lituje się nad boleścią 
ciała i upadkiem duszy człowie
czej. Leczy też nadwątlone siły 
fizyczne i psychiczne wszystkim 
napotkanym, wszystkim tym. któ
rzy o tę pomoc proszą wyraźnie i 
głośno, jak również tym. któ 
rzy w cichości serca użalają się 
nad swoimi słabościami. Jezus 
nie tylko leczy, lecz także daje 
skuteczne środki do zachowania 
równowagi ducha, do wytrwania 
na drodze do doskonałości.

J iid  jest światłością świata. 
Kto idzie za Mną — nie chodzi w 
ciemnościach" (J. 8. 12). Chrystus: 
Syn Boga Żywego jest Jedyną 
prawdziwą światłością świata. W 
Nim i w Jego nauce nie ma fał
szu ani błędu, nie ma mroku ani 
ciemności. K to podąża za Chry
stusem nie błąka się w ciemności. 
A  ciemność i mrok — to grzech. 
..Każdy bowiem, kto źle czyni, 
nienawidzi światłości i nie zbli
ża się do światła, aby nie zganio
no jego uczynków, ale kto czyni 
prawdę, dąży do światła, aby 
wyszły na jaw uczynki jego. że 
w Bogu były dokonane ' (J. 8, 
20- 21)

Tym, którzy obawiają się. że 
mogą pobłądzić na drodze swego 
życia, że mogą powtórnie popaść 
w grzech i zerwać łączność ze 
Stwórcą, Jezus powiada: „Jam
jest droga'. (J. 11 6). Jakże czło
wiek często musi się błąkać, szu
kać nim znajdzie odpowiednią 
ścieżkę, którą może bezpiecznie 
dojść do swego przeznaczenia. W 
miastach i na drogach, poza jego 
granicami, ustawione są tablice 
informujące, którędy należy po
dążać. by znaleźć się w innym 
mieście lub wiosce. Należy tylko 
pilnie przestrzegać wszystkich za
sad ruchu na drodze, a z całą pe 
wnością nie pobłądzimy.

Kto zrezygnuje z drogi jaką 
wskazuje Chrystus, ten sam ska
zuje siebie na śmierć duchową. 
Chrystus podaje zbłąkanemu Ju
ryście swoją dłoń i mówi mu: 
chodź za mną! Jam jest droga’ 
Czy aby skwapliwie tę dłoń po
chwycić chcemy i nigdy za żadną 
cenę je j nie wypuścić? Chrystus 
jest drogą do 2ibawienia. Wszak: 
.jiikt nie przychodzi do Ojca Jeno 
przfie Mnie“. (J. 4. 6). On tylko 
daje swym wiernym życie w iecz
ne. „Daję im łyrie wieczne, a nie 
zginą na wieki, ani ich nikt nie 
wyrwie z ręki Mojej" (J. 10. 28). 
Chrystus jest naszą drogą do ra
dości, pokoju i zadowolenia we
wnętrznego. „Pokój mój daję 
wam, nie jako świat wam daje, Ja 
wam daję" (J. M. 27).

Chrystus jest naszą drogą, do 
przebłagania za grzechy: „Niecb- 
ie wam tedy będzie wiadomo, ie 
pnra Niego zwiastuje się wam 
odpuszczenia grzechu we wszyst
kim**. (D ł  Ap 13, 38). .Jłst On

przebłaganiem za grzechy nasze 
i nie tyłka nasze, ale nawet całe
go świata". (IJ. 2, 2).

Ileż w  tych przytoczonych zda
niach Pisma św. troski o człowie
ka. o zbawienie jego nieśmiertel
nej duszy. Jezus wie, że człowiek 
pozostawiony sam sobie, pozosta
wiony swoim siłom, nie będzie w 
stanie sprostać zadaniu, nie bę
dzie w  stanie wytrwać w  czystej 
szacie godowej. Dlatego też dalej 
mówi o sobie, że jest ^Prawdą-, 
że jest ^ y d e m “ . Czy jeszcze 
traeba więcej? Posiadać prawdę, 
prawdę odwieczną, żyć w łączno
ści z Chrystusem, żyć Jego cia
łem i krwią przenajświętszą, to 
przecież potężne wartości, dzięki 
którym były grzesznik może z uf
nością spoglądać w  tę najbliższą 
przyszłość -  doczesność i w tę 
dalszą — wieczność.

A  jednak dobry Zbawiciel m i
mo że sam Siebie daje. że pozo
staje z nami grzesznikami w  N a j
świętszym Sakramencie, to jesz
cze wskazuje nam Maryję jako 
naszą matkę, która ma nas pro
wadzić bezpiecznie drogą Jezusa. 
Jej Syna.

Bóg obdarzył istoty rozumne 
wspaniałym głosem wewnętrz
nym. głosem, który mówi co dob
re. a co złe, głosem ostrzegają
cym przed grzechem, a nim jest 
nasze sumienie. Dzięki niemu 
jesteśmy w stanie zbliżyć się do 
trybunału pokuty, dzięki temu 
darowi możemy zapobiec utracie 
łaski i wytrwać w dobrych po
stanowieniach.

Głos sumienia ostrzega i na
wołuje do prawidłowego postępo

wania zgodnie z obowiązującymi 
normami moralności. każdeg 
człowieka. Sumienie ma swą pod
stawę w naturze ludzkiej i w  ro
zumie. W naturze ludzkiej leży 
możliwość selekcjonowania i war 
tościowania. dlatego też człowiek 
odpowiada za swe czyny dlatego 
mufi ponosić konsekwei. .Głosu 
sumienia nie da się zagłuszyć. Dla 
Kaina największą karą było to. 
że nie mógł na ziemi znaleźć 
miejsca, gdzie mógłby zapom 
nieć. gdzie nie słyszałby natarczy
wego głosu: „Kainie, gdzie Jest 
Abel, brat twój".

Jezus podnosi grzesznika z 
upadku, dając mu nowe życie w 
lasce uświęcającej A le  daje mu 
także glos sumienia. Dlatego też 
trzeba słuchać tego głosu. Trzeb; 
się bać swego sumienia, bo ono 
urażone grzechem nieraz nie da
je spokoju, aż do ostatnich dni 
życia. Człowiek, który słucha su
mienia i według niego postępuje, 
może mieć ufną w Bogu nadzie
ję, że nie zmarnuje życia i nie 
zgubi duszy. Naród kierujący się 
sumieniem nie sprzet^^ Jerzy 
się swemu posłannictwu i w y 
trwa przy tym, co dobre i szla
chetne.

Same więc słowa Chrystusa 
„odpuszczają ci się grzechy two
je", niech nas nie ukołyszą do 
błogiego snu i bierności, ale właś
nie otworzą nam oczy na wielc 
przeciwności, które mamy poko 
nać. a pokonamy je z Chrystusem 
przy pomocy Matki Najświętszej, 
a nasz głos sumienia stać będzie 
na straży naszego każdego kroku
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50 iol 
Kościoła 
Czechosłowackiego

W nabożeństwach i zgro
madzeniach parafialnych. 
Kościół Czechosłowacki 
(Ceskoslovenska Cirkev) 
uczcił pod koniec lipca br. 
50 lat swego istnienia a 
zarazem 90 rocznicę uro
dzin założyciela — dra Ka- 
rela Farsky'ego.

Kościół Czechosłowacki 
zastał powołany da życia 
B stycznia 1920 roku w 
Pradze-Smichowie przez 
ponad 200 niezadowolonych 
kapłanów rzymskokatoli
ckich. którzy zamiast pa
piestwa chcieli własnego 
patriarchatu czeskiego. Po
za tym domagali się oni 
wprowadzenia języka cze
skiego do nabożeństwa, de
mokratycznego ustroju koś 
cielnego oraz zniesienia ce
libatu.

Przywódcą katolickich 
księży-reformistów. będą
cych pod wpływem nauki 
czeskiego reformatora reli
gijnego z X V  w. Jana Hu
sa i inicjatorem nowej 
organizacji kościelnej był 
urodzony 26 lipca 1890 ro
ku teolog Kareł Farsky. 
Pier«rszv patriarcha nieza- 
leżnef d Rzymu Kościoła 
Czechćfcr.owackiego zmarł 
w 1927 r. w  wieku 47 lat.

Kościół Czechosłowacki, 
zorganizowany na wzór 
Kośdoła Anglikańskiego, 
należy od kilku lat do 
Ekumenicznej Rady Koś
ciołów w CSRS. Dzieli się 
on na 5 diecezji, posiada 
350 parafii i ok_ 750 tysię
cy wiernych. W iele parafii 
w  Czechach i na Mora
wach powstało na tych te
renach. na których ongiś 
mocno był zakorzeniony 
ruch husycki i Braci Cze
skich. Patriarchą Kościoła 
jest dr Miroslav Novak, 
piastujący to stanowiska 
od 19fil roku. Przyszli du
chowni kształcą się na 
Wydziale Teologicznym im. 
Jana Husa w  Pradze.

ŚRK ponowią
o p e ._ pomoc
dla Bliskiego 
Wschodu

Światowa Rada Kościo
łów, za pośrednictwem 
Oddziału Pomocy Między
kościelnej, skierowała po
nownie pilny apel do Koś
ciołów i związanych z nimi 
organizacji pomocy o sfi
nansowanie pomocy dla 
uchodźców palestyńskich.

Z 2 min programu, 
uchwalonego w  grudniu 
ub. r. przez Światową Ra
dę Kościołów, Kościoły 
członkowskie dostarczyły 
dotychczas 700 tysięcy do
larów. Program ten ma 
otworzyć uchodźcom pale
styńskim drogę do nieza
leżności ekonomicznej.

P t BtoŁe 

a j a j t  ł ig  

do Afryfci Południowej
S d c n ttn  g n m h i j  Swfcai*- 

wej Umdy K oś rfM w . dr Ł  C.

B U k « niedawno wiz<
na odw iedzen ie Republik i P o 
łudniowej A fryk i. D r Btake 
udał się do tego kra ju  na za
proszenie  Rady K o ic io ló w  P o 
łudn iowej A iryk L  Zam ierza on 
m. In. przeprow adzić rozm ow ę 
z prem ierem  B. i .  Vorsterem . 
Sekretarz generalny SRK n k - 
)ednokro ln ie potępiał po litykę 
Apartheidu prowadzona prze? 
rzĄd połudn iow oafrykańsk i.

W  Radzie Kościo łów  Po łu d
n iow ej A fr y k i w spółpracu je 2fl 
Kościo łów  i o rgan izacji p rote
stanckich. lecz nie ma w  niej 
trzech K ościo łów  re fo rm ow a
nych tra d y c ji b n rik ie j. K itka 
lat tem a w ystąpiły  one tak ie  
M  Św iatow ej Bady Kościo łów , 
z powodu je j  k ry tyk i po lityk i 
Apartheidu w  A fry ce  Po łu d
n iow ej.

Brytyjska 
Rado Kościołów 
pnecim wysyłce 
broni do Afryki Pld.

31 lipca br. w czasopiś
mie angielskim „The Times ’ 
ukazało się oświadczenie 
czołowych przestawi cieli 
Brytyjskiej Rady Kościo
łów, protestujące przeciw 
planom rządu brytyjskiego 
wysyłki broni do rasistow
skiej Republiki A fryk i Po
łudniowej. „Ta polityczna 
zmiana kursu — czytamy 
w oświadczeniu — zostanie 
siłą rzeczy zrozumiana ja
ko popieranie systemu 
Apartheidu i osłabi wpływ 
W ielkiej Brytanii w  A fry 
ce Południowej, w Wspól
nocie Brytyjskiej, w ONZ 
i w innych miejscach. Od
czucie. że Wielka Brytania 
i świat zachodni swe włas
ne interesy narodowe i 
materialne wynoszą osta
tecznie ponad prawa ludz
kie Afrykańczyków dopro
wadziło tych ostatnich do 
zwątpienia i wyobcowania 
z wiary chrześcijańskiej” .

Oświadczenie podpisali: 
sekretarz generalny Bry
tyjskiej Rady Kościołów — 
bp Kenneth Sansbury, 
przewodniczący Komitetu 
Wykonawczego — dr Er
nest A  Payne i przewod
niczący Oddziału do Spraw 
Międzynarodowych — Ken
neth H. Johnstone. Delega
cja Brytyjskiej Rady Koś
ciołów zaprotestowała już 
17 lipca br. podczas roz
mowy z lordem Lothianem 
z Ministerstwa Spraw Za
granicznych przeciw plano
wanemu podjęciu wysyłki 
broni (Por. „Rodzina’’ nr 34 
z 23 sierpnia br.).

Xn Konferencjo 
Światowej 
Rody Melodystów 
w prryszłyrti rofcu

W dniach 18—26 sierp
nia 1971 r. w miejscowości 
Denver, w stanie Colorado 
(USA), odbędzie się XJ1 
Konferencja Światowej Ra

dy Metodystów. Referaty 
podczas tej konferencji 
wygłoszą teolodzy metody- 
styczni: dr Kenneth Greet 
z Londynu i dr Emilio Ca
stro z Urugwaju oraz teo
log reformowany prof. dr 
Jurgen Moltmanń z Tybin
gi (NRF).

Europejsko
Konferencja 
lulerońskich 
Kościołów 
mniejszościowych

Pierwszą większą kon
ferencją luterańską po 
V Zgromadzeniu Ogól
nym Światowej Fede
racji Luterariskich w Evian 
(Francja) będzie Europej
ska Konferencja Kościołów 
mniejszościowych, która 
odbędzie się 21—26 wrześ
nia br. w  Poiana Brasov 
w Rumunii.

Pomoc ekumeniczna 
dla Peru

Kościelna Służba Światu, 
na polecenie Światowej 
Rady Kościołów przygoto
wuje obecnie 10 tysięcy 
pomieszczeń dla bezdom
nych ofiar trzęsienia ziemi 
w Peru Budowa ich ma 
być ukończona w t wrześ
niu br., tj. przed rozpoczę
ciem pory deszczowej.

Przedstawiciel Kościel
nej Służby Światu oświad
czył niedawno, że akcja 
natychmiastowej pomocy 
dla ofiar trzęsienia ziemi 
w Peru jest już w .zasadzie 
zakończona, tak że obecnie 
można przystąpić do dzieła 
odbudowy. Rząd peruwiań
ski przydzielił Kościelnej 
Służbie Światu specjalny 
obszar, który zostanie za
budowany dzięki staraniom 
tej organizacji.

Dla natychmiastowej po
mocy i odbudowy Kościoły 
dostarczyły dotychczas po
moc pieniężną i materialną 
wartości ponad 700 000 do
larów. Światowa Rada 
Kościołów spodziewa się, 
że wystosowany przez nią 
apel przyniesie ogółem kil
ka milionów dolarów ofiar 
pieniężnych.

Metodyści omerykońscy 
«qdqjq prawnego 
uznonio NRD

NID p îri
rtąd USA dM m m

Krupa rd m k *w  Z jcdnflttDM g ł  
Kościoła Metodystów w  SŁa- 
iw h  z l r in w i w ytb  pa swym 
pawracłe i  trzytygodniowej 
podróży HOdyJacJ po Niemie
ckiej Republice Demokratycz
nej. Grap* t* domaga sic ta 
k i,  by R M  PSA  pttparl spra
wę p n y k r ia  o ta  p ń s n  nbr 
■ k tU t k  da ONZ. W wyda
nym oświadczenia cztenkawle 
P W  n w i t r t o h ,  te  według 
łeb •ta eroac jl poczynionych

V

w NRD jest tam wfecej wol
ności | dobrobytu niż przy- 
puszcu przeciętny Am eryka
nin-

Kościoły Siwajcarii 
oprocowujg kryteria 
polityki rorwojowej

Związek Ewangelickich 
Kościołów Szwajcarii, Koś
ciół Rzymskokatolicki i 
Kościół Chrześcijańsko- 
Katolicki (Starokatolicki) 
przygotowują obecnie „K on 
ferencję Między konfesyjną
— Szwajcaria a Trzeci 
Świat” , która odbędzie się 
w dwóch sesjach: od 30.X 
do 1JC1 i od 20. do 22JCI 
br. Podczas tej konferencji 
mają zostać opracowane 
kryteria długoterminowej 
szwajcarskiej polityki roz
woju.

Diiałolność
społeczna
metodystów 
austriackich

Kościół Ewangelicko- 
Metodystyczny w Ausirii. 
liczący zaledwie 1000 człon
ków. pragnie nadal rozw i
jać swą działalność spo- 
łeczno-diakonską. Z okazji 
100 rocznicy metodyzmu w 
Austrii postanowiono otwo
rzyć przedszkole i dom 
opieki nad młodymi kobie
tami w Linz. dom wczaso
wy w Wiedniu i centrum 
pedagogiczne w  Graz Do
tychczas Kościół ten pro
wadził już dom studenta 
w Wiedniu.

Autonomiciny 
Zwigiek Zborów 
Wolnych w NRD

Podczas Konferencji Ge
neralnej Międzynarodowe
go Związku Wolnych Zbo
rów, w której uczestniczy
ło 32 delegatów z 13 kra
jów, przyjęto jednogłośnie 
na nowego członka Zwią
zek Wolnych Zborów w 
NRD. Tym samym wolne 
zbory w NRD uniezależni
ły się organizacyjnie od 
Związku Wolnych Zborów 
w NRF.

Związek Wolnych Zbo
rów Ewangelickich w NRD 
zrzesza aktualnie 23 jed
nostki i posiada 1215 człon
ków. Opiekę duszpasterską 
sprawuje 14 kaznodziejów.

Prezydentem Międzyna
rodowego Związku W ol
nych Zborów wybrano po
nownie kaznodzieję W ilhel
ma Gilberta z Wiesbaden 
(NRF), a wiceprezydentem 
Góstn Nicklasona ze Sztok
holmu.
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Genewy,

nad jeziorem 

Leman,

mieści sie

stary

zamek

Chateau de Bossey,

w którym

ma s w ć ) siedzibę

Instytut Ekumeniczny

światowej

Rady Kościołów

Od przeszło 20 lat Instytut Ekumeniczny 
jest miejscem spotkań chrześcijan różnych 
wyznań, ras i krajów z całego świata. Myśl 
powołania do życia tej placówki rzucona zo
stała przez dra Willema Visser‘t Hoofta, by
łego długoletniego sekretarza generalnego 
Światowej Rady Kościołów. Początkowo In
stytut miał służyć jako miejsce konferencji 
specjalistów różnych dziedzin teologicznych 
oraz konfrontacji młodego pokolenia ekume- 
nistów.

Pc kilku latach pracy placówka ta dosko
nali swoją działalność, nawiązuje coraz to 
szersze kontakty ze światem nauki, a przede 
wszystkim z miejscowym Uniwersytetem w 
Genewie. Wieloletnia współpraca doprowa
dziła do naukowych i administracyjnych po
wiązań obu tych placówek, co w konsek
wencji przyniosło utworzenie jedynej, jak 
dotychczas, katedry ekumenicznej na Uni
wersytecie Genewskim z prawem promocji 
doktorskich o specjalności ekumenicznej.

Instytut Ekumeniczny jest organizatorem 
konferencji o szerokim wachlarzu tematycz
nym, próbuje być sondażem opinii o współ
czesnym chrześcijaństwie, stawia sobie am
bitny cel prekursorstwa wielu inicjatyw 
ekumenicznych. Stąd też jego autorytet na 
arenie międzynarodowej poważnie wzrósł w 
ostatnich latach. Do najważniejszych pun
któw programu zalicza się tzw. jesienno-zi 
mowy semestr studyjny, który co roku po
święcany jesl innym zagadnieniom

Spojrzenie w przyszłość

Miniony, 18 z kolei, semestr akademicki 
w Instytucie Ekumenicznym poświęcony był 
studiom nad przyszłością Kościoła. Do Cha
teau de Bossey zjechali przedstawiciele 
z Kościołów członkowskich Światowej Ra
dy Kościołów oraz niewielka liczba stu
dentów z Kościołów, które nie są członkami 
tej organizacji. W ywodzili się oni z różnych 
krajów, Kościołów i nierzadko mieli poza 
sobą wieloletnią praktykę w pracy .kościel
nej Stąd też teoretyczne rozważania o przy
szłości Kościoła mogły być konfrontowane 
z praktyką i bogatymi doświadczeniami w ie
lu słuchaczy.

Semestr ten, poza konfrontacją przedsta
wicieli różnych wyznań, dał także możność 
spotkania wielu działaczy Kościołów Azji

S zk o ła
ekum e

nicznego
myślenia

i A fryk i z przedstawicielami Kościołów Eu
ropy. Wielu przybyło do Chateau de Bossey 
po konsultację w sprawie dialogu z religia- 
mi niechrześcijańskimi-

Wszyscy, bez wyjątku, uczestnicy minio
nego semestru przybyli do Instytutu kiero
wani głębokim zainteresowaniem dla ruchu 
ekumenicznego. Dodatkowym „magnesem” 
był temat dotyczący „Przyszłości Kościoła", 
zwłaszcza, że jako wykładowców zaproszono 
czołowych teologów, ekumenistów i polity
ków reprezentujących różne światowe uni
wersytety i organizacje.

Tak zróżnicowane środowisko stworzyło 
wspaniałą okazję do dialogu na wielu odcin
kach. Dialog w Chateau de Bossey towarzy
szył uczestnikowi na każdym kroku: podczas 
różnych nabożeństw, wykładów, wspólnego 
spożywania posiłków, seminariów i wspól
nych inicjatyw.

Jako ciekawostkę należy wymienić fakt, 
iż dialog ten nie odbywał się tylko na 
wspólnej bazie biblijnej; słuchaczy łączyły 
też problemy natury społeczno-politycznej
i ekonomicznej.

Młodzi ekumeniści, którzy przybyli do 
Bossey. mieli też okazję zapoznać się z pra
cą Światowej Rady Kościołów, poznać bliżej 
poszczególne jej Oddziały oraz obecnych 
przywódców ruchu ekumenicznego. Studium 
w Instytucie Ekumenicznym było więc 
„ekumenicznym lustrem", w  którym można 
było dostrzec, gdzie znajduje się obecnie 
światowe chrześcijaństwo w swej ekume
nicznej pielgrzymce.

Poznanie wielu problemów ruchu ekume
nicznego zaniepokoiło młodych ekumeni
stów, szczególnie tych, którzy wywodzili się 
z Kościołów A z ji czy A fryk i. Kościoły te 
coraz częściej borykają się ze swymi proble
mami, którym ani pietystyczne towarzystwa 
misyjne, ani europejskie teologie nie są w 
stanie przyjść z pomocą. W ostatnich latach, 
równolegle z budzeniem się świadomości po
litycznej państw na tych kontynentach, za
czyna się rozwijać świadomość kościelna, 
poszukująca takiej teologii, która byłaby 
zdolna do podjęcia dyskusji również z -py- 
mi religiami. Położenie geograficzne zITiusza 
bowiem często młode Kościoły do podjęcia 
rozmów ze światem niechrześcijańskim.

Główny 
budynek 

Instytutu 
Ekumenicznego 

w Bossey



Studenci semestru 1969/1910 podczas seminarium w Insty
tucie Ekumenicznym. Pierwszy od lewej Autor artykułu

Przyszłość Kościoła

Mimo że głównym tematem minionego se
mestru była ..Przyszłość Kościoła” , jego 
uczestnicy całkiem świadomie nie opracowa
li programu, zawierającego gotowe odpowie
dzi na pytania z tym tematem związane.

Określono natomiast w iele problemów 
nurtujących współczesne chrześcijaństwo. 
Uczyniono wiele trafnych spostrzeżeń doty
czących społeczno-politycznej sytuacji w 
Azji, A fryce i Ameryce Łacińskiej. Niektóre 
z nich przekazano Światowej Radzie Kościo
łów.

W dziedzinie teologii zarysowały się naj
większe różnice. Jednakże wszyscy słuchacze 
zgodnie stwierdzili, że teologia w rozumie
niu europejskim nie może być automatycz
nie przenoszona na inne kontynenty. Jed
nym z zadań światowych organizacji winno 
być niesienie pomocy młodym Kościołom w 
opracowaniu takiej teologii, która uwzględ
niłaby specyfikę sytuacji społeczno-politycz
nej w  Trzecim Swiecie.

Instytut Ekumeniczny słusznie uchodzi za 
szkołę ekumenicznego myślenia. Jego słu
chacze mają okazję nauczyć się w iele od 
przedstawicieli innych wyznań i odkryć co
raz to nowe, wspólne dla wszystkich chrze
ścijan oznaki przynależności do jednego K o
ścioła Chrystusowego.

Bossey wyrabia również świadomość poli
tyczną młodych ekumenistów, tak bardzo 
potrzebną współczesnemu chrześcijaństwu.

Młody teolog koreański ze smutkiem w y 
znawał studentowi niemieckiemu, że ma in
ne wyobrażenie o Bogu niż jego koledzy 
z Europy. Poza tym twierdził, że przedsta
w iciele teologii pietystycznej, przyniesionej 
do jego kraju przez towarzystwa misyjne, 
nie potrafią podjąć dialogu z buddyzmem.

Metodysta z Indii po raz pierwszy w Cha
teau de Bossey usłyszał o „teologii śmierci 
Boga“ i zadawał pytania, czy taką teologię 
można jeszcze uważać za chrześcijańska.

Przedstawiciel Ameryki Łacińskiej prag
nął odpowiedzi na dręczący go problem: czy 
on, jako wierzący, może uczestniczyć w re
wolucji w  swoim kraju. Uważał bowiem, że 
w Ameryce Łacińskiej tylko za pomocą re
wolucji można dokonać zmian i stworzyć 
sprawiedliwe społeczeństwo.

Murzyński pastor z Kościoła anglikańskie
go z A fryk i Południowej nie mógł zrozu
mieć, dlaczego chrześcijanie nazywają się 
br? *■, a on tylko dlatego, że jest Murzy- 
nerrt—nie może odprawiać nabożeństwa w  
Kościele dla białych i zarabia na utrzymanie 
trzykrotnie mniej niż jego biały kolega. Do 
Bossey przyjechał po to. ahy zorientować 
się, jak dalece współczesne chrześcijaństwo 
jest zdolne wnieść istotny wkład na rzecz 
zmiany niesprawiedliwych struktur i oby
czajów. Wyżej wymienione przykłady są ty l
ko rnałą ilustracją problemów, pytań i ocze
kiwań. które zbliżyły uczestników ostatnie
go semestru w Bossey.

Eksperymenty

Społeczność chrześcijańska przejawia się 
we wspólnym nabożeństwie. Toteż uczestni
cy ostatniego semestru, mimo dużych różnic 
konfensyjnych, oddali się poszukiwaniu 
wspólnych form nabożeństwa. Stworzyły 
one też okazję do zaprezentowania proble
mów współczesnego człowieka. Pomysłowość 
w organizowaniu wspólnych nabożeństw 
miała jednak swoje granice, np. wszelkie 
próby odbycia wspólnej W ieczerzy Pańskiej 
okazały się bezowocne, gdyż nie pozwoliły 
na to różnice dogmatyczne.

Prof. Nikos 
A. Nissiotis — 
dyrektor 
Instytutu 
Ekumenicznego

Kaplica
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O D  R E D A K C J I

Książka Michała 1. Staszewskiego „Wolność sumienia przed trybu
nałem II Rzeczypospolitej^ w ywalali duże zainteresowanie wśród czy
telników różnych środowisk
Recenzja napisana przez ks. W. Wysoczanskiego I opublikowana 
w ..Rodzinie" nr 32 z dnia 9 sierpnia, była skierowana przede wszyst
kim do wyznawców Kościoła Polskokaiolickiego. Inny charakter ma 
recenzja Ryszarda Brożyniaka, pracownika naukowo-dydaktycznego, 
którą publikujemy w bieżącym numerze.

R Y S Z A R D  B R O Ż Y N I A K

WOLNOŚĆ 
SUMIENIA 
PRZED 
TRYBU
NAŁEM 
II RZECZY
POSPOLITEJ

I. Coraz lepiej poznajom  
dzieje 11 Rzeczypospolitej. Uka
zało się już wiele wartościowych 
opracowań monograficznych i 
kilka, chociaż za mało w  sto
sunku do zapotrzebowania spo
łecznego. prac syntetycznych 
Do pierwszej grupy można zali
czyć książkę Michała T. Sta
szewskiego*. Autor przystępnie 
omawia trudne zagadnienie rea
lizacji konstytucyjnej zasady 
wolności sumienia i wyznania w 
Polsce przedwrześniowej. Jako 
tła użył M. T. Staszewski proce
sów karnych na tle religijnym 
wykazując związek pomiędzy 
interpretacją przepisów ten
dencjami społecznymi panujący
mi wówczas w Polsce: przedsta
w ił sposoby i metody, które sto
sowało państwo i Kościół Rzym 
skokatolicki w celu ograniczania 
działalności, a nawet zwalczania 
przedstawicieli mniejszości w yz
naniowych i samych nierzym- 
skokatolickich związków w y 
znaniowych oraz ruchu wolno- 
myślicielskiego w  związku z 
próbami realizacji zagwaranto
wanej im formalnie wolności 
sumienia i wyznania

II. W yraźnie specyficzny te
mat został trafnie dobrany. In
stytucja wolności sumienia i 
wyznania jest na ogól znana 
większości czytelnikom, lata II 
Rzeczypospolitej nie są też tak 
odlegle, by wnioski wyciągnięte 
z ówczesnej praktyki i polityki 
wyznaniowei nie były nadal in
teresujące. Autor starał się. na 
ogół z powodzeniem, podejść do 
tematu po nowatorsku, praca 
zawiera wiele trafnych wnios
ków i ocen. nie jest jednakże 
również wolna od pewnych 
przejaskrawień i zbyt subiek
tywnej interpretacji faktów.

III. W pracy można wyróżnić
2 główne płaszczyzny rozważań: 
polityczną i prawną. Autor, 
zwolennik pełnej wolności su
mienia i wyznania, zdaje sobie 
równocześnie sprawę ze skom
plikowanej sytuacji polityczno- 
społecznej i prawnej. która 
powstała z chwilą odrodzenia 
się państwa polskiego, z ponure
go dziedzictwa, karnego ustawo
dawstwa zaborczego sprzeczne
go z uchwaloną później konsty
tucją marcową. Problematyka 
ustawodawstwa zaborczego i 
wynikające stąd skutki, to dru
ga płaszczyzna rozważań.

Generalna teza, wyekspono
wana w pracy, sprowadza się do 
twierdzenia, że ..przepisy karne 
mające chronić interesy związa
ne z ,eligią, w rzeczywistości 
chroniły religię jako taką. Prak
tyka bowiem wykazała, że przy-* 
bierające na sile współdziałanie 
saństwa i Kościoła i Rzymskoka
tolickiego. podkr. R. B.) w  spo
sób zasadniczy wpłynęło na rea-

* M ichał T. S łaszrw sk i: W olność su
m ienia przed trybunałem  U B i f  
ery  pospolitej. Konstytucyjna zasa
da w o ln o ir i sum ienia i wyznania 
w śwM^Uf procesów  karnych na 
łJp re lig ijn ym . W arszawa 197*. 
K i W -  ss. n i

lizać je tych przepisów. W kon
sekwencji gwarancje wolność: 
sumienia i wyznania, zapewnio
ne przez konstytucję, nabieraje 
realnego kształtu na gruncie
stosunków między państwem a 
Kościołem, co z kolei decydowa
ło o treści przepisów chronią
cych relig ię” <s. 235). Zgadzając 
się z powyższą myślą przewod
nią nie można chyba w  pełn: 
podzielić poglądu Autora, że
konsekwentna realizacja zasady 
wolności sumienia i wyznania
była możliwa w ówczesnej Po l
sce pod warunkiem wprowadze
nia rozdziału Kościoła od pań
stwa. zaś „niespełnienie tego 
warunku wpłynęło w sposób za
sadniczy na prawno-karny as
pekt regulacji normowanej 
przez nią sfery życia społeczne
go" (s. 236). Wiadomo bowiem, 
że najlepiej pomyślane przepisy 
nie zawsze są wykonywane 
zgodnie z początkowa intencja 
ustawodawcy. Istniejący U 
Rzeczypospolitej układ s^ . p o li
tycznych i społecznych — zakła
dając nawet formalne istnienie 
systemu rozdziału — nie gwa
rantował realizacji założeń tegn 
systemu. Można się w tym m iej
scu powołać na przykład kon
stytucji Republiki Weimarskiej, 
która proklamowała rozdział 
Kościoła od państwa (art. 137 
ust. 1) ale kolejne rządy nie w y
ciągnęły wszystkich konsekwen
cji płynących z tej zasady. Sarr. 
Autor słusznie wskazuje na 
ograniczone możliwości działa
nia j realizacji postulatów tych 
sił politycznych w Polsce, które 
domagały się faktycznego urze
czywistnienia norm wolnościo
wych (s. 13).

IV. Zastosowany układ pracy 
eksponuje wymieniona wyżej 
główną tezę. która rozpatrywa
na jest z dwóch punktów widze
nia. nierozerwalnie ze soba 
sprzęgniętych: polityczne i
prawnego. Aspekt polityczs*/*re
prezentują rozdziały o prześla
dowaniu wolnomyślicielsiwa
(II), dyskryminacji mniejszość; 
wyznaniowych (I I I )  i częściowo 
rozdział IV  o „blużnierstwacn" 
rzymskich katolików. Pozostałe 
rozdziały, tzn. o prawach i w ol
nościach obywatelskich w  świe
tle konstytucji z 17. III. 1921 (I i 
i obszerne zakończenie, stano
wiące ostatni rozdział, można za
liczyć do drugiej grupy. Być 
może ta część pracy, która znaj
duje się w  tzw. zakończeniu i 
dołyczy kryteriów klasyfikacji 
procesów karnych religijnych 
powinna znaleźć się na począt
ku- Łatw iej byłoby wówczas śle
dzić tok myślenia Autora. W y
daje mi się. że z punktu w idze
nia prawa karnego może budzić 
wątpliwość zastosowane w pra
cy kryterium podziału spraw 
karnych na tle religijnym (prze
śladowanie wolnomyślicielstwa. 
dyskryminacja mniejszości w y 
znaniowych, „blużnierstwa” ka
tolików). Podział taki wydaje 
się niepełny i zbyt sztywny, 
w iele bowiem spraw nie da się



zakwalifikować według tego 
schematu ze względu m. in. na 
inne tlo wielu procesów (np. 
procesy przeciwko duchownym 
Ewangelickiego Kościoła Unij
nego w Wielkopolsce). K ryte
rium przyjęte przez Autora nie 
wyczerpuje problematyki proce
sów religijnych również z tego 
powodu, że jest niejednolite, 
wskazuje bowiem na źródła sa
mego przestępstwa (rozdział 11 i 
I I I )  i na źródła jego ujawnienia 
(rozdział IV ). N ie ma jednak ta
kich kryteriów, które byłyby 
niesporne. Poza tym systematy
zacja procesów na grupy da się 
też tak zaszeregować, jak zrobił 
to Autor, mimo że można w y
dzielić również inne grupy.

Całość pracy jest przejrzysta 
a myśl główna przeprowadzona 
została z dużą konsekwencją. 
Układ książki umożliwi) przed
stawienie głównej tezy o ochro
nie religii. nie zaś uczuć ludzi 
wierzących oraz uwypuklenie 
istoty prowadzonej przez ówcze
sne państwo polskie polityki 
wyznaniowej faworyzującej Ko
ściół Rzymskokatolicki.

V. Praca pisana Jest w zasa
dzie metoda mieszaną, z wyraź
ną przewagą elementu natury 
funkcjonalnej- Analiza dogma
tyczna przepisów podporządko
wana, test wyraźnie celom, któ
rym ^ .zep isy  te miały służyć. 
Autor często odwołuje się do 
praktyki sądów i organów ad
ministracji państwowej, stosują
cych zaborcze kodeksy karne: 
ustawę karną austriacką z 27. V. 
1852 r.. kodeks karny Rzeszy 
Niem ieckiej z 15. V. 1871 r. i ro
syjski kodeks karny z 22. III. 
1903 r. Ustawy te obowiązywały 
w Polsce do 1932 r„ tj. do czasu 
wejścia w życie polskiego ko
deksu karnego. Połączenie obu 
metod, funkcjonalnej i dogma
tycznej. dało dobre wyniki dzię
ki zachowaniu właściwych pro
porcji. tj. ograniczeniu tej ostat
niej.

VI. Książkę czyta się z zainte
resowaniem. Widać wielkie za
angażowanie Autora, który z 
pasją i znajomością tematu 
przedstawia skomplikowane
przecież zagadnienia procesów 
religijnych w Polsce. M. T. Sta
szewski ograniczył swoje rozwa
ża do okresu 1918— 1932 r. 
kofrrfontując przepisy konstytu
cji marcowej (art. 111 i nast) z 
odpowiednimi przepisami zabor
czych ustaw karnych i praktyką 
sądowo-administracyjną. Ogra
niczenie rozważań jest słusz
ne z praktycznego punktu w i
dzenia. gdyby bowiem uwzględ
nić dalsze lata. praca znacznie 
by się rozrosła objętościowo. 
Pod adresem Autora można by 
zgłosić postulat dalszego prowa
dzenia badań w  tym kierunku 
i uzupełnienia dotychczasowych 
dociekań o lata 1933—-1939. już 
oczywiście w następnej, nowej 
książce. Obecny tytuł pracy nie 
wydaje się być w pełni adekwa
tny do treści i może wprowadzić

czytelnika w błąd. Należałoby 
chyba w ewentualnym następ
nym wydaniu podać w podtytu
le do jakiego okresu odnoszą się 
badania ujęte w  pracy. Obecny 
tytuł sugeruje bowiem lata 1918 
—1939. co nie jest w pełni zgod
ne z treścią opracowania.

Rozdział I jest poświęcony roz
ważaniom o prawach i wolnoś
ciach obywatelskich w świetle 
konstytucji z 17.111.1821 r. Autor 
słusznie wskazuje na antynomię 
pomiędzy poszczególnymi arty
kułami konstytucji (art. 111), a 
sytuacją prawna Kościoła Rzym
skokatolickiego (art. 114). Po 
wejściu w życie konstytucji mar
cowej zaszła konieczność zharmo
nizowania tej ustawy zasadniczej 
ze szczegółowymi aktami praw
nym i W szczególności szybko po
winny były zostać uchylone 
sprzeczne z nią zaborcze kodeksy 
karne oparte na starych ideach i 
założeniach, nie dostosowane do 
liberalno-demokratycznego ducha 
nowej konstytucji, do nowego 
stanu faktycznego i konieczności 
likwidacji rozbicia dzielnicowego, 
przede wszystkim dlatego, że nie 
były o «e  nastawione na ochronę 
wolności sumienia, jako podsta
wowej wolności jednostki ludz
kiej. lecz na ochronę religii. jako 
instrumentu podtrzymywania 
władzy monarszej. Niestety trze
ba było na to czekać aż 11 Lat. w 
ciągu których Kościół Rzymsko
katolicki skutecznie posługiwał 
się nimi w walce przeciwko 
wolnomyślicielom, różnowlercom 
i katolikom — „bluźniercom". 
Wniosek Autora, że podstawowe 
założenia nowego kodeksu w 
sprawie ochrony religii nie od
biegają od ustaleń zaborczych 
kodeksów karnych, idzie chyba 
za daleko (s. 246—248). Na
stąpiły bowiem istotne zmiany w 
zakresie warunków przestęp
czości czynu, oprócz analizy 
przedmiotu ochrony nowych 
przepisów należało zwrócić bacz
niejszą uwagę na wszystkie pozo
stałe znamiona przestępstw. Na
stąpiło również zrównanie w  och
ronie prawnej wszystkich praw
nie uznanych wyznań (inaczej np. 
w k. k. ros.).

Analiza stosunku zaborczych 
kodeksów karnych do konstytu
cji jest zbyt ogólna. Przyczyna 
tego stanu rzeczy tkwi w tym. że 
nie została przeprowadzona pełna 
analiza przepisów wymienionych 
kodeksów. Autor zajął się tylko 
przepisami, które bezpośrednio 
odnosiły się do przestępstw re
ligijnych. tzn. blużnierstwami. 
znieważaniem urządzeń lub ob
rzędów kościelnych, uniemożli
wianiem lub zakłócaniem spo
koju nabożeństw, przymusem re
ligijnym . sponiewieraniem lub 
zbeszczeszczeniem zwłok, profa
nacją lub uszkodzeniem grobów. 
N ie'przedstaw ił zaś wystarczają
co innych przestępstw na tle re
ligijnym. jak np. naruszenie wol
ności. nietykalność: osobistej, ob
razy czci. Być może głębsza ana
liza im. in. nawiązanie do częśc:
• igólnej) kodeksów wzbogaciła 
argumentację. Nie znaczy to jed

nak. że analiza zawarta w książ
ce jest niewystarczająca dla 
wyciągnięcia ogólnych wniosków
o charakterze społeczno-politycz
nym.

Rozdział I I  dotyczy prześlado
wania wolnomyślicielstwa. Autor 
słusznie wskazuje na bezpośredni 
związek pomiędzy szykanami 
wolnomyślicieli, a prześladowa
niami politycznymi. Dla przykła
du można się powołać na proces 
W. Makaruka z PPS skazanego z 
art. 73 k. k. ros. na I rok tw ier
dzy; W. Zdunka z Niezależnej 
Partii Chłopskiej oskarżonego z 
tego samego artykułu o bluźnier- 
stwo. procesy przeciwko człon
kom lewicowych organizacji mło
dzieży wiejskiej i w iele innych. 
Za pomocą zaborczych przepi
sów karnych ochraniających re- 
ligię. państwo stosowało represje 
w celu zneutralizowania ruchów 
opozycyjnych. Rozdział II jest 
cenną częścią pracy. Szkoda ty l
ko, że Autor nie powołał więcej 
przykładów równie dobrze umo
tywowanych. Inspirująca rola 
kleru rzymskokatolickiego w or
ganizowaniu procesów przeciw
ko wolnomyślicielom i zwalcza
nie tego ruchu przy pomocy or
ganów państwa zostały dobitnie 
przedstawiane w opisanych pro
cesach karnych przeciwko T. 
Szpotańskiemu (redaktorowi cza
sopisma „Naród"). H. Zołotowowi 
(członkowi Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Wolnomyślicieli 
Polskich). E. Fialkowi, działaczo
wi ruchu laickiego. J. Hanema- 
nowi, wybitnemu działaczowi 
socjalistycznemu. Z. M ierzyńskie
mu, działaczowi ruchu wolno- 
myśłicielskiego czy też T. Wie- 
nia wie-Długoszowskiemu. ..Pro
wadzona przez organa państwa 
polityka karna w omawianym za
kresie wykazywała zrozumienie 
dla celów i intencji Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Procesy 
karne religijne pozostawały w y
kładnikiem metod i środków sto
sowanych przez kler w walce z 
krytycznymi ocenami religii. jak 
również je j instytucjonalnych 
przedstawicieli. świadczyły o 
sposobie kształtowania wśród 
społeczeństwa ideologii Kościoła. 
Te metody i środki mogły być 
realizowane tylko przy czynnej 
pomocy sądów, prokuratury i po
lic ji”  — stwierdza Autor (s. 94).

W  Polsce przedwrześniowej 
istniało i działało około 50 róż
nych związków wyznaniowych i 
grup religijnych, z których tylko
6 doczekało się prawnego uzna
nia przez ówczesne władze (nie 
licząc Kościoła Rzymskokatolic
kiego). Autor wybrał z tej w iel
kiej zbiorowości 5 reprezenta
tywnych związków wyznanio
wych. a mianowicie: Stowarzy
szenie Badaczy Pisma Świętego, 
Kościół Metodys tyczny, Polski 
Narodowy Kościół Katolicki. 
Starokatolicki Kościół M ariawi
tów i Polski Autokefaliczny 
Kościół Prawosławny. Z wym ie
nionych organizacji tylko Kościół 
Prawosławny był prawnie uzna
ny przez państwo. Walka o reali
zację wolności sumienia prowa

dzona przez tych 5 organizacji re
ligijnych. jej funkcjonariuszy i 
wiernych jest treścią interesujące 
go i pionierskiego rozdziału III. 
Najwięcej miejsca poświęcił Autor 
w tej części pracy walce Kościo
ła Narodowego o poszanowanie 
postanowień wolnościowych kon
stytucji marcowej. Procesy ks. 
Stanisława Zawadzkiego, ks. He- 
liodora Rogowskiego, ks. Stani
sława Kędzierskiego, ks. Juliana 
Pękali, (obecnego biskupa naczel
nego Kościoła Połskokatolickie- 
go) przedstawione żywo i barw
nie, ilustrowane fotokopiami uni
kalnych dokumentów obrazują 
znane zjawisko dyskryminacji 
Kościoła Narodowego w II RP.

W rozdziale IV  Autor stwier
dza. że państwo nie było neutral
ne również co do sposobu uzew
nętrzniania stosunku do wiary 
przez samych katolików rzym
skich. Mimo deklarowanej wol
ności sumienia i wyznania pań
stwo korzystało z możliwości w y 
taczania procesów karnych tej 
grupie osób za ich ..niestosowne 
wypowiedzi o religii katolickiej. 
Autor posługuje się tu także po
dobna metodą, jak w poprzed
nich rodziałach. Omawia miano
wicie przykładowo procesy, nie 
wskazuje jednak na ich ilość i 
stosunek do innych procesów. 
Państwo chroniło ideologię i 
doktrynę Kościoła Rzymskokato
lickiego w imię interesów klasy 
panującej (s. 221). Jest to sfor
mułowanie bardzo ostre, ale ge
neralnie słuszne.

W zakończeniu Autor przedsta
wia m. in. nowe rozwiązania 
ustawodawcze (projekt kodeksu 
karnego z 1932 r.) oraz stosunek 
Kościoła i lew icy społecznej do 
nowej kodyfikacji.

V. Praca opiera się na boga
tym. dobrze cytowanym materia
le. obszernych źródłach, obrazu
jących praktykę i wystarczają
cym materiale normatywnym 
niezbędnym dla oceny faktycznej 
sytuacji w zakresie wolności su
mienia i wyznania, Autor sięgnął 
szeroko do literatury naukowej, 
czasopism publicystycznych,
orzecznictwa. Są jednak pewne, 
widoczne uchybienia warsztato
we. z którymi trudno się zgodzić, 
jak np. brak danych statystycz
nych o rozmiarach badanych zja
wisk (poza latami 1924— 1925>, 
niewykorzystanie materiałów 
znajdujących się w  archiwach 
Wilna. Lwowa i in.. nieuwzględ
nienie niektórych urzędowych 
zbiorów norm prawnych (Dzien
nika Urzędowego MSW) są też. 
bo gdzież ich nie ma. drobne 
potknięcia, np  brak wzmianki o 
ważnym czasopiśmie Strażnica. 
Zloty Kłos i innych, brak indek
su nazwisk itp.

VI. W sumie praca jest bardzo 
interesująca, pogłębia naszą w ie
dze o dziejach II  Rzeczypospolitej 
i zapełnia istotną lukę w historii 
stosunku Kościoła do państwa.



Jednym z bardziej znanych i cenionych 
pejzażystów, którego obrazy cechuje tempe
rament. a jednocześnie wyczucie piękna pol
skiego krajobrazu, jest Józef Chełmoński, 
ur. w 1849 r. w Boczkach k.* Łowicza. Ma
larz ten od dziecka wykazywał wielkie zdol
ności do rysunku. Już w latach chłopięcych 
dal się poznać jako utalentowane dziecko, 
wrażliwe na piękno natury.

Pierwsza ze znanych prac Józefa Chełmoń
skiego to autoportret w mundurku uczniow
skim, wykonany sepią. Przedstawia chłopca 
siedemnastoletniego o twarzy poważnej i sku
pionej, pozhawionej jeszcze cech męskich. 
Portret ten jest prawdopodobnie zrobiony 

z fotografii, o której autor wspomina w liście do ro
dziców.

Początkowo Chełmoński studiował u Wojciecha Gersona
w klasie rysunku, w późniejszych lalach w Monachium
i Paryżu.

W okresie pobytu za granicą zwiedził Rzym i Wenecję. 
P «d  koniec 187S r. osiedlił się w Paryżu. Tu spotyka się 
z przedstawicielami impresjonizmu francuskiego, obok któ
rych przechodzi obojętnie i maluje sceny z życia wsi pol
skiej.

Pierwsze lata paryskie są dla artysty bardzo trudne. 
W 1878 r. powstaje tu „Czwórka” , która robi furorę i zo
staje zakupiona przez amerykańskiego milionera. Od tego 
momentu datuje się powodzenie artysty i zmiana stanowi
ska niechętnych mu poprzednio krytyków, którzy przed 
trzema laty, gdy Chełmoński wystawił obraz „Babie lato” 
oddający w pełni piękno polskiej złotej jesieni, przyjęli go 
nieprzychylnie. Jedynie Bolesław Prus zrozumiał artystę, 
czemu dal wyraz w swej recenzji.

Lata pobytu w Paryżu są wypełnione obfitą twórczością
0 olbrzymiej — jak zwykle —  tematyce. Powstają poza 
„Czwórką” słynne obrazy, jak' „Trojka” , sceny z powstania, 
polowania, targi wiejskie, napady wilków — wszystkie na
dal realistyczne. W dalszym ciągu artysta nie ulega wpłyj 
wom prądów zagranicznych malarzy.

Dom Chełmońskiego w  Paryżu jest licznie odwiedzany 
przez ówczesny świat polskich artystów Jeden z bliskich 
przyjaciół artysty, Stanisław Witkiewicz, tak pisał o nim:

„Chełmoński, który od pierwszego występu w Paryżu sta
je się sławnym, który jest tam otoczony dobrobytem i czcią 
największych artystów, pozostaje ciągle tym dzikim z pól
1 lasów polskich człowiekiem, noszącym po Paryżu nieustan
ną tęsknotę za tym życiem wsi polskiej. Koło jego pracowni, 
na Avenue 1’Imperatrice, skowyczą sfory chartów i kundy- 
sów, przypominające psiarnię dworską jakiegoś zaciekłego 
ukraińskiego szczwacza. Jest on niezdolny do przyjęcia tych 
form istnienia, tych form cywilizacji, której jego talent 
staje się konieczną ozdobą."

Po latach triumfów paryskich Józef Chełmoński wraca 
do kraju i osiada na stałe na spokojnej wsi mazowieckiej. 
Nowa siedziba artysty to posiadłość koło Grodziska Mazo
wieckiego — Kuklówka. Tu też pozostaje do końca życia 
z dala od ludzi, w ciszy wiejskiej, za którą tak tęsknił 
w zgiełku paryskim.

Po powrocie do kraju spotyka się z przychylną krytyką, 
czego dowodem są entuzjastyczne recenzje z wystaw. Oprócz 
malarstwa i gospodarowania w swej posiadłości artysta 
udziela się społecznie i w roku 1897 jest współzałożycielem 
„Sztuki”  (stowarzyszenie artystów polskich) w Krakowie.

W  Kuklówce powstaje drugi autoportret. Przedstawia on 
mężczyznę dojrzałego, o wspaniale sklepionej głowie, szero
kiego w ramionach, o ponurym spojrzeniu, z olbrzymią roz
wichrzoną brodą i wąsami, mężczyznę w  sile wieku, zdro
wego, o zaniedbanym wyglądzie zewnętrznym, jakby spe
cjalnie manifestującego swoją niezależność i pogardę dla 
świata, cywilizacji wielkomiejskiej i konwenansów towa
rzyskich Autoportret ten pokazuje człowieka wolnego, zde 
cydowanie dążącego w obranym przez siebie kierunku.

W rażliwy na piękno i wczuwający się w otoczenie umi
łowanej natury, całkowicie je j poświęca swą twórczość. 
Maluje przede wszystkim sceny rodzajowe wtopione w pej
zaż, konie, ptaki, tworzy niezapomniane sceny z życia w ie j
skiego. Ten malarz o fenomenalnej pamięci plastycznej zo
stawił po sobie, utrwalony na płótnie, krajobraz Polski — 
urzekający w  swej prostocie i kompozycji. Ukazał w  swych 
obrazach sentyment i tkliwość, która w nim tkwiła mimo 
pozornie ponurego usposobienia. W obrazach jego uderza 
żywość ruchu ludzi i zwierząt oraz nieuchwytna dla innych 
malarzy atmosfera i nastrój odtwarzanych scen.

Spośród najbardziej znanych i reprodukowanych obrazów 
należy wymienić: „Kuropatwy” , '„P rz y  kuźni” , „Dropie” , 
„Babie lato” (ten ostatni, przedstawiający pastuszkę chwy
tającą nici babiego lata, jest przepełniony subtelnością i cie
płem), „Końskie wywczasy”- i wreszcie „Bociany".

Twórczość Józefa Chełmońskiego uplastycznia nam pięk
no ziemi naszej o niepowtarzalnym pejzażu i uroku złotej 
polskiej jesieni.

L.O.B.
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A gdzie to spędzał czas szacowny obywatel 
warszawski w letnie oraz jesienne popołudnia 

i wieczory w drugiej połowie ubiegłego wieku?
Różnie bywało. Nie było wówczas 

„kinematografów”, nie znano również instytucji 
tzw. „nocnych lokali” —  ale za to posiadała 

Warszawa w tych czasach teatrzyki ogródkowe! 
A było tych przybytków podkasanej muzy od 
połowy do końca ubiegłego wieku prawie 70! 

Niektóre z nich istniały sezon, lub dwa, lecz 
bardzo wiele przetrwało aż do początków wieku. 
Przyjęły się nie bez oporów. Bo to zgroza panie 
dzieju! Istna Sodoma i Gomora! — jak mawiali

ówcześni bigoci! 
Ale mimo krytyk, a czasami gromów, jakich im nie 

szczędziła wtedy prasa stołeczna, trwały jednak 
ze zmiennym powodzeniem do „naszych” czasów. 

Bo przecież niektóre nasze babcie wzdychają 
jeszcze do dziadków. —  A pamiętasz —  jak 

poznaliśmy się w „Tivoli”?

ilSMSIE , TEATOII HłWE
dokończenie na sir. 16

ORKA

IMOTNIK

LELEK
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W ciągu ostatnich lat notuje 
się stale wzrastającą liczbę zabu
rzeń psychicznych i stanów głę
bokiej depresji powodujących za
machy samobójcze. Aby zapobiec 
wzrostowi tych tragicznych przy
padków w krajach Europy za* 
zachodniej i Stanach Zjednoczo
nych zorganizowano dotychczas 
nie znaną formę pomocy lekar- 
sko-społecznej a mianowicie Te
lefon Zaufania. Jest to pogotowie 
telefoniczne, do którego może się 
zgłosić o pomoc człowiek pozosta
wiony sam sobie wobec trudnej 
sytuacji życiowej, będący w  stanie 
depresji lub napięcia psychiczne
go. grożącego tragicznym w yj
ściem z sytuacji.

Również na terenie naszego 
kraju pierwsza tego typu porad
nia. czynna całą dobę, powstała 
we Wrocławiu w roku 1967 przy 
Klinice Psychiatrycznej Akademii 
Medycznej, w  której dyżurują 
w> łącznie lekarz* psychiatrzy. 
Następne placówki zorganizowano 
w Gdańsku. Bydgoszczy i Toru
niu. Działają one na zupełnie in
nej zasadzie. Pod telefonem, w 
godz. 16—24. pełnią dyżury „lu
dzie dobrej w oli" na zasadzie 
pracy społecznej.

W Warszawie Telefon Zaufania 
uruchomiono w 1969 roku z ini
cjatywy kierownika Wydziału

Zdrowia i Opieki Społecznej m. st. 
Warszawy, dr. med. S. Zielińskie
go. Telefon działa anonimowo, 
czynny jest całą dobę. obejmuje 
swym zasięgiem teren miasta sto
łecznego Warszawy. Kontakt z pe
tentem opiera się wyłącznie na 
poradach telefonicznych. Cało
kształt pracy skupia się w rękach 
specjalistów — w głównej mierze 
psychologach.

W ramach swej działalności 
„T. Z.“ współpracuje z Polskim 
Towarzystwem Psychologicznym 
(Oddział Warszawski), Polskim 
Towarzystwem Higieny Psychicz
nej. Stołeczną Poradnią Zdrowia 
Psychicznego, Opieką Społeczną 
Stołecznego i Dzielnicowych W y
działów Zdrowia. Pogotowiem 
Ratunkowym, z organami M ilicji 
Obywatelskie] i Prokuratury Wo
jewódzkiej. z licznymi organiza
cjami społecznymi.

Petenci korzystają z porad 
konsultantów _T. Z.“  w zakre
sie psychiatrii, neuroloąi1. psycho
logii, seksuologii, ginekologii oraz 
z porad prawników i specjalistów 
do spraw konfliktów małżeń- 
skiph.

Zgłaszane są problemy np. z 
dziedziny wychowawczej, gdy ro
dzice wyczerpali już wszystkie 
możliwości pomocy (kontakt z po
radnią wychowawczą, nadania 
psychiatryczne, kurator sądowy)

i oczekują, że ..T. Z "  znajdzie 
wyjście z trudności, na którą nikt 
nie znalazł rady.

Odrębne problemy stanowią 
konflikty małżeńskie. Do ,.T .Z“ 
zgłaszane są sprawy związane ze 
skomplikowanymi stosunkami ro
dzinnymi, np. nieuznawanie mał- 
żeńSLwa przez rodzinę i .łażenia 
do rozbicia go przez stonowanie 
v  sŁeikicłl śiodków wyłącznie 
z przekupstwem strun.

Zgłaszają się alkoholicy lub 
osoby z rodziny alkoholików, męż
czyźni, lub kobiety, z prośbą o 
działanie w sytuacjach nieraz 
rozpaczliwych. np. matka w 
sprawie córki alkoholiczki i pro
stytutki okradaiącej mieszkanie.

Specyficzny charakter mają 
zgłoszenia chorych psychicznie, 
dzwoniących w różnych porach 
dnia i nocy. opanowanych naj
rozmaitszymi urojeniami i żąda 
jących natychmiastowej pomocy 
i działania ze strony „T  Z.'*, któ
ry przeprowadza rozmowy psy
choterapeutyczne.

Ze względu na rożnorodnośc 
spraw można wyszczególnić na- 
siępujące kierunki rozmów

— ROZMOW Y TERAPEU
TYCZNE (psychoterapeutyczne)
— zmierzające wyłącznie do roz
ładowania napięcia psychicznego 
petenta, wspólnego rozważenia

HERBERT 1ID ER A

nurtującego go proolemu z zało
żeniem poprawy zachwianej rów
nowagi psychicznej:

— SPRAW Y STRESSOWE —
o znacznym lub nadmiernym na
pięciu psychicznym, na granicy 
zagrożenia życia albo z wyraź
nym stopniem zagrożenia — oraz 
sytuacje kryczne. obejmujące .po
stanowienia samobójcze, a ( -ei 
zgłaszane w chwilach dokonywa
nia samobójstwa:

— TRUDNOŚCI ŻYCIOW E —
związane z niekorzystnym lub 
szkodliwym układem życia: złe
ustawienie w pracy, trudności 
mieszkaniowe, sprawy rentowe, 
trudności współżycia w rodzinie, 
trudności finansowe itp. Oddzia
ływanie „T. Z.” nie może zmie
nić samego stanu faktycznego, 
ale wpływa korzystnie na posta
wę petenta, łagodniejszą ocenę 
problemu, wskazuje na inne jesz
cze możliwości załatwienia trud
ności i spraw

— K O N F L IK TY  M AŁŻE Ń 
SKIE. rodzinne, w pracy, inne:

— OSAM OTNIENI (starzy, cho
rzy) — przypadki, w których 
przyczyną zgłoszenia do „T. Z.” 
jest samotność, choroba, star-^ć 
lub ich bezpośrednie skutki,
sto w tych sprawach „T. Z.” od
wołuje się do pomocy opieki spo
łecznej i utrzymuje z nią stały 
kontakt. Niektóre osoby dzwo
niąc kilkakrotnie, czasem regu
larnie co pewien czas. uważają 
,.T. Z." za rodzaj towarzysza, z 
którym można porozmawiać, kie
dy się odczuwa samotność. Z kil
koma osobami chorymi ..T. Z. 
utrzymywał przez pewien o k r »  
kontakt obustronny:

— SPRAW Y PRAW NE — bar
dzo liczne, ale niejednolite. Od
różnić można proste pytania o 
prawnika i możliwość porady 
prawnej- W niektórych sprawach 
petenci są kierowani do zespołu 
adwokackiego lub poradni praw
nej Stołecznej Rady Narodowej.

— SPRAW Y EROTYCZNE — 
wyodrębnione spośród spraw 
seksualnych, dotyczą w  znacznym 
stopniu spraw uczuciowych mło
dzieży — rzadziej dorosłych:



ZAUFANIA
— SPRAW Y W YCHOW AW CZE

— dotyczą trudności wychowaw
czych różnego rodzaju bądź zgła
szanych przez rodziców, bądź 
przez samą młodzież, czasem 
dzieci. Jak się okazuje, możli
wości oddziaływania wychowaw
czego przez „T. Z." są duże w 
różnych dziedzinach, szczególnie 
w r/ 'osunkach międzyludzkich 
Us»ii_vienie każdej rozmowy na 
płaszczyźnie porady uchyla mo- 
ralizowanie a wywołuje nato
miast osobiste zaangażowanie się 
petenta.

— TELEFONY DZIECI — dzie
ci dzwonią do ,.T. Z." w róż
nych sprawach: szkoły, nauki,
stosunków rodzinnych i koleżeń
skich. w razie trudności życio
wych. np choroby matki, czasem 
podczas choroby lub kiedy pozo
stały same w domu. Rzadko bez 
powodu. Dzieci zgłaszają się w 
tych przypadkach, gdy nie mogły 
odwołać się bezpośrednio do 
matki, czy ojca, a potrzebowały 
rady jak należy postąpić.

Odrębną kategorię stanowią te 
problemy, które „T. Z.” kieruje 
dr specjalistów lub do instytucji 
s ie c zn y ch . Do nich należą:

— SPRAW Y PSYC H IATR YC Z
NE. dość licznie zgłaszane. K ie
rowane do konsultanta „T. Z “ 
do spraw psychiatrycznych, ten 
zaś kieruje przypadki według re
jonu. Osoby pozostające w  lecze
niu psychiatrycznym kierowane 
są do swoich lekarzy — czasem 
potrzebują pewnego nacisku, aby 
się do nich udać. W wielu przy
padkach istnieje potrzeba krót
szej lub dłuższej rozmowy psy
choterapeutycznej ze strony dy
żurującego przy „T  Z.r  .

— ALKO H O LIZM  — najczęś
ciej przypadki alkoholizmu zgła
szane są przez rodzinę, która szu
ka wyjścia z ciężkiej sytuacji 
Czasem zgłaszają się sami alko
holicy. Trudniejsze przypadki są 
kierowane do poradni przeciw
alkoholowej według rejonu. 
Ostre stany alkoholizmu, zgłasza
ne stosunkowo dość często, w y

magające natychmiastowej hospi
talizacji albo ingerencji lekarza 
są przekazywane do ,.T. Z.’" w 
nadziei. że tą drogą uzyska się 
szybciej potrzebną pomoc. W za
kresie hospitalizacji możliwości 
„T. Z." są niestety zbyt małe.

— SPRAW Y SEKSUALNE — 
dotyczą przypadków patologicz
nych. W większości ograniczają 
się do prośby o skierowanie do 
specjalisty:

— SPRAW Y CHORÓB WENE
RYCZNYCH — zgłaszane nielicz
nie, również ograniczane do proś
by o skierowanie do specjalisty, 
czasem z prośbą o informację o 
objawach i przebiegu choroby, 
których „T  Z.’" z reguły nie 
udziela:

— SPRAW Y DOTYCZĄCE PO 
MOCY LEKARSKIEJ — zgłasza
ne licznie W n i e k t ó r y c h  przy
padkach. gdy chodzi o informa
cję — ,.T. Z." kieruje petentów 
do Centralnej Informacji W ar
szawskiej Służby Zdrowia. Cza
sem trzeba tłumaczyć, że petent 
powinien udać się do lekarza 
Niezależnie od tego czy dyżur

pełni psycholog, czy lekarz „T  
Z '* nie udziela informacji o ob
jawach rożnych chorób, ani Jeż 
nie stawia diagnozy na podsta
wie informacji petenta. Takie 
prośby zdarzały się wielokrotnie:

— INFORMACJI „T. Z.” udzie
la stosunkowo dużo na różne te
maty i z różnych zakresów. Są 
to pytania o adresy, godziny 
przyjęć szpitali i lekarzy, liczne 
pytania o godziny pracy „T. Z.’’ , 
w tym telefony sprawdzające, 
czy rzeczywiście taka placówka 
istnieje. Na wiele pytań, z zakre
su poza psychologicznego, np. z 
dziedziny handlu, literatury itp.. 
„T. Z.‘ nie odpowiada, kierując 
odpowiednio petenta do słownika 
literatury specjalistycznej.

Dotychczasowe warszawskie 
doświadczenia wskazują na to. że 
konieczne jest oparcie organiza
cyjne „T. Z." o placówkę służby 
zdrowia w celu bezawaryjnego 
zabezpieczenia 24-godzinnych dy
żurów7 oraz zapewnienia szero
kiego zaplecza na zasadach pracy 
społecznej.

_.T. Z wpływa korzystnie na 
stan psychiczny petenta, a w  mo
mentach krytycznych rozłado
wuje znacznie napięcie wywoła
ne stressami. niejednokrotnie 
zmienia jego negatvwną postawę. 
Przyczynia się do dalszego pozy
tywnego pokierowania losem 
człowieka chorego. samotnego 
czy nieszczęśliwego, a współpra
cując z szeregiem instytucji w 
wielu przypadkach powoduje 
udzielenie mu pomocy

Jak dotychczasowa praktyka 
wykazuje. ..anonimowość” rozmo
wy pozwala na szczere przedsta
wienie przeżyć, czasem bardzo 
intymnych, bez żadnych oporów 
i fałszywej wstydliwości.

,.T. Z.’" ma duże możliwości 
oddziaływania wychowawczego 
i kształtowania prawidłowych 
stosunków międzyludzkich

Dłuższa działalność ..T Z ” w 
Warszawie i w innych miastach 
kraju będzie kształtować dalsze 
formy i kierunki pracy wTedlug 
zapotrzebowania społecznego



GORZKA PRAWDA STATYSTYCZNA

Oto rodzina W illiam a W allaca z Chicago. M ieszka on w  tym  domu — na pra- O n n h lik -n w a n v  n sta tn in
wo Pow irraclin ia  m ieszkania lic zy  IS m etrów  kw adratow ych ... (fo l.  A rch iw um ) . łJPUO‘ 1KO w a n y  o s ta tn io  r a p o  t

ioradcy prezydenta USA. Moym- 
hana, w sprawie sytuacji i pers
pektyw rozwoju czarnej społecz
ności USA. wywołał falę zaintere
sowania faktami, dotyczącymi 
ogólnego obrazu położenia ame
rykańskich Murzynów.

Społeczność czarnych obywateli 
USA wzrasta szybciej niż biała 
część społeczeństwa. W dziesię
cioleciu lat 60-tych liczba murzy
nów wzrosła o 19%, podczas gdy 
liczba białych, wliczając w  to 
przypływ emigracji, o 11%. Czar 
na społeczność USA liczy obecnie 
22,3 min i stanowi 11,3% miesz 
kańców Przed 10 laty Murzyni 
stanowili 10.6% amerykańskich 
obywateli.

Cechą charakterystyczną jest 
migracja murzyńska do miast. W 
wielkich miastach i na ich przed
mieściach mieszka '70% wszyst
kich amerykańskich Murzynów. 
W dwóch miasta w Waszyngto
nie i w Nowym Jorku stanowią 
oni ponad połowę mieszkańców. 
W Detroit, Baltimore, Nowym Or
leanie, Mem-Phis i w Atlancie 
ponad 40" n ludności, w Chicago, 
st. Louis Cleveland i w Filadelfii 
ponad 30%.

To ostatnie zjawisko pociąga za 
sobą szczególne reperkusje. W 
wymienionych miastach czarni

O P TY M IS TY C ZN Y  
PRZYKŁAD

Minął okres pierwszych emocji, 
wywołanych w świecie podpisa
niem w  Moskwie układu między 
ZSRR i NRF. Obecnie temat ten 
nadal pozostaje w  kręgu zainte
resowań, ale są to już spokojne, 
analityczne rozważania. Na ogół 
odnotowuje się zadowolenie, bo
wiem układ otwiera przed Euro
pą, i nie tylko przed nią, nowe, 
pokojowe perspektywy. A  oto 
garść wypowiedzi najbardziej 
reprezentatywnych pism z po
szczególnych krajów:

„Trybuna Lndu“  -- Warszawa: 
„Układ stanowi istotną przesłan
kę bezpieczeństwa naszego kon
tynentu i szerokiej współpracy 
wszystkich państw europejskich". 
„Rude Pravo“  — Praga: „Układ 
jest przykładem pozytywnego roz
wiązania problemów międzynaro
dowych i daje wielkie możliwości 
nie tylko stronom, które go pod
pisały". „Neues Dentschłand" —

Berlin: „Już obecnie staje się ja
sne, że podpisanie układu jest kię 
ską sił prawicowych w Niem
czech zachodnich, wszystkich 
tych, którym brak rozsądku, by 
uznać realia ukształtowane w  re
zultacie zwycięstwa narodu ra
dzieckiego i całej koalicji anty
hitlerowskiej w  drugiej wojnie 
światowej". „Komunist" — Bel
grad: „Byłoby dobrze, aby duch 
realizmu, który zatriumfował w 
rokowaniach moskiewskich, zna
lazł wyraz również w  dążeniu do 
rozwiązania innych ostrych spo
rów międzynarodowych". „W a
shington- Post“  — Waszyngton: 
„Kluczowym punktem układu 
jest zobowiązanie dwóch rządów 
w sprawie wzajemnego wyrzecze
nia się stosowania siły i w spra

wie uznania nienaruszalności 
wszystkich granic państwowych 
w Europie". „L e  Monde" — Pa
ryż: „Po raz pierwszy Niemiecka 
Republika Federalna aprobuje 
bez jakichkolwiek zastrzeżeń sta
tus quo w Europie. Uznaje ona 
za nienaruszalne linię Odry Ny
sy oraz granice miedzy dwoma 
państwami niemieckimi". „Les 
Echos" — Paryż: „Układ będzie 
miał niewątpliwie ważne następ
stwa ekonomiczne". „The Times"
— Londyn: „Układ umożliwia ca
łą serię dalszych kroków na
przód". „Guardian" — Londyn: 
„Obeenie otwarta została droga 
do następnej fazy rokowań w 
sprawie bezpieczeństwa w Euro
pie". „Times of India" — Delhi: 
„Dokument ten jest historycz

wyborcy stali się silą decydującą 
o strukturze władz samorządo 
wych i reprezentacji do Kongre
su.

Zarobki Murzynów są nadal 
znacznie niższe niż zarobki bia
łych. W  skali całego kraju zaro
bek przeciętnego Murzyna wyno
si 78% zarobku białego obywate
la. 29% murzyńskich rodzin ży
je w nędzy, a więc ich roczny za
robek nie przekracza liczby 3 tys. 
dolarów. Dalszych 22% rodzin 
znajduje się w  grupie najgorzej 
zarabiających, tzn. w grupie z do
chodem rocznym do 5 tys. dola 
rów.

Murzyni są w  przeważającej 
większości niewykwalifikowany
mi lub słabo kwalifikowanymi 
robotnikami. 35% czarnych ro
botników nie posiada kwalifika
cji lub ma, jak określa statysty
ka, „półkwalifikacje". Dalszych 
27” „ Murzynów zatrudnianych 
jest w  usługach takich, jak siła 
robocza w transporcie, kolumny 
oczyszczania miast, itp. Jedynie 
8% zalicza' się do grupy robotni
ków wykwalifikowanych. 3% pra
cujących Murzynów zajmuje sta
nowiska kierownicze lub prowa
dzi własne przedsiębiorstwa.

Czarni studenci, wstępuj na 
studia wyższe, stanowią oSfccnie 
6% ogółu studiujących. W  porów
naniu z sytuacją sprzed 10 lat 
poprawa w tym zakresie jest bar
dzo nieznaczna, gdyż w 1960 ro
ku Murzyni stanowili 5% studiu
jących na wyższych uczelniach.

<d)

nym układem, przyczyniającym 
się do rozładowania międzynaro
dowego napięcia". „Uusi Suomi"
— Helsinki: „Układ ma długo
trwale znaczenie nie tylko dla 
Europy. Może się, on przyczynić 
do zmniejszenia napięcia na ca
łym święcie", „La Cite“  — Bruk
sela: „Podpisanie układu mj 'jy  
ZSRR i NRF otwiera perspekty
wy współpracy gospodarczej mię
dzy obu krajam i1. „Ayandegan"
— Teheran: „Układ wywrze
wpływ nie tylko na stosunki mię
dzy Związkiem Radzieckim i 
NRF, ale również dopomoże w 
ustanowieniu pokoju w  Europie 
i na całym święcie".

Moment składania podpisów pod 
układem moskiewskim



MIGAWKI
Z

PARAFII
W

BOLESŁAWIU

Julian P Ę K A LA  i p. prof. dr Ma
rian C IE PLAK

W dniu 28 lipca br. w kate
drze warszawskiej została odpra
wiona uroczysta M SZA ŚW 
dziękczynna w intencji przyby
łych. a w dniu 29 lipca br. w 
godzinach rannych wycieczka po
lonijna odleciała do Nowego Jor
ku.

Pierwszemu Księdzu Biskupo
w i dr. Tadeuszowi F. Z IE L IŃ 
SKIEMU za podjęcie inicjatywy 
zorganizowania wycieczki. Pol- 
skonarodowej „SPÓJNI” z p. 
prezesem W  JUSZKIEWICZEM 
na czele, ks. sen. Fryderykowi 
BANASIOW I i p. prof dr. M a
rianowi C IEPLAKO W I — za pro
wadzenie i opiekę nad wyciecz 
ką w Polsce, składamy tą drogij 
staropolskie „Bóg zapłać".

KS. REKTOR 
ANDRZEJ TOŁCZ  

W ŻARKACH

Przebywający w Polsce ks. sen. 
Andrzej TOLCZ. Rektor Wyższe
go Seminarium Duchownego im. 
H. Savonaroli ze SCRANTON, 
PA. w otoczeniu studentów-kle- 
ryków odwiedził parafię w ŻAR- 
KACH-MOCZYDLE, uczestnicząc 
w uroczystej Sumie. Ks. Rektor 
A. TOLCZ i klerycy odwiedzili 
rodzinę i dom. w  którym urodził 
się Biskup Franciszek HODUR — 
organizator Polskiego Narodowe
go Kościoła Katolickiego oraz 
zapoznali się z budową kościoła- 
pomnika w ŻARKACH-M OCZY- 
DLE

Z Ż Y C I A  K O Ś C I O Ł A  P OL SKO KATOLI  C K I E G O

KLERYCY 
ZE SCRANTON, 

PA, W PALMIRACH

W dniu 25 lipca br. studenci — 
klerycy Wyższego Seminarium 
Duchownego im. H. Savonaroli 
ze SCRANTON, PA. (USA), w to
warzystwie Naczelnego Biskupa 
Juliana PĘ K A L I i Ks. Rektora 
Andrzeja TOLCZA, odwiedzili 
cmentarz w PALM IRACH , gdzie 
u stóp pomnika złożyli wiązanki 
kwiatów.

W IZYTACJA  
K A N O N IC ZN A  
W ŻÓŁKIEWCE

W uroczystość św. Jakuba Ap. 
Ordynariusz Diecezji Warszaw
skiej, biskup Tadeusz R M A 
JEWSKI, dokonał wizytacji ka
nonicznej parafii w ŻÓ ŁK IEW 
CE, oraz udzielił Sakramentu 
Bier' pwania. Uroczystą Sumę 
celel>>^wał i Słowo Boże wygło
sił ks. sen. Fryderyk BANAŚ z 
Dickson City, PA.

Poza miejscowym duszpaste
rzem ks. prób. mgr. Stanisławem 
KOZALEM  w uroczystości udział 
w zię li: ks. dziek. Jan FIRLEJ z 
Grudek, ks. prob. Eugeniusz 
W IELACHOW SKI ze Studzia

nek, ks. prob. Zbigniew KRE- 
KO RA oraz liczni wierni.

Po uroczystościach parafial
nych w ŻÓŁKIEWCE, Ordyna
riusz Diecezji Warszawskiej od
wiedził następujące parafie w 
swojej diecezji: I. LUBLIN . 2.
MACIEJÓW, 3. CHEŁM LUB., 
4. M AJDAN LEŚNIOW SKI, 5 
ŚWIECI ECHÓW.

Pod przewodnictwem Ordyna
riusza Diecezji odbyły się zebra
nia Rad Parafialnych w M AJ
DANIE LEŚNIOW SKIM  i ŚWIE- 
CIECHOWIE w sprawie budowy 
kościołów.

Kilkudniowy pobyt na terenie 
Lubelszczyzny przyczynił się do 
stwierdzenia, iż poszczególni pro
boszczowie wykonują program 
pracy duszpastersko-misyjnej na
kreślony przez Radę Kościoła 
Polskoka tolickiego.

W YCIECZKA  
POLONIJNA  

OPUŚCIŁA POLSKĘ

W dniach od 9 do 29 lipca br. 
pod kierownictwem p. prof. dr 
Mariana C IE PLA K A  i ks. sen. 
Fryderyka BAN ASIA , przebywa
ła w Polsce 67-osobowa grupa 
wyznawców Polskiego Narodo

wego Kościoła Katolickiego ze 
Stanów Zjednoczonych AP.

W YCIECZKA m in. zwiedziła: 
W ARSZAW Ę. GNIEZNO. PO
ZNAŃ, LESZNO, W ROCŁAW . 
KATOW ICE, KRAKÓW . OŚWIĘ
CIM. ZAKOPANE, NOW Y SĄCZ. 
K AM IO NKĘ  W IELKĄ . RZE
SZÓW, ŁAŃCUT, SANDOMIERZ, 
KAZIM IERZ. ŻELAZOW Ą W O
LĘ, ŁOW ICZ i W ILAN Ó W

Podczas pobytu w Polsce, gru
pa polonijna podejmowana była 
przez: Prezydium Rady Kościoła. 
Zarząd Główny Społecznego To
warzystwa Polskich Katolików 
oraz Kierownictwo Towarzystwa 
Łączności „PO LO N IA1'.

W  godzinach wieczornych w 
dniu 28 lipca br. odbyło się o fi
cjalne pożegnanie uczestników 
wycieczki, na którym m. in. 
przemawiali: Naczelny Biskup

(Fot. S. K o laczyk ] 
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Pierw sza  Komunia św. w Bolesław iu  k. Olkusza 

Przem ów ien ie do m łodzieży Wygłasza ks. Dziekan Tadeusz Balicki
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P R Z Y S Z Ł O Ś C I Ą  
P A R A F  I I



ODPOWIEDZI  
P R A W N I K A

ODPOWIEDZI 
LEKARZA

PANI ANNA  P. Z W ARSZAW Y  
Przy uporczywej obstrukcji mo
le  Pani apróbowBĆ kuracji z sie
mienia lnianego. Dwie płaskie 
łyżki stołowe siemienia zalać na 
part godzin wodą. w ilości 1/5 
litra, następnie gotować w  tej 
samej wodzie przez pól godziny. 
Po ugotowaniu powinna Pani 
otrzymać z tej porcji około dwu 
szklanek. P ije się rano. na czczo 
i przed spaniem, wieczorem, po 
szklance. P ije  się bez przecedza
nia! Drobne ziarenka lnu dzia
łała mechanicznie, podrażniając 
jelita i powodując przyspieszona 
perystaltykę (ruch robaczkowy) 
jelit, a tym samym zmniejszają 
zaparcie.
PANI K ATARZYNA P.
Z MIERSZOWA.
Nie bardzo rozumiem Pani py
tania. Dziecko po przebyciu za
palenia opon mózgowych cierpi 
na niedorozwój umysłowy. To 
jest rodzaj choroby, który nie
stety jest stanem trwałym. Ob
jawy drgawkowe wiążą się wła
śnie z tym stanem. Sądzę, że by
ła Pani już u lekarza specjali
sty. jeśli nie, to wskazana jest 
wizyta w Poradni Zdrowia Psy
chicznego w  Wałbrzychu. Dziec
ko zostanie tam zbadane przez 
neurologa, jak również przez 
psychologa. Otrzyma Pani wska
zówki Jak t  dzieckiem postępo
wać i czy ewentualnie mogłoby 
się uczyć w szkole specjalnej.
PANI KAROLINA L. Z GOZD
NICY.
Cieszę się. że jak z listu Pani 
wynika czuje się Pani trochę le-

WytałJ ten kapon. Opłai do
kładnie sprawę w Uście da 
redakcji, a otrzymasz bez
płatną poradę lekarską.

piej. Nie można całkowicie w y
kluczyć mleka z jadłospisu. Jeśli 
nie może Pani pić mleka w  po
staci naturalnej, proszę jadać 
zupy mleczne, kisiele, lub budy
nie na mleku. Zioła, które Pani 
pije — miętę, rumianek i pio
łun. na pewno nie zaszkodzą.

PANI ALICJA P. Z PO ZN A 
NIA.
Ma Pani dość dużą niedowagę. 
Należy jadać 5—6 razy dziennie. 
Wskazane zawiesiste zupy. po
trawy mączne. pieczywo, maka
ron. kluski, jajka ucierane z cu
krem, mięso pieczone i smażone, 
mleko pełnotluste. śmietanka, 
masło, słodycze. Dobrze Jest też 
po posiłku głównym położyć się 
na godzinkę.

PANI ZOFIA H. Z  JAWORZNA.
Bielactwo polega na utracie 
zdolności wytwarzania barwnika 
przez komórki naskórka. Na 
skórze obserwuje się powstawa
nie plam odbarwionych, o mniej, 
lub więcej zaznaczonych grani
cach. Kształt plamy Jest rozmai
ty, czasem zlewają się z sobą. 
Niestety medycyna nie zna 
przyczyny choroby, ani sposo
bów leczenia. Można stosować 
różne środki kosmetyczne bar
wiące skórę, np. krem samoopa
łający „Citosol". Można też 
spróbować miejsca dotknięte 
zmianami smarować lekkim roz
tworem nadmanganianu potasu. 
Lek „Bernsan” . o którym Pani 
wspomina, ma rzeczywiście sil
ne działanie uboczne i bez zgo
dy lekarza dermatologa nie wol
no go stosować.

PAN  JÓZEF L. Z INOWROC
ŁAW IA.
Ponieważ od pierwszej udzielo
nej Panu porady minie niedługo 
rok, a w  tym czasie leczył się 
Pan w szpitalu, treść tej porady 
jest już prawdopodobnie nieak
tualna. Uprzejm ie proszę napi
sać raz jeszcze i podać aktualne 
swoje dolegliwości, wówczas 
prześlemy Panu poradę.

LEKARZ

Pan J. W „ Sosnowiec. Okres 
przedawnienia dla egzekwowania 
kwot wynosi 10 lat. To, że ZUS 
jakiś czas nie ściągał od Pana 
należności, nie powoduje ich anu
lowania.

Pan W. Ch„ Chrzanów. W spra
wie wpisu do księgi hipotecznej 
budyrku należy zwrócić się do 
notariusza w Chrzanowie, który 
udzieli potrzebnych informacji. 
Obecnie księgi hipoteczne prowa
dzone są przez notariuszy.

Pan R. S_ Warszawa. Sprawę 
przynależności do Związku Za
wodowego reguluje statut Jeśli 
formalnie nie został Pan już 
skreślony z listy członków, to 
jest Pan nim nadal i nie w idzi
my trudności w uregulowaniu 
zaległych składek. Jeśli zaś zo
stał Pan skreślony z listy człon
ków, to ponowny wpis może się 
odbyć na zasadach wyznaczonych 
przez statut. Za okresy zaliczane 
do okresów zatrudnienia w celu 
otrzymania renty uważa się np 
ki w szkołach wyższych pod \ 
runkiem uprzedniego zatrudnie
nia.

Pan Z. P., Twardowa. Należy 
przeprowadzić najpierw sądowe 
stwierdzenie praw do spadku po 
mężu. Pani wraz z dziećmi w 
częściach równych, z tym że 
część przypadająca Pani nie mo
że być mniejsza niż jedna czwar
tą całości spadku po mężu.

PR AW N IK

Wytnij ten kupon. Opisz do
kładnie sprawę w liście do 
redakcji, a otrzymasz bez
płatną poradę prawną.

K R ZY ŻÓ W K A  2 3 ________________________

POZIOMO: 2) szczególny aktor. 4) wypływa z bajki, 6) wysłannik, przedstawiciel. 
8) warzywo. 9) choroba zakaźna. 11) surowiec na opium, 12) brak połysku. 14) część 
bieżni. 15) część powieści, 17) węgierski ułan, 18) odświętna potrawa z pszenicy, 
19) zbieg dwóch ulic, 20) zasila Wartę, 21) tłuszcz zwierzęcy, 23) najsłynniejszy tar
nowianin. 24) powoduje utratę zagrywki w siatkówce, 27) kędzior, 28) używany jest 
w podróży, 31) hałas, rozgardiasz, 32) trucizna zwierzęca.

PIONOWO: I) łącznik, kreska w wyrazach złożonych, 2) gramodrobina, 3) czarno
księżnik. 4) włodarz miasta we Francji, 5) porządek. 6) część stoczni. 7) kościół ka
tedralny, 8) kwit sklepowy. 10) pomoc, I I )  trud, znój, 13) obiekt kultu religijnego 
u ludów pierwotnych, 14) wymarły przodek bydła domowego, 16) uznanie, szacunek. 
22) japoński dolar. J3) wiertło, świder, 25) rodzaj smoły, 26) cenne drewno, 27) rośli
na przemysłowa. 29) inicjator hasła: „Ja nie wypuszczę braku", 30) skupisko drzew 
i krzewów.

Rozwiązania należy nadsyłać w terminie 10-dniowym od daty ukazania się nume
ru pod adresem redakcji z dopiskiem: „Krzyżówka nr 23” Do rozlosowania: kom
plet książek Wydawnictwa „Odrodzenie".

r o z w ią z a n ie  KRZYŻÓWKI NR 17

PO ZK >VO : p ra k ttk jitt . K arp , profes ja. Safliar, m ru n , koral#, kino. g ra n , s rrtu . J e n y , ivrm 
pa lyk . iW w alk . p rrsrM . ekriest, amazonka. P IO N O W O : pop. apostata. irelnU . ka jak, To tra . 
k » H k r » | j ,  paragoa, m te| . Bacpicha, S ł a n i i iu ,  insygnia, m ana, k ila .

* »  I H l H M  r w w n a k  k rzy żów k i n e r a d t  «  postaci kom pletu  k s la ir t  w y lo sou a l 
p A d m ta *  W o jrU k . P lw k . ul. K o leg ia ln a  71 m. J.



ROZMOWY
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CZYTELNIKAMI

Pan
„EMBE"
z
Kleczewa

Dziękuje Redakcji za to, że w 
..Rownowach z Czytelnikami" 
wyczytaj słowa: ,.z ambon rzuca 
się wiernym naukę o nieważności 
wszystkiego, co sprawują polsko- 
katoliccy księża w  swoich kościo
łach i kaplicach — a skoro to jesl 
..nieważne", nie jest święte i 
wolno je deptać".

Słowa te przypomniały Panu 
..EMBE" czasy młodości, kiedy to 
uczęszczał do Kościoła Rzymsko
katolickiego i słuchał kazań, z 
których wyniósł wrażenie, że 
wszystko, co nie jest rzymskoka
tolickie. jest nieważne i można z 
lego szydzić i drwić. Wydawało 
się mu. że Kościół rzymski uważa 
siebie za „pępek" świata i podju
dza swych wyznawców przeciw 
innym wyznaniom. Wreszcie sło
wa o prześladowaniach zadecydo
wały ostatecznie o zerwaniu z 
Kościołem Rzymskokatolickim.

’  ** Pan rację. Kościół rzymski. 
jal§?W najsilniejsze wyznanie w 
Polsce i jedno z najmocniejszych 
na święcie, zawsze uważał siebie 
za jedynego nosiciela i reprezen
tanta prawd religijnych. Biskupi 
i kapłani jego. w  swej teologicz
nej pysze, gardzili innymi w y
znaniami, potępiali je. a często w 
otwarty sposób drwili z tych. 
którzy odważyli się kroczyć do 
Boga inną drogą Jeszcze po dzień 
dzisiejszy, mimo to. że na Zacho
dzie powiały ekumeniczne wiatry, 
u nas w  Polsce trwa po wielu pa
rafiach i w umysłach wielu księ
ży ten sam stary duch fanatyzmu 
religijnego i nietolerancji. Wmó
w ili w  siebie szczególne wybrań- 
stwo Boże, przywłaszczyli sobie 
dary Ducha Sw. i uważają, że 
P " !  Bóg tylko Kościołowi rzym- 
&£ fm u dał możność postępu du
chowego, rozwoju w  sprawach 
religijnych itp. Innych Pan Bóg 
odrzucił, zaćmił umysły, pozwolił 
kroczyć drogą błędu i niewiedzy 
Dla ugruntowania takich przeko
nań wymyślono i wprowadzono w 
życie dogmat o nieomylności pa
pieskiej w sprawach wiary i mo
ralności. Jest to dogmat wygodny 
dla Kościoła z organizacyjnego

punktu widzenia, gdyż ucina 
wszelkie poważniejsze dyskusje 
teologiczne, ale jest on zdecydo
wanym zaprzeczeniem działania 
Ducha św. na umysły tych. którzy 
dogmat ten ustanawiali.

Dogmat ten podtrzymuje prze
konanie o szczególnym wybrań- 
stwie Kościoła i utwierdza naiw
nych teologów w ich sądach o 
tym. że posiedli całą prawdę
0 Bogu i sprawach nadprzyrodzo
nych. Na takich założeniach 
oparty był dotychczasowy' fana
tyzm? nietolerancja, pogarda dla 
innych wyznań. Od czasów papie
ża Jana X X III  zaczyna się to 
kruszyć powoli, ale w Polsce no
we prądy przyjmują się opornie
1 z dużymi trudnościami. Czasem 
trudno jest zejść z Olimpu, gdy 
się tam miało dostatnie i przy
jemne bytowanie.

Cieszymy się, że nasze poglądy 
na ten temat znajdują coraz w ię
cej oddźwięku w  umysłach ludzi 
poważnych

„ROMANTYK14
ze
Szczecina

7 ciekawością czytam Wasze 
pismo i jestem b. zadowolona, źe 
co tydzień mogę kupić „Rodzinę". 
Jestem rzymskokatołiczką, ale 
absolutnie mi nie przeszkadza 
czytać gazety i pisma naszych 
współbraci. Jestem wychowana w 
poszanowania dla każdej wiary.

idei i uważam, że człowiek powi
nien zrozumieć drogiego człowie
ka obojętnie jakiego wyznania. 
Wywodzę się z francuskiej rodzi
ny i o grozo, ze znienawidzonych 
Hugonotów. Mój ojciec zapraszał 
do domu i prałata katolickiego I 
popa i miał również serdecznego 
przyjaciela rabina. Uważam, że 
nie wolno twierdzić, że tylko mo
ja wiara jest prawdziwa, a reszta 
to „wymysły diabelskie*'. Będąc 
w szkole plastycznej namalowa
łam piękny obraz pastelami 
„Chrystus wśród zbóż". Obraz był 
w Szczecinie w kościele polsfco- 
katolickim p.w. św. Piotra i Paw 
ła. O ile sobie przypominam, to od 
ówczesnego proboszcza nie wzię
łam ani grosza i muszę się przy
znać. że właśnie dzięki probosz
czowi uwierzyłam w Boga na no
wo".

Pozwoliliśmy sobie przytoczyć 
dłuższy fragment z listu Pani. 
gdyż treść listu odpowiada w pel 
ni naszej ideologu, głoszonej na 
łamach „Rodziny— Jesteśmy za 
tolerancją wyznaniową, staramy 
się wpajać Czytelnikom poszano
wanie dla innych przekonań reli
gijnych. Jeśli nie zgadzamy się 
z niektórymi dogmatami Kościoła 
Rzymskokatolickiego, czy też in
nych wyznań, to staramy się 
własne twierdzenia i poglądy 
podbudować rzeczową argumen 
tacją

HugonocL czyli wyznawcy K o 
ścioła Reformowanego, nie są już 
dzisiaj znienawidzeni ani we 
Francji, ani w innych krajach.

Czasy wojen religijnych minęły 
bezpowrotnie Obfitował w nie 
wiek X V I i X V II We Francji 
miały miejsce dwie ogromne rze

zie. dokonane przez katolików na 
wyznawcach kalwmizmu: w  roku 
1562 w  Vassv oraz w r 1572, w 
nocy z dnia 23 na 2-ł sierpnia 
(tzw noc św. Bartłomieja] W sa
mym Paryżu zginęło wówczas ok
3 tysięcy osób, a w innych mit 
Stach ok. 2U tysięcy Dopiera 
edykt w Nanieś w r. 1598 położy!, 
na pewien okres przynajmniej, 
kres prześladowaniom i przyznał 
kalwinom francuskim równou
prawnienie wyznaniowe W Po l
sce. w  X V I wieku, wiara kalwiń
ska znajdowała wielu zwolenni
ków wśród ma^naiem. szlachty
i mieszczaństwa. Krzewiła się w 
sposób szczególny w Malopolsct
i na Litwie. Kres temu zwycię
skiemu pochodowi położyła 
kontrreformacja katolicka, kiero
wana przez jezuilów 1 u nas 
wówczas rozpoczęły się prześla
dowania. wzniecono nienawiść na 
tle religijnym

Nie dziwimy się przeto, że Pa
ni. znając historię wiary swych 
ojców, głosi zasady poszanowania 
dla różnych przekonań. Szkoda 
tylko, że pozostaje Pani w rzym 
skokatolicyzmie. skoro istnieje w 
Polsce Kościół Reformowany i 
cieszy się szacunkiem ludzi mąd - 
rych.

ks. E. B
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Zaczęło się jednak to ogródko
we szaleństwo jeszcze w roku 
1844. Kiedy w  słynnym „Zajeź
dzić Białostockim” — mieszczą
cym się przy ul. Bielańskiej — 
produkował się niejaki imć pan 
Soter we własnym reperluarze. 
Śpiewał tam ponoć niezbyt przy
zwoite kuplety na aktualne te
maty. Nie spodobały się jednak 
te artystyczne występy niektórym 
warszawskim moralistom. Oskar
żono go o sianie zgorszenia i sam 
oberpolicmajster warszawski roz
kazał zawiesić artystyczną dzia
łalność pana Sotera, jemu zaś sa
memu polecono opuścić Warsza
wę.

Po roku 1350 w licznych już 
wówczas ogródkach piwnych 
zwanych wtedy bawarjami — ja
ko że podawano tam „Gambrinu- 
sa” — wyśmienite podobno piwo 
bawarskie — zaczęły występować 
przeróżne kwartety czy tria mu
zyczne, od czasu do czasu pro
dukowali się także kupleciści, 
sztukmistrze, pokazywano rów
nież tzw. „żywe obrazy” .

Gdy jednak w  maju 1866 roku 
przyjechała do Warszawy pary
ska trupa teatralna Victora, to 
właśnie wtedy zaczęło się ogród
kowe szaleństwo.

Wprawdzie pierwsze występy 
Francuzów w  „Eldorado" nie w y
chodziły poza przyzwoitość — 
^wystawiano bowiem fragmenty 
„Trubadura” i „Cyrulika Sew il
skiego” — gdy jednak dyrektor 
trupy przekonał sitę, że nie tego 
od nich oczekiwano, wystawił 
jakiś bulwarowy wodewil pary
ski — „gdzie więcej kankana niż 
śpiewania” *.

Warszawa zaś była zgorszona
i zachwycona zarazem; Właści
ciel „Eldorado” zacierał ręce.

Konkurenci zielenieli z zazdrości. 
W tych czasach powstało znane 
powiedzonka o tym teatrzyku 
ogródkowym —

Rzecz to powszechnie znana 
pierwsza siedziba sprośnego

Kankana
Rok 1867 umocnił pozycję tea

trzyków ogródkowych w Warsza
wie Zresztą powstaje cały sze
reg nowych, jak „Odeon", „Cassi
no” , „Orfeusz” , „Promenada" i 
wiele innych.

Jednak o ile do roku 1868, 
występujące w owych bawariach
— „trupy artystyczne" dawały 
spektakle wyłącznie w języku 
obcym, głównie we francuskim 
lub niemieckim, to w maju tego 
roku na scenie „T ivo li" po raz 
pierwszy rozibrzmialy słowa „pol
skiego przedstawienia humory
stycznego” — co skrzętnie za
notowała prasa.

Powodzenie było wręcz ogrom 
ne — a ponieważ bilety w  „T i- 
voli” były właściwie dostępne 
dla wszystkich, więc „publicz
ność sadowiła się nawet na ga
łęziach drzew”

Za przykładem „T ivo li”  poszła
i reszta teatrzyków i właśnie od 
tej pory repertuar polski zapa
nował w Warszawie — niepo
dzielnie.

A popularność ogródków wciąż 
rosła — rosło także wyrobienie 
artystyczne publiczności —  co o 
czywiście zauważyła ówczesna 
prasa — „...Ogródkowy Teatr na
leży do niezbędnych potrzeb war
szawskiej publiczności i w idow i
ska ogródkowe nie tylko nie 
szkodzą interesom sceny. Kto za
smakuje w  tego rodzaju przy
jemnościach latem, to i zimą do 
nich zatęskni” (Kurier Codzien
ny 1870). Chociaż początkowo da

wano wprawdzie w teatrzykach 
ogródkowych repertuar raczej 
niewybredny — to jednak z bie
giem czasu sięgnięto po sztuki 
bardziej ambitne — choć także 
nie pozbawione rozrywki.

Właśnie na ogródkowych scen
kach po raz pierwszy poznała 
Warszawa m. in. Komedię M 
Boguckiego, J. Korzeniowskiego, 
Wł Anczyca czy innych naszych 
komediopisarzy. Dla teatrzyków 
ogródkowych pisał wyłącznie ów
czesny, zapomniany dziś, literat 
warszawski Feliks Szober Coraz 
częściej również na scenach tea
trzyków ogródków pojawiają się 
aktorzy wielkiego formatu, że 
wystarczy choćby wspomnieć 
wielką gwiazdę warszawskich o- 
gródków i operetki Adolfinę Zi- 
majer — zwaną powszechnie — 
„Kankan-bis” lub po prostu „Z i- 
majerką". W ogródku także w y
stępowali inni koryfeusze sceny 
polskiej tamtych lat — Morozo- 
wicz, Stabiriski, J Czapska, A 
Frapszo czy Ludwik Solski.

To właśnie A  Frapszo (ojciec 
naszej znakomitej Mieczysławy 
Ćwiklińskiej) wprowadził do o- 
gródków warszawskich bardziej 
ambitny repertuar. Wystawiał m. 
in. Szekspira, Fredrę — czy au
torów choć nieco „lżejszych" to 
jednak uznanych — Offenbacha 
czy Sorppego. Zresztą A. Frap
szo przez długi czas niejako 
przewodził swym repertuarem 
ogródkom warszawskim.

Inne teatrzyki — nie mogące 
sprostać tak znakomitemu kon
kurentowi — poszły na łatwiznę, 
wystawiały wyłącznie kankano
we wodewile — „...w Tivoli — 
panuje obecnie Kankan, w Eldo
rado — kankan, w Ałhambrze — 
K ankan .” — biadał Bolesław

Prus w swoich „Kronikach” A 
takiej konkurencji pan Trapszo 
nie wytrzyma! — mimo że w ro 
ku 1874 warszawski oberpolic
majster zakazał wystawiania 
kankanowych widowisk.

Niektóre teatrzyki ściągnęły 
wówczas do rodzinnego folkloru
— i tak, np. w  ogródku „Na 
Czystem” występowała grupa au
tentycznych piaskarzy warszaw 
skich, w innych zaś teatr ^ch 
gościły bez przerwy r ó ż n e j ,  zy- 
jezdne trupy artystyczne, z któ
rych największe powodzenie mia
ła trupa poznańska pod dyrek
cją Wł. Terenkoczy.

Dyrektorzy ogródków byli więc 
ogromnie wyczuleni na tzw. po
trzeby rynku — jakbyśmy to dziś 
powiedzieli — i nic, co aktualne 
nie uszło ich uwadze.

Jednym słowem były dawne 
warszawskie teatrzyki ogródkowe 
ulubionym miejscem rozrywki 
warszawiaków, bez względu na 
tzw. stan czy majątek. Bywali 
w nim obok rzemieślników i pro
stego- ludu, także utytułowani 
możni tamtych czasów. Zaglądali 
również do ogródków (i to czę
sto) i panowie B Prus. H. Sien
kiewicz, A. Świętochowski, W. 
Reymont i wielu innych kory
feuszy polskiego Parnasu. A ile 
to pięknych szkiców satyrycznych 
poczynili w ogródkach mistrzo
wie Fr. Kostrzewski i Ks. ^ l -  
lattii. l  m

Jednak wraz z rozwojem cywi- 
lizacji i techniki „uległy” war
szawskie ogródki różnym — „bi- 
skcpom", „iluzjonom” , kinemato
grafom czy innym mechanicz
nym rozrywkom naszego zwario
wanego wieku. A szkoda.

te
K. SEL1GA

W teatrzyku ogródkowymKoncert w ..Dolinie Szwajcarskiej", ryc. z 1869 r.


