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Pewnego razu, gdy rzesze cisnęły się do niego, by słuchać słowa 
Bożego, sta.! właśnie nad jeziorem Genezaret; a ujrzał dwie lodzie 
przy brzegu. Rybacy wysiedli i płukali sieci. Wsiadł więc do jed
nej z nich, która należała do Szymona i poprosił go, aby nieco 
odbił od brzegu. Potem osiadł i nanm ł rzesze z łodzi.
A gdy skończył przemawiać, rzeki do Szymona: „Wyjedź na głę

bię i zapuśćcie wasze sieci na połów". A Szymon odpowiedział: 
..Mistrzu, przez całą noc mozoliliśmy się i nic nie ułowiliśmy; lecz 
na twe słowo zarzucę sec". Tak też uczynili i zagarnęli takii 
mnóstwo ryb, że sieć ich zaczęła się rwać. Dlatego dali znak 
swym towarzyszom w drugiej lodzi, aby przybyli im z pomocy. 
Napłynęli więc i napełnili obydwie lodzie do tego stopnia, że
0 mało nie zatonęły. Widzie to Szymon Piotr przypadł do kolan 
Jezusa mówiąc: „Oddal się ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym 
człowiekiem!“ Osłupienie bowiem ogarnęło go i wszystkich jego 
towarzysz}- z powodu połowu ryb. którego dokonali; podobnie 
też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami 
Szymona. A  Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się! Odtąd będziesz 
łowić ludzi“. Wyciągnąwszy łodzie na ląd porzucili wszystka
1 poszli t a  nim.

NIEDZIELA IV PO ZIELONYCH ŚWIĘTACH

PRZYBRANIE ZA SYNÓW BOŻYCH
LEKCJA; RZYM, 8, 18-23

Nauka św. Pawła Ap. o więzi 
ludzkiego ducha z Bogiem nie jest 
łatwa. Przekonujemy się o tym 
m in. również z urywka jego L i 
stu do Rzymian czytanego podczas 
Mszy w  czwartą niedzielę po Ze
słaniu Ducha Świętego. Urywek 
ten zaczyna się zdaniem: ..Sądzę, 
że utrapień czasu niniejszego ani 
porównać nie można z przyszłą 
chwałą, która się w nas objawi" 
a kończy następująco: „I my tak
że w duchu wzdychamy wyczeku
jąc przybrania za synów Bo
żych..."

Spotykamy się tutaj z głęboką 
prawdą wiary chrześcijańskiej o 
usynowieniu człowieka przez Bo
ga.

Osynowienie (inaczej zwane też 
adopcją) występuje niekiedy w 
życiu rodzinnym, gdy małżeństwa 
bezdzietne bierze (z domu dziec
ka lub wprost ze szpitala) cudze 
dziecko i prawnie załatwia wszy 
stko tak, aby mogło ono uchodzić 
w oczach społeczeństwa za dziec
ko własne. N ie mając „natury” 
przybranych rodziców, ma ono 
ich przywiązanie 1 rodzicielską 
opiekę, ma też prawo do dziedzi
czenia po nich, do otrzymania 
spadku.

Usynowienie człowieka przez 
Boga o jakim pisze Ap. Paweł, 
wywołuje owszem skutki podobne 
jak adopcja prawna, lecz zarazem

i nieskończenie większe. Rozważ
my to głęboko.

Bóg uznaje człowieka za swoje 
dziecko całkiem podobnie jak ro 
dzice przybrani — to znaczy bez
interesownie, z własnej inicjaty
wy, bez udziału człowieka. Za
pewnia mu ojcowskie przywiąza
nie i opiekę i daje prawo do dzie
dzictwa. Ze tak jest, wiemy z na 
u ki Ap. Pawła z tego samego L i
stu do Rzymian: „Otrzymaliśmy 
ducha przybrania za synów i dla
tego możemy wołać do Boga: O j
cze L. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, 
to i dziedzicami: dziedzicami Bo
ga a współdziedzicami Chrystu
sa...” (8, 14—17). Podobnie czytamy 
w Liście do Galatów: „ I  stąd to 
nie jesteś już niewolnikiem, ale 
synem. Jeżeli zaś synem, to i ze 
zrządzenia Bożego — dziedzicem” 
<4, 4-7)

A le  na tym nie koniec. Usyno 
wiony przez Boga człowiek może 
nie tylko nazywać Go swoim O j
cem i mieć cząstkę we wspania
łym „spadku". Może ponadto je 
szcze całkiem słusznie uchodzić 
za „nowe stworzenie” (Gal. 6,5), 
za uczestnika natury Bożej, za 
przebóstwionego. Czy to nie za 
wiele ? Czy nie za daleko posu
wamy się z wnioskami? Z pew
nością nie. Ap. Jan (Ewangelista) 
podkreśla, że człowiek może być 
dzieckiem Boga nie tylko z na
zwy: „Patrzcie, jaką miłością ob

darzył nas Ojciec, że zostaliśmy 
nazwani dziećmi Bożymi i rzeczy
wiście nimi jesteśmy” (1 Jan 3, 1) 
Ap. Piotr jest jeszcze wyraźniej
szy i twierdzi, że człowiek może 
stać się „uczestnikiem Boskiej na 
tury" (2 Piotr 1,4). Tak daleko 
posuniętych wniosków nie oba
wiali się Ojcowie Kościoła, czyli 
ci pisarze chrześcijańscy, którzy 
formowali naukę wiary, gdy K o 
ściół Jezusa Chrystusa stawiał 
pierwsze w  tej dziedzinie kroki. 
Oto św. Cyryl Aleksandryjski (zm 
444 r.) przekonywa!: „N igdy nie 
da się pojąć natury ubóstwionej, 
jednakże może ją uczynić sam 
Bóg, który daje uczestnictwo swej 
natury duszóm świętym przez Du
cha Świętego, przez którego upo 
dobnieni do Jego Syna naturalne
go bywamy nazywani bogami i 
synami” (O Trójcy Sw. księga 3).

N ie pozwalajmy sobie jednak 
na dwuznaczność. Przebóstwienia 
człowieka nie wolno rozumieć w 
sensie panteistycznym jako jakie
goś przekształcenia w  bóstwo lub 
zatracenia się w  Bogu. Należy 
pozostawić nieskończony dystans 
pomiędzy Stwórcą a stworzeniem 
Człowiek usyno wiony i przebóst 
wiony przez Boga nie przekształ
ca się w  Boga, nio zamienia się 
w Niego. Z drugiej wszakże stro
ny przebóstwienia nie wolno uwa 
żać za zwykłe obcowanie moral
ne z Bogiem polegające na szla

chetności myśli i czynów (Nie jest 
więc to odwrotność zdiabolizowa- 
nia grzesznika, o jakim mówił 
Chrystus do faryzeuszów: „W y 
jesteście z ojca diabla* — Jan 8. 
44). Przebóstwienie człowieka po 
lega na jego uczestniczeniu w du 
chowności Stwórcy. Istotą bowiem 
natury Bożej jest duchowność. 
całkowita bezmaterialność, nieza 
leżność absolutna od materii 
Człowiek zbliża się do tego idea 
lu, gdy zdobywa się na przezwy 
ciężenie zależności od ciała i po 
czyna rozumnie kierować sobą 
tak, jak przystało na przyszłego 
dziedzica nieba. W  języku teolo 
gicznym taki stan uduchowienia 
człowieka nazywa się stanem 
usprawiedliwienia lub stanem 
łaski uświęcającej. Stanu tego nie 
można pogodzić ze stanem „n ie
woli grzechu”  (Rzym fi, 6j. N ie 
można go bowiem pogodzić z 
„wolnością chwały synów Bo 
żych” . (Rzym 8, 21).

Dlatego to Ap. Paweł z jednej 
strony błaga: „Niechże więc
grzech nie króluje w  naszym 
śmiertelnym ciele, poddając was 
swoim pożądliwościom (Rzym 6. 
12), a z  drugiej strony ukazuje 
nagrodę za panowanie ducha nad 
ciałem : ..Sądzę, że utrapień czasu 
teraźniejszego ani porównać nie 
można z przyszłą chwałą, która 
się w nas objawi” (Rzym 8, 18).

KS. S. WŁODARSKI
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WYSTAWA PT. PROMOCJA

„KSIĄŻKA DOKTORSKA

1 CZASOPIŚM IENNICTW O W  CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

PROTESTANCKIE AKADEMII TEOLOGICZNEJ

W POLSCE-

Rada Uczelniana Zrzeszenia 
Studentów Polskich i Kolo 
Teologów Ewangelickich Stu
dentów Chrześcijańskich Aka
demii Teologicznej zorganizo
wali w  dniach 26 maja— 2 
czerwca br. w gmachu Akade
mii w Warszawie, przy ul. 
Miodowej. Wystawę pt. 
.,Książka i czasopiśmiennic
two protestanckie w Polsce” . 
Można było w  niej zobaczyć 
unikalne eksponaty, poczyna
jąc od X V I w., dostarczone 
m.in. ze zbiorów Uniwersyte
tu Warszawskiego, Kościoła 
Ewangelicko . Reformowane
go. Kościoła Ewangelicko- 
Augsburskiego oraz prywat
nych posiadaczy.

ŚWIĘCENIA

KAPŁAŃSKIE

W  KOŚCIELE

CHRZEŚCIJAŃSKO-

KATOLICKIM

SZWAJCARII

„Prośmy, drodzy bracia, 
Boga, Wszechmogącego Ojca, 
aby na sługi srwoje, które w y
brał do stanu kapłańskiego, 
raczył wylać pełnię darów nie 
biańskich, aby urząd, który z 
laski Jego otrzymali, dzięki 
Jego pomocy mogli wykony
wać” .

Modlitwę tę wypowiedział 
Biskup Kościoła Chrześcijań- 
sko-Katolickiego (Starokato
lickiego) Szwajcarii Urs K0- 
ry nad dwoma kandydatami 
do święceń kapłańskich — 
Urs von A rx i Fredi Soder — 
w  momencie, w którym pow 
stało publikowane zdjęcie. W 
ten sposób zostali obaj przy
jęci do grona kapłanów i upo
ważnieni do zwiastowania 
Słowa Bożego i udzielania sa 
kramentów.

26 maja br. odbyła się w 
Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie 
uroczysta promocja doktorska 
ks. Jerzego Gryniakowa. du
chownego Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego i asystenta 
przy Katedrze Teologii Prak
tycznej ChAT. Nadanie przez 
Radę Wydziału ChAT tytułu 
doktora teologii w zakresie 
nauk historycznych odbyło się 
miesiąc wcześniej, 26 kwiet
nia. po pomyślnej obronie 
pracy. pt. „Ekumeniczne dąże
nia protestantów polskich od 
Traktatu Warszawskiego
1767/68 do 11 wojny świato
w ej” .

Praca ks. J. Gryniakowa 
jest w pewnym sensie pracą 
pionierską, ujmującą — w 
oparciu o wiele nieznanych 
dotąd źródeł — okres dziejów 
protestantyzmu polskiego,
który nie doczekał się jeszcze 
opracowania. Promotorem
pracy byl rektor Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej
— ks. prof. dr Waldemar 
Gastpary, recenzentami — ks. 
prof. dr Andrzej Wantuła. kie
rownik Katedry Teologii 
Praktycznej ChAT i doc hab. 
dr Michał Pietrzak z Wydziału 
Prawa "* Uniwersytetu War
szawskiego.

Warto wspomnieć, że była 
to 9 promocja doktorska w 
Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej, od powołania 
je j do życia w 1954 r. Ponadto 
Akademia nadała 3 doktoraty 
honorowe oraz przeprowadzi
ła nostryfikację jednego dy
plomu.

POSIEDZENIE

ZARZĄDU EUROPEJSKIEJ 

RADY MŁODZIEŻY  

EKUMENICZNEJ

nej, w  którym — poza przed
stawicielem Polski, ks. Ja
nem Walterem — wzięli 
udział reprezentanci Belgii, 
Czechosłowacji, NRD. NRF. 
Szwajcarii, Szwecji, W ielkiej 
Brytanii i Włoch. Podczas ob 
rad w Poznaniu, poza spra
wami organizacyjnymi, zajęto 
się przygotowaniem dwóch 
spotkań młodzieży ekumenicz
nej Europy, z których jedno 
ma być poświęcone niebez
pieczeństwu konfliktu raso
wego, drugre— współczesne
mu kryzysowi teologicznemu.

21 maja przed południem, 
członkowie Zarządu Rady 
spotkali się w Warszawie z 
przedstawicielami Polskiej 
Rady Ekumenicznej, po czym 
udali się z wizytą do Urzędu 
do Spraw Wyznań oraz złoży
li wiązankę kwiatów pod 
Pomnikiem Męczeństwa w  Al. 
Szucha; po południu odbyło 
się spotkanie ze studentami 
teologii i młodzieżą ekume 
niczną w  gmachu Chrześci
jańskiej Akademii Teologicz
nej. W dniach 22—23 maja br 
goście odbyli podróż po kraju, 
podczas której zwiedzili Czę
stochowę. Katowice, b. Obóz 
Zagłady w Oświęcimiu-Brze
zince, Kraków oraz ośrodki 
ewangelickie w Wapienicy 
k. Bielska, Cieszynie, Gole
szowie i Wiśle.

Europejska Rada Młodzieży 
Ekumenicznej istnieje od 3 
lat i skupia młodzieżowych 
przedstawicieli Kościołów z 16 
krajów. Utrzymuje ona bliskie 
kontakty z Światową Radą 
Kościołów i Konferencją Koś
ciołów Europejskich. Zarząd 
Rady zbiera się dwa razy w 
roku. sama Rada — raz w 
roku.

ZGROM ADZENIE

KONFERENCJI

KOŚCIO ŁÓ W

W  PO ZN A N IU

Na zaproszenie Sekcji M ło
dzieży Polskiej Rady Ekume
nicznej, w dniach 18—20 maja 
br. odbyło się w Poznaniu po
siedzenie Zarządu Europejskiej 
Rady Młodzieży Ekumenicz

OBSZARU PACYFIKU

W maju br. odbyło się na 
Wyspach Fidżi U l Zgroma
dzenie Konferencji Kościołów 
obszaru Pacyfiku, w którym 
wzięło udział ok. 100 delega 
tów ze wszystkich rejonów 
Pacyfiku. Obrady, które otwo
rzył minister pracy Wysp F i
dżi, Ratu Edward Cakobau, 
toczyły się w  metodystycznym 
centrum konferencyjnym w 
pobliżu miejscowości Suva.

Podczas dwutygodniowego 
Zgromadzenia delegaci zajęli 
się znaczeniem wiary rolą 
Kościoła na obszarach uprze
mysłowionych oraz znacze
niem chrzitu dla odnowy, jed
ności i misji Kościoła. Św ia
tową Radę Kościołów repre • 
2entowali ks. Philip Potter — 
dyrektor Oddziału Misji Świa
towej i Ewangelizacji i dr 
Alan A. Brush — dyrektor 
Oddziału Pomocy Międzykoś
cielnej.

Bardzo interesującą częścią 
programu Zgromadzenia było 
8 nabożeństw wieczornych, 
podczas których posługiwano 
się zwyczajami, językami, 
tradycyjnymi ubiorami, cere 
moniami i muzyką różnych 
wysp reprezentowanych na

konferencji. Program tych na
bożeństw opracowali studenci 
Seminarium Teologicznego
Pacyfiku w> Suva.

Warto dodać, że Konferen
cja Kościołów obszaru Pacy
fiku jest obok Konferencji 
Kościołów Europejskich,
Wschodnioazjatyckiej Konfe
rencji Chrześcijańskiej i 
Ogólnoafry kańskiej Konfe
rencji Kościołów jedną z 
„ekumenicznych konferencji 
regionalnych". Powstała ona 
w 1966 r.

____________ UDZIAŁ

STAROKATOLIKÓW

W  SPOTKANIU

EKUMENICZNYM

W  NRF

W dniach 3—5 czerwca br. 
odbyło się w Augsburgu Eku
meniczne Spotkanie Chrześci
jan, zorganizowane wspólnie
przez ewangelików i rzym- 
skokatolików w NRF. W  spot
kaniu tym wzięła również 
udział grupa starokatolickich 
duchownych i świeckich, z 
Biskupem Josefem Brinkhu-
esem. Biskup Brinkhues od
prawił 3 czerwca nabożeń
stwo wieczorne dla anglika- 
nów i starokatolików.

POSIEDZENIE

KO ŚCIO ŁÓ W

METODYSTYCZNYCH

EUROPY

Bezpośrednio po zakończe
niu VI Zgromadzenia Ogólne
go Konferencji Kościołów Eu
ropejskich w Nyborgu (por. 
„Rodzina” nr 23 z 6 czerwca 
br), w dniach 4—6 maja br. 
obradowała w  Aarhus (Dania) 
Rada Ewangelicko-Metodys- 
ty-cznych Konferencji Central
nych w  Europie. Rada składa 
się obecnie z 4 Konferencji 
Centralnych. Prezydium 28-o- 
sobowego gremium, złożonego 
z teologów i laików, tworzą 
czterej biskupi okręgowi.

DR BUKĘ

DZIĘKUJE

KOŚCIO ŁO M  W  NRD

W piśmie do bpa Albrechta 
Schonherra, sekretarz gene
ralny Światowej Rady Koś
ciołów, dr E. C. Blake podzię
kował Związkowi Kościołów 
Ewangelickich w  NRD za je 
go poparcie Programu Anty 
rasowego. Dr Blake powołał 
się na uchwalę Związku z 9 
stycznia br.. która zaleca kon
kretne ujęcie się za tymi, 
którzy cierpią z powodu ucis
ku rasowego.
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PO K O JO W E  siły zb ro jn e  O N Z  pozo  
staną na okres rutst^pn.ych 6 m iesięcy  
na Cyprze. Taką rezo lu c ję  jednomyślni*? 
uchw aliła Rada Bezpieczeństwa  id dniu 
26 m aja  br.

Z S R R  i  Z  R A  podpIsaZy układ o p rzy 
jaźn i. W  m aju  b r. z o fic ja ln a  wizytą 
przebyw ała  -u.; Z R A  delegacja radziecko 
z przetoodn lczącym  Prćzyd tum  Rady 
N ajw yższej Z S R R  N. P od gom y m . W  to 
ku te j w izyty  — 21 m aja nastąpiło pod 
pisanie układu o  p rzy jaźn i i  w spółpracy 
m iędzy Zw iązkiem  R adzieck im  a Z  RA  
Ze strony  ra d z ieck ie j układ podpisany  
został przez N . Pod gornego , natom iast 
ze strony  eg ipsk ie j przez prezydenta  
Anw ara Sadata. Układ ma na ce lu  u- 
tna a len ie  trad ycy jn ych  więzów szczerej 
p rzy ja źn i m iedzy obydw om a paiYstwami 
i narodam i. Będzie on obow iązyw ał w 
ok res ie  15 łat. a je ś li n ie  zostanie wy
m ów ion y  na rok  przed upływ em  w spom 
nianego term inu , to au tom atyczn ie  n a 
stąpi je g o  przedłużen ie nli następne 5 
lat. Tym  samym stw orzone zostały nowe 
podstawy dla utrw alenia ściślejszych  
w ięzów  przy jaźn i i  w spółpracy, łączą
cych dotychczas oba państwa.

Z  D N IE M  28 maja m iędzy Austrią  a 
Chińska Republiką Ludową nawiązane 
Posiały stosunki dyplom atyczne

28 M A JA  zakończyła IV  runda roz 
m ów  radzlecJco-am erykańskich — S A L T  
— u; spr<ja>i<? ogra-niczenia zb ro jeń  stra
tegicznych . W znow ienie rozm ów  nastąpi 
w lip cu  br, w Helsinkach. S A L T  — to 
afcróf an g ie lsk ie j nazwy S tra teg ie  A rm a- 
t?vents L im ita lion  Talks  — Rozm ow y w 
spraw ie Ograniczenia Z b ro je ń  S tra teg icz 
nych Zapoczątkow ane zostały 17 listopa- 
da 1965 t . w  H elsinkach. Od tego  mo- 
m en tu  toczą się na zm ianę w Helsinkach  
1 id W iedniu . Uczestniczą w n ich  jedyn ie  
oba super-m ocarstw a  — ZSRR i  USA . 
Od ch w ili zakończenia 1T w o jn y  świa
tow e j są to na jpow ażniejsze rokow ania  
ja k ie  tocz tly na przestrzeni 26 po-
loo jennych  lat.

N O R W E G IA  i  A lbania  postanow iły na
wiązać stosunki dyplom atyczne.

W  P R A D Z E  obradow ał X IV  Z jazd  K o 
m unistycznej Partii Czechosłow acji W zię
ło  w  n im  udział 1195 delegatów , rep re - 
-en tu ją cych  ponad m ilionow ą rzesze 
czechosłow ackich kom unistów . D elegacji 
po lsk ie j na Z jazd przew odniczył 1 Se
kretarz K C  P Z P R  Edward G ie rek  Zjazd  
zatw ierdził p rogram  działania partii, wy
tyczne planu 5-le tn iego  na lata 3971-75 
oraz w ybrał nowe władze. Sekretarzem  
genera ln ym  K P C Z  został ponow nie G u 
staw Husak.

W  B R U K SE LI zakończyła się sesja 
K om ite±u  Planow ania W ojskow ego Pak
tu  A tla n ty ck ie go : w skład K om ite tu
wchodzą Stany Z jed noczone , N R F , W. 
Brytania. W łoch y , Kanada, N orw eg ia . 
H olandia i G rec ja . W  końcow ym  k om u 
nikacie. podkreślono kon ieczność w zm oc
nienia po ten cja łu  w ojskow ego  N A T O  na 
M orzu  Ś ródziem nym .

J A K  PO D A JE  hiszpański dziennik ka
to lick i „ Y a ”  w Hi&zpanii ponad 1.3 m i
liona dzieci w  taipJt.it szkolnym  n ie  jest 
o b ję ty ch  nauczaniem . W iększość z nich  
to  dzieci robotn ików . G łów nym i p rzy 
czynam i tej sy tuacji są trud nośc i m ate
ria ln e  rodziców  i  brak szkół.

W  PERU  skonfiskow ano ponad  3 m in  
ha ziem  o osza m iczych , k tóre  rozdzielone  
zostały m iędzy  75 tys. rodzin chłopskich.

P IE RW SZE  europejsk ie pięcioraczki, 
przyszły na świat w  Polsce w Gdańsku. 
Matka, Leokadia  Kychter i je j dziec i
— trzech chłopców  i dw ie dziew czynki
— pozostają pod trosk liw ą  opieka leka
rzy  i personelu k lin ik i. Na zdj. pięcio- 
raczJti w  inkubatorach.

W SIED ZIB IE  KC P Z P ft  odbyło Sie po
siedzenie prezydium  i przew odniczących 
zespołów  kom is ji unowocześniania syste- 
nigf funkcjonow ania  gospodarki i pań
stw*. W  posiedzeniu wziął udział Ed
ward Gierek. Przew odn iczący kom isji. 
Jan Szydlak przedstaw i! I Sekretarzow i 
KC PZP R  członków  prezyd iów  i eksper 
tów  stojących  na czele poszczególnych 
zespołów, k tórych  jest 11. W  pracach 
kom isji stale uczestniczy ponad 230 osób. 
Prob lem atyka prac obejm uje szeroki 
krąg zagadnień gospodarczych i spo
łecznych. Przew idu je  się, że do końca 
sierpnia zakończone zostanie op racow a
nie wstępnej ca łościowej koncepcji sy
stemu.

W  W A R S Z A W IE  w  m aju hr. toczy ły  się 
polsko-chińskie rokow ania  handlowe. 
Zaw arte zostało porozum ienie a w ym ia 
nie tow arow ej m iędzy Polską i Chińską 
Republiką Ludową na rok 1911.

S A  O PO LS ZC ZYZN IE  40 zakładów  pra
cy  nie w ykonało p lanów  produkcyjnych  
1 kwartału  br. W iększość z  nich tfrodu- 
ku je bezpośrednio tow ary na rynek kra 
jow y , Ustalono, że jeśli do końca II 
kwarla lu  br. nie nastąpi w  tych przed
siębiorstwach poprawa sytuacji, ich dy
rek torzy  zostaną uznani za nie nadają
cych  się do pełnienia dotychczasowych 
stanowisk.

•
N A  ZA PR O SZE N IE  działaczy grupy 
„Z n a k ”  w  dniach 17—26 m aja  br. p rze
byw ała w  Po lsce fi-osobowa delegacja 
zachodnio n iem ieckiej sekcji m iędzynaro
dow ego m chu  Pax  Christi z  przew odn i
czącym  kon ferencji episkopatu n iem iec
kiego kardynałem  Deopfnerem . Program  
pobytu delegacji odejm ow ał m.in. zło
żenie w izy ty  podsekretarzow i stanu A. 
Skarżyńskiem u w  U rzędzie dn Spraw 
W yznań oraz w iced yrek torow i Polskiego 
Instytutu Spraw M iędzynarodow ych  dr 
ML TomaJL W  toku spotkania w  In 
stytucie przedstaw iciele de legacji ośw iad
czyli, że cz:- .inie w ystępu ją  za ra ty fik a 
cją przez Bundestag układu m iędzy P o l
ską i N R F  i są przekonani, że układ 
zostanie ra ty fik ow an y . P oby t d e legacji 
Pax  Christi był rew izytą  po odw iedzi
nach w iehi dzia łaczy katolick ich  z  P o l
sk i w  NRF,

PR O G R A M  budownictwa m ieszkan iow e
go  w  okresie najbliższych 5 lat był 
przedm iotem  narady zastępców  prze
w odniczących prezyd iów  w ojew ódzk ich  
rad narodowych w  dniu 26 m aja br. W 
naradzie, której przew odn iczył m inister 
Gospodarki Kom unalnej Z. Drozd w zię li 
rów nież udział przedstaw iciele k ie row 
nictw  zainteresowanych resortów  i in 
stytucji.

W  W A R S ZA W IE  odbyły się polsko w ę 
giersk ie rozm ow y gospodarcze, podczas 
których dokonano oceny rozw oju  do
tychczasow ej w spółpracy w  dziedzin ie 
w ym iany tow arow ej, kooperacji i spec
ja lizacji produkcji m iędzy obu krajam i 
oraz w ym ien iono poglądy na temat da l
szego rozw oju  stosunków  gospodarczych.
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BISKUP
FRAN CISZEK HODUR

i

Ja k i Kościół
*  — D om ó w ie n ie  —

CHRYSTUSOWE SPOŁECZEŃSTWO 
NAPOTYKAŁO O D  POCZĄTKU 
NA TRUDNOŚCi I NIEBEZPIECZEŃSTWA

Z książeczki napisanej przeze mnie w roku 
1922 ipt. „Chrystus i Jego Kościół ', wziąłem to 
Wszystko co wyjaśnia powstanie i rozwój oraz 
niedomagania Chrystusowego Kościoła w ciągu 
X IX  wieków. Zdaje mi się dzisiaj jeszcze, że z 
tego historycznego zarysu nie da się nic ująć ani 
zmienić, bo najnowsze dzieje chrześcijaństwa 
potwierdzają ten fakt, że Chrystusowe społe
czeństwo napotykało na nadzwyczajne trudności 
zaraz w  początkach swego istnienia, I że źli lu
dzie próbowali użyć nauki Boskiego Mistrza do 
swych prywatnych albo klasowych celów, znie
kształcali Boskie Jego urządzenia i podawali 
wyznawcom nie to, co Chrystus mówił i czynił, 
ale to. co oni chcieli, aby Chrystus nauczał i 
czynił.

Boskiemu Nauczycielowi rozchodziło się gtów- 
nie o przekształcenie U zkiego społeczeństwa, o 
odrodzenie i udoskonalenie człowieka, o we
wnętrzne jego życie, które ma się przejawiać 
na zewnątrz w  miłości Boga i bliźniego, w  bra
terstwie, w  powolnym przekształcaniu z surowe
go materiału, nawet brutalnego, w  społeczeń
stwo Boże, w  Królestwo Boże, później nazwane 
Królestwem Chrystusowym.

MESJAŃSKI PROGRAM PROROKA 
IZAJASZA

Ten cel założył sobie Boski Nauczyciel na po
czątku zaraz swego wystąpienia w synagodze w  
Nazaret, gdy odczytał 7. Księgi Izajasza Proiroka 
następujące słowa:

„Duch Panującego Pana jest nade mną: przeto 
pomazał mię Pan, abym opowiadał Ewangelię ci
chym. posłał mię. abym zawiązał rany tych. 
którzy są skruszonego serca abym zwiastował 
pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie 
ciemnicy: abym ogłosił miłościwy rok Pański i 
dzień pomsty Boga naszego: abym cieszył
wszystkich płaczących; abym sprawił radość 
płaczącym w  Sjonie, a dal im ozdobę miasto po
piołu. olejek .wesela miasto smutku, odzienie 
chwały miasto ducha ściśmonego: i będą nazwa
ni drzewami sprawiedliwości, szczepieniem Pań
skim, abym był uwielbiony". (Iz. 61. I, 2. 3).

O DPO W IEDŹ JEZUSA CHRYSTUSA 
DANA U C ZN IO M  JANA CHRZCICIELA

Treść tego posłannictwa Mesjańskiego ujął 
Jezus Chrystus w  form ie jasnej, dla każdego 
zrozumiałej, w  odpowiedzi danej uczniom Jana 
Chrzciciela, który pragnął usłyszeć wyjaśnienie 
z ust samego Jezusa, nie tyle dla siebie, ile dla 
swoich uczniów, czy uważa się Jezus za Mesja
sza narodu żydowskiego czy nie. Podług Ewan
gelii Mateusza tak brzmiała ta odpowiedź dana 
uczniom Jana:

„Szedłszy donieście Janowi, coście słyszeli i 
widzieli. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci 
bywają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmar
twychwstają, ubogim ewangelię opowiadają: a 
błogosławiony jest, który się ze mnie nie gor
szy”. (Mat. XI, 4, 5, 6).

Jak widać z tych krótkich zapisków' apostoła 
i ewangelisty Mateusza. Jezus rozszerzył zakres 
mesjaństwa głoszonego przez proroków Starego 
Zakonu, między innymi przez Izajasza i dodał 
nowy czynnik: budzenie z martwych, umarłych 
pod względem cielesnym i pod względem du
chowym. Jak w iem y z żywota Jezusa Chrystusa, 
czynił On cuda na potwierdzenie swej nauki i 
swego posłannictwa i przepowiedział, że jeżeli 
Jego uczniowie pójdą drogą przez Niego wska
zaną. będą to samo czynić, a nawet większe czy 
ny wykonywać, aniżeli On wykonywał w  ciągu 
trzyletniego mesjaństwa.



PIERWSZA KOMUNIA ŚW. W PARAFIACH POLSKOKAIOLICKICH
Tradycyjnym zwyczajem we wszystkich parafiach polskokatolickich poczqwszy od 15 
maja br. odbywajq się uroczystości Pierwszej Komunii św. N iżej przedstawiamy zdję- 
cja z tych uroczystości:
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42 LATA NA 
KIELECCZYŹNIE

Biskup Naczelny Kościoła 
Polskokatolickiego — Julian 
Pękala — w towarzystwie pi- 
szqcego niniejszy artykuł od
wiedził w dniach 22—23.V. 
br. stare parafie w woj. kie
leckim: Okół, O  sówkę, Tar
łów oraz filię parafii tariow- 
skiej — Podgórze Boryjskie. 
Placówki te sq położone w 
granicach terytorialnych D ie
cezji Krakowskiej, której kie
rownikiem jest Ksiqdz Admi
nistrator Benedykt Sęk.

Om awiane wydarzenie ma 
znaczenie szczególne i to z 
kilku względów. Biskup N a 
czelny, jest jednym z głów
nych organizatorów wymie
nionych parafii, powstałych 
w latach 1929—1930. Drugi 
ksiqdz współorganizator — 
A. Jurgielewicz — dziś już nie 
żyje (zmarł w 1959 r.). Wizyta 
Zwierzchnika Kościoła ma 
ważne znaczenie również i 
dlatego, że w wygłoszonych 
przez Niego w czasie nabo
żeństw przemówieniach moż
na znaleźć sporo cennych in
formacji, dotyczgcych życia i 
działalności Kościoła. Stqd 
myśl zaprezentowania waż- 
niejszych fragmentów tych 
przemówień, oraz faktów 
zwiqzanych z historię parafii 
wydaje się być w pełni uza- 
sadniong.

Wizytację rozpoczęto w  dniu 
22. V. br. (sobota) od parafii pw. 
św. Franciszka z Asyżu w Okolę, 
gdzie od kilku lat proboszczem 
jest aktualny skarbnik Rady Koś 
cioła — ks. dziekan Franciszek 
Baranowski.

Parafia powstała w  1929 r. 
Idea Polskiego Narodowego Koś

ciola Katolickiego (PN K K ) do
tarła tu z Tarłowa. W pierwszym 
nabożeństwie odprawionym w 
Okolę w  1929 r. uczestniczyło ok. 
4 tysiące ludzi, którzy mimo 
szykan ze strony rzymskokatolic
kiego kleru, opierającego swą 
moc o poJicję. stanowczo opo
wiedzieli się za Polskim Narodo
w ym  Kościołem Katolickim.

Wierni parafii OkóJ są bardzo 
związani z Kościołem i miejsco
wym duszpasterzem. Świadczy o 
tym m in. liczny udział w nabo
żeństwach. tak młodzieży, jak i 
osób starszych. Przv parafii fun
kcjonuje dobrze zorganizowany 
punkt katechetyczny. Wierni z 
dumą i zadowoleniem podkreślają 
swoje osiągnięcia, jak np. dobu

dowanie prezbiterium i zakrystii, 
częściowe wzmocnienie ścian 
kościoła. wzniesienie nowej 
dzwonnicy, prace przy grodzeniu 
kościoła i cmentarza. Jest to do
wodem ofiarności wiernych oraz 
aktywności miejscowego duszpa
sterza. Ciągle jednak dotkliwie 
odczuwa się brak nowej plebanii, 
w której znalazłoby się mieszka
nie dla proboszcza oraz salka pa
rafialna.

W godzinach popołudniowych 
dnia 22. V. br. ks. dziekan F. Ba 
ranowski oprowadził Biskupa 
Naczelnego najpierw po cmenta
rzu. na którym znajdują się gro
by kilku pierwszych wyznaw
ców PN K K  w Okolę, następnie 
poprosił do kościoła, gdzie czeka
ła już spora gromadka dzieci przy
gotowujących się do I Komunii 
Sw.

Z Okolą wspóJnie z ks. dzieka
nem F Baranowskim goście uda
li się do sąsiedniej parafii w 
Osowce. Liczne grono wiernych, 
na czele ze swoim proboszczem 
ks. Janem Posieleckim. oczeki
wało przed kościołem na ich 
przybycie. Po krótkim powita
niu przed kościołem i nabożeń
stwie majowym, które odprawił 
ks W. Wysoczański, Biskup Na
czelny przemówił do zebranych 
w kościele wiernych. Nawiązał 
m.in. w kilku słowach do 1929 
roku. kiedy to po raz pierwszy 
odprawił w Osowce Mszę Sw. w 
języku po4skim.

„Pierwsze chwUe — mówił bp 
Pękala — były bardzo trudne. 
Wielu spośród was odeszło już 
do wieczności. Młodzi żyją szczę
śliwie nowym życiem i znają 
tamte czasy przeważnie z his
torii. Życie w Osowce zmieniło 
się. Macie dziś dostępną prasę, 
radio, telewizję. Wiedu z was ko
rzysta z miejscowej biblioteki, 
jest <nawet Ośrodek Zdrowia. 
Tego w okresie międzywojennym 
wasi ojcowie nie mieli. Zbiera 
de się zupełnie swobodnie na 
publicznej modlitwie w  pięknym 
kościółku. Nie zauważa się już 
nawet, takiej jak w owych cza
sach, nienawiści wyznaniowej. 
Niektórzy ludzie nauczyli się 
szanować przekonania religijne 
innych — choć jeszcze na tym 
odcinku pozostaje wiele do ży
czenia.

Pierwszą Mszę św. odprawi
łem pod krzyżem obok domu 
naszego wyznawcy. Jana Tomali. 
Przez dwa lata, aż do chwili po
budowania kościoła, zbierano się 
na nabożeństwa w  prywatnym 
mieszkaniu — A. Poprzeczki, 
gdzie urządzono skromną kapJi- 
cę. Trzeba było pokonać ogrom
ne przeszkody ze strony rzym
skokatolickich księży oraz ów 
czesnych władz państwowych, 
aby pobudować ten kościół 
(1931r), w  którym wspólnie przed 
chwilą modliliśmy się. Początko
wo nie stać nas było na położe
nie podłogi i oszalowanie deska
mi wnętrza kościoła. Klęczeliś
my na piasku. Dzięki wysiłkom 
waszego proboszcza oraz waszej 
ofiarności dokonano poważnych 
inwestycji w  kościele. Położono 
podłogę, oszalowano i wyremon
towano prezbiterium, naprawio
no dach. wybudowano dzwonni-'

Okuł -  P ierw sza Kom unia Sw.

O łów k i — Pierwsza Komunia Sw.



cę kościoła. Zauważyłem, że 
rozpoczynacie pracę przy grodze
niu kościoła. Ogrodzono cmen
tarz. To wszystko świadczy o 
wielkim poświęceniu i przywiąza
niu do Kościoła, tak waszego 
proboszcza, jak i waszym. Pa
miętajcie jednak, że to wszystko 
było możliwe dzięki nowym, 
sprawiedliwym warunkom spo
łeczno-politycznym.

Kościół nasz w okresie m ię
dzywojennym był prześladowa
ny, a wielu z nas na pew
no jeszcze pamięta jak polic
ja rozpędzała ludzi pragnących 
się modlić w  języku polskim. 
Kościół Narodowy uzyskał le
galizację dopiero decyzją M ini
stra Administracji Publicznej z 
dn. I. II. 1946 r. Dziś możemy 
spokojnie chwalić Pana w języku 
polskim. Język ten wprowadza 
aktualnie do liturgii nawet Koś
ciół Rzymskokatolicki. Wierzę, że 
Kościół ten będzie coraz bardziej 
szedł z duchem czasu. Obecnie 
istnieje jeszcze w nim duże za
cofanie. Trzeba czasu".

Kazanie pobudziło wielu w ier
nych do refleksji. Osoby starsze, 
pamiętające pierwsze chwile or-

finięciach. Czekają tej radosnej 
chwili, kiedy ich kościół zostanie 
zelektryfikowany oraz nie zapo
minają o obowiązku, który na 
nich spoczywa — zbudowaniu no
wej plebanii.

W niedzielę <23. V. br.) o godz 
9.00 rano Biskup Naczelny w y
głosił kazanie do dziatwy w  Oko
lę. Tu również wyrażając zado
wolenie, z powodu licznego 
udziału wiernych w  rannej Mszy 
św.. zwrócił uwagę na obowiązek 
kontynuowania dzieła zapocząt
kowanego w  1929 roku. „Od was. 
młodzieży — podkreślił Mówca 
zależeć będą dalsze dzieje tej pa
rafii. Cieszę się, że interesujecie 
się Kościołem. Starsi kiedyś mu
szą odejść z tego świata. Wy po
zostaniecie. Kontynuujcie piękną 
i szlachetną ideę wszczepioną w 
serca wasze“ .

O godz. 11.00 Biskupa Naczel
nego wita] w świątyni proboszcz 
parafii pw Sw. Ducha w  Tarło 
w ie — ks. A. Bielec. Radośnie bi
ły serca wiernych, zgromadzo
nych na uroczystej Mszy św.. gdy 
znów zobaczyli wśród siebie, te
go, który 42 łata temu zasiał w 
Tarłowie ziarno Boże. Zasiane 
ziarno kiełkuje i wydaje coraz 
lepsze owoce. Z przemówienia

Tarłów . Adm in istrator D iecezji K rakow sk ie j w  otoczeniu duchowieństwa i w ie r
nych.

ganizowania parafii w Osowce, 
ocierają łzy.

W dalszym ciągu Zwierzchnik 
Kościoła zwrócił uwagę wiernych 
na zdrowy, właściwy kult M aryj
ny, podkreślając jednocześnie 
miejsce N M P w liturgii Kościo
ła PoŁskokatolickiego. Na zakoń
czenie wyraził słowa uznania i 
wdzięczności proboszczowi oraz 
wiernym, za trud i oddanie dla 
parafii i zachęcił ich gorąco do 
dalszej ofiarnej pracy.

Miejscowy duszpasterz — 
ksiądz proboszcz Jan Posiedlec 
ki w kilku serdecznych słowach 
złożył podziękowanie za przyby
cie do Osówki Biskupowi Naczel
nemu oraz osobom towarzyszą
cym.

Parafianie Osówki nie poprze 
stają na dotychczasowych osią-

dowiadujemy się, że początek w 
Tarłowie nie był łatwy Wszelki
mi dostępnymi środkami tłumio
no powstającego ducha narodo
wego. Prześladowania i szykany 
ze strony rzymskokatolickiego 
kleru i policji stały się Chlebem 
powszednim wyznawców PNKK. 
„Cieszę się — mówił Biskup Pę
kala — że widzę kwitnącą ideę 
Kościoła Narodowego, że licznie 
jesteście zgromadzeni w  tej świą
tyni. Jednocześnie sięgam myślą 
do tych chwil, kiedy parafia wa
sza pozbawiona była opieki du 
chowej (od 1942—1951). Wszystko 
to minęło. Jestem wdzięczny 
wam za to, że pod przewodnic
twem swojego energicznego dusz
pasterza dbacie o tę świątynię. 
Szczęść wam Boże” .

Z przyjemnością najeży pod
kreślić, że istotnie w  parafii tar 
lowskiej kwitnie życie — szcze
gólnie od czasu, kiedy probosz

czem został ksiądz A. Bielec. 
Zniszczony kościół został odbu
dowany i wewnątrz schludnie 
urządzony. Trwają bardzo za
awansowane prace przy grodze
niu kościoła. Został pięknie 
ogrodzony cmentarz. Wierni z 
dumą podkreślają „wszystko to 
zawdzięczamy naszemu probosz
czowi".

Ze smutkiem jednak wspomi
nają o braku odpowiedniego 
mieszkania dla proboszcza. Za 
kupiony przez parafię drewniany 
dom już nie nadaje się do użyt
ku: pokoje bardzo wilgotne i za- 
grzybiałe. Powodem tego jest 
walący się dach. Księdzu pro
boszczowi Bielcowi należałoby
jakoś pomóc. Niezbędna jest tam 
budowa plebanii.

Wypada wspomnieć, że wierni 
parafii tarłowskiej w maju
1970 t . obchodzili wielką uro
czystość — 40 lecie zorganizowa
nia parafii. W uroczystości tej 
udział w zięli: Administrator
Diecezji Krakowskiej, ks. B. Sęk 
oraz liczne duchowieństwo z 
diecezji krakowskiej.

Ksiądz proboszcz A. Bielec
opiekuje się także kościołem w 
Podgórzu Boryjskim. W m iej
scowości tej znajduje się kilka
naście rodzin polskokatolickich. 
Piękny, drewniany kościół w y
maga jednak kapitalnego remon
tu. Aktualnie gromadzony jest 
już przy kościele materiał budo
wlany i za kiłka tygodni rozpo
cznie się remont.

Z Tarłowa udano się ponownie 
wspólnie ze skarbnikiem Rady

Kościoła, ks. dziekanem F. Ba
ranowskim do Okoła. Tu znów 
oczekiwali Jia Biskupa wierni 
zgromadzeni w kościele na na
bożeństwie majowym. W czasie |
nabożeństwa Słowo Boże wygło
sił Biskup Naczeflny. Podkreślił 
m in. „Kościół nasz jest Kościo
łem o starych, narodowych tra
dycjach, głęboko wrośnięty w 
polską kulturę i rzeczywistość 
społeczną. Odpowiada on dąże 
niom bardziej św iadomej, w ie
rzącej części społeczeństwa pol
skiego. Legitymacja Kopcioła na
szego, znanego społeczeństwu 
polskiemu pod nazwą Kościoła 
Narodowego, jest nacechowana 
śmiałym i zdecydowanym sprze
ciwem do wyzysku, dyskryminac- 
cji, fałszu i zakłamania. W spo
łecznościach kościelnych, w któ
rych jest obłuda, fałsz i zakła 
manie, tam nie ma Boga. Chrys
tusowa Ewangelia uczy nas m i
łości i pokoju. Bądźmy wierni tej 
Ewangelii1'.

Gdzie tylko pojawił się Ksiądz 
Biskup Naczelny, wszędzie to
warzyszyła Mu ze strony dusz
pasterzy i wiernych wielka goś
cinność i przywiązanie. Z wiązan
kami kwiatów, wręczonych Bis
kupowi przez dzieci parafii w 
Okolę, wyjechaliśmy o godz. Ig.00 
do Warszawy.

Poza wymienionymi placów 
kami, na kielecczyżnie istnieje ca
ły szereg innych żywotnych ̂ pa
rafii polskokatolickich, o których 
będzie mowa przy podobnych 
okazjach.

KS. W. WYSOCZANSKJ

Odbudowany kośció ł w  Tarłow ie.



ISO kilometrów Wybrzeża odzyskała Polska 
w 1918 r. Właściwie objęliśmy 66 kilometrów 
bo w te 150 kilometrów wliczany był Hel. O- 
piekę nad polskim wybrzeżem powierzano 
Departamentowi do Spraw Morskich przy 
Ministerstwie Spraw Wojskowych.

Nasza Marynarka Wojenna składała się w 
owe czasy z dwóch kutrów, a jeden posiadał 
nawet motorek! Pozostała flota to łodzie ry 
backie z „napędem” na wiosła.

A le oto w roku 1920 Polska zakupuje w 
Holandii i sprowadza na polskie wody ża
glowiec „Lw ów “ , który jako pierwszy „statek 
w dziejach Polski, przepłynął równik.

Na tym małym skrawku wybrzeża Polska 
nie posiadała nawet własnego portu. Prawda, 
uzyskaliśmy pewne prawa na terenie '„wol
nego miasta" Gdańska, a między innymi do 
korzystania z portu gdańskiego, lecz czy is
totnie można hylo z tego prawa korzystać? 
Niestety. Niemcy robili wszystko, aby Polacy 
mieli trudności w wywozie i przywozie towa
rów dla naszego kraju.

Polacy znaleźli inne wyjście. Oto w roku 
1925 do małej kaszubskiej wsi Gdyni przy
jeżdża grupa ludzi. Mierzą głębokość morza 
biorą próbki wody i gruntu. Odjeżdżają. Ale 
wkrótce zaczęły się dziać dziwne rzeczy. N a j
pierw doprowadzono prawie do samego mo
rza tory kolejowe, którymi dowożono żelazo, 
drzewo, cement i maszyny. Polska rozpoczęła 
budować swój własny port morski.

Obecnie po odzyskaniu prastarych Ziem 
Zachodnich morskie granice Polski Ludowej 
wynoszą 524 kilometrów.

Nasza flota handlowa dysponuje nowoczes
nymi statkami, które docierają do różnych 
zakątków świata. Naszą wizytówką jest „Ste
fan Batory" — następca wysłużonego „Bato
rego” . Należy dodać, że jednocześnie nasze 
statki handlowe posiadają kabiny pasażer
skie, a więc chętni wrażeń morskich i obej
rzenia obcycb krajów mogą za pomocą PŻM 
urzeczywistnić swoje marzenia Należy tylko 
wybrać trasę, zgłosić do PZM, opłacić i w dro
gę na podbój róży wiatrów.

W  Polsce Ludowej naradził się nowy prze
mysł —  stoczniowy. Rozpoczęliśmy od re- t 
moniu statków w Stoczni Gdańskiej. A le 
apetyt rośnie w miarę jedzenia. W  1947 roku 
stocznia wykonała serię stalowych kutrów 
rybackich, a już w rok później cały kraj cie
szył się, wraz ze stoczniowcami, przy wodo
waniu pierwszego polskiego statku — „Stani
sław Sołdek” — symbolu wszystkich robotni
ków stoczniowych.

Polscy stoczniowcy postawili przed sobą 
ambitne zadanie — zhudowanle dziesięcioty- 
sięcznika. 1 oto w 1955 roku „Marceli Nowot
ka” rozpoczyna chlubną serię budownictwa
i sprzedaży na rynki zagraniczne polskich 
statków.

Co to za ambicja! Przecież Polacy nigdy nie 
byli narodem żeglarzy, jak Norwegowie, czy 
Anglicy, a co za tym idzie — nie budowali 
nigdy okrętów. A  dziś czytamy w prasie, że 
nasi stoczniowcy przystąpili do budowy 100- 
-tysiącznika!

a



ORZE POKOJUI

Gdynia, Gdańsk, Szczecin. Polskie miasta
— budowniczowie naszej ostoi morskiej.

Szczecin — niezwykły port. Zniszczony w 
czasie wojny prawie doszczętnie. A  dziś — 
największa bata rybołówstwa morskiego. 
Statki rybackie wyruszają na połów ryby aż 
za kontynent afrykański. Szczecin to także 
Polska Żegluga Morska — największy prze
woźnik na Bałtyku. Szczecin — ta także 
przemysł stoczniowy.

•
Polska Ludowa szczyci się nie tylko dorob

kiem naszego przemysłu stoczniowego, żeglu
gi i rybołówstwa morskiego, szczyci się tak
że Polską Marynarką Wojenną, która stoi ną 
straży naszego wybrzeża morskiego. Nie moż
na przy tym nie wspomnieć chlubnej histo
rii w czasie działań I I  wojny £wiatov'ej. ,

Niewielkie siły morskie Polskiej Marynarki 
Wojennej uległy w 1939 r. 4-krotnej przewa
dze wroga. W pierwszych dniach straciliśmy

większość okrętów nawodnych. Część okrę
tów przedarła się do Szwecji, Anglii i Nor
wegii. Pod dowództwo polskiego admirała 
władze brytyjskie przydzieliły 6 niszczycieli,
2 krążowniki, 3 okręty podwodne oraz kilka 
ścigaczy. Polska Marynarka Wojenna walczy
ła na Atlantyckim Morzu Śródziemnym i Bał
tyku. __

W latach 1939— 1945 pod polskimi [lagami 
walczyły 44 okręty i 8 okrętów podwodnych. 
Polska Marynarka Wojenna dokonała 1162 
operacji bojowych, straciła w walkach 13 
okrętów, 2 okręty podwodne, 20 samolotów, 
33 statków handlowych i barek transporto
wych.

Bohaterstwo i męstwo naszych marynarzy 
urastało do postaci, której nie było równych. 
I  dziś nasi marynarze, ale już na supernowo
czesnych okrętach wojennych, kontynuują 
chlubne tradycje swoich ojców. Stoją na 
straży naszych morskich granic i Polskiego 
Bałtyku — morza pokoju.

JÓZEF STEFANOW ICZ

1. Po lsk i okręt w ojenny „B urza ”

2. ORP .B łyskaw ica”

3. „D a r  Pom orza”  pod rozp iętym i ża
glam i

4. P ierw szy dziesięciotysięczn ik „M a r
celi N ow otk o”

5. Parow iec PZM  „G n iezno”

6. W izja statku przyszłości

7. W  Stoczni Gdańskiej im. Lenina 
trw ają prace w yposażeniow e na U 
statkach, a jednocześnie montuje 
sie kadłuby jednostek dla arm ato
rów  polskich oraz ZSRR, N o rw e
gii, B razy lii i Kolum bii. Na w ij. 
fragm ent rejonu W ydziału K-2



Ł Ę C Z Y C K A  R Z E Z B A

Z NOTATNIKA 
WŁÓCZĘGI

I c h jest już coraz mniej. Pro
cesy społeczne i cywilizacyjne od
rywają tych ludzi zbyt szybko 
od tradycyjnego źródła inspiracji, 
nie dając czasu na zasymilowanie 
nowych, obcych i nieznanych ele
mentów, na powolne przetworze
nie ich w ludową sztukę.

Wśród bagien i mokradeł po
wiatu łęczyckiego, we wsiach, do 
których wiodą złe drogi, skupia 
się rewelacyjna w dzisiejszych 
czasach liczba pracowni twórców 
ludowych. Szesnaście osób zaj
muje się wyrobem plecionek ze 
słomy, wikliny i korzeni, czter
naście — wycinankami, pisanka
mi i „pająkami” , jest jedenaście 
warsztatów tkackich, w czterech 
miejscach wykonują instrumenty 
muzyczne, egzystuje jeszcze je
den warsztat kowalstwa arty
stycznego, ale przede wszystkim
— mieszka tu i pracuje d w u 
d z i e s t u  rzeźbiarzy.

Rzeźba jest najbardziej repre
zentatywnym i tradycyjnym środ
kiem wyrazu w łęczyckiej plasty
ce ludowej. Niebezpieczne trzęsa
wiska i mokradła charaktery
styczne dla tego terenu skłaniały 
ludzi do uciekania pod opiekę 
świętych. Świadczą o tym drew
niane iigurki wyobrażające świę
tego Jana Nepomucena, strzegą
cego przejścia nad wodą.

Wieś Świnice przecina droga. 
Pod warstwami rozmiękłego bło
ta trudno rozpoznać — czy to 
resztki asfaltu, czy rodzime ^ko
cie łby” ; czy też po prostu brak 
jednego i drugiego. I chałupy zu
pełnie zwyczajne. W którejś z 
nich mieszka pan Władysław 
Czerwiński. 7 zewnątrz trudno 
byłoby rozpoznać dom artysty. 
Między drogą a płotem błoto nie 
do przebrnięcia dla kogoś, kto 
nie posiada „gumiaków” . Pytam, 
czy to tu. Pan Władysław zapra-

m iteiiil. Na pytanie, ( 2;  w ć w ca s ,  
jak byi w obozie, wykonywał Jakieś 
figurki na zamówienie kogoś z władz 
obozowych — odpowiada niechętnie 
„czasami” łonem wykluczającym kon
tynuacje tematu.

Po powrocie do kraju rzeźbi 
coraz częściej, a teraz, to bardziej 
się tym zajmuje niż czymkolwiek 
innym. Przynosi z drugiej części 
izby kilkanaście niewykończo
nych — jak sam powiada — po
sążków, świecących świeżym 
jeszcze drewnem i wyjaśnia mi, 
że te lekko różowawe to wierzby, 
a te białe — to z miękkiego pnia 
lipowego...

Dziwne są te figurki. Nie przy
pominają spokojnych wiejskich 
rzeźb. W e wszystkich jakiś nie-

sza do domu gromkim głosem 
człowieka przyzwyczajonego do 
częstych i niespodziewanych w i
zyt. Wnętrze domu to jedna, nie
wielka i ciemnawa izba, poprze
dzielana dwiema szafami. Po jed
nej stronie stoi stół, kuchnia i 
różne kuchenne sprzęty. 2ona 
pana Czerwińskiego młoda jesz
cze kobieta podsuwa stołki, zza 
szaf wyglądają dwaj chłopcy — 
synowie gospodarza.

Zapalam y papierosy. Po A w i li  ju? 
pan W ładysław opowiada pięknym  
głosem kaznodziei swój życiorys ar
tystyczny. Gło? ten znakomicie pasu
je  do Jego wysokiej, szczuplej syl
wetki i siwej czupryny.

Mówi, że rzeźbić zaczynał jak to 
wiejscy chłopcy — gdy dostał scyzo
ryk. Przy pasieniu krów, na kawał
ku kory lub odłupanym praez pio
run wierzbowym pnin. Jako czterna
stoletni chłopak rozpoczął termino
wanie u szewca, zresztą z zawodu 
jest szewcem. Polem długo już się 
rzeźbieniem nie zajmował — trzeba 
było zarabiać na życie. Przyszła w oj
na 1 mobilizacja. Do rzeźby powró
ci! jako więzień obozu jenieckiego 
w okoticacb Monachium, — z plasty
kowego woreczka wyciąga wyjątko
wo piękną i sugestywną rzeźbę — 
twarz Chrystusa wyrzeźbiona w 
drewnianej podeszwie obozowego tre
pa. Na terenie ogołoconego 2 roślin
ności lagru by ł to jedyny dostępny

pokój, grymas, cierpienie. Cier
piący Chrystus, obłąkany Żyd. 
który stracił wszystkich bliskich, 
niosący na plecach worek z ich 
prochami, kobieta, którą pędzą 
do gazu, kilka smutnych diabłów.

— Kupuje ode mnie Cepelia, 
ale nie wszystko. Oni to lubią 
tak : albo Chrystus —  albo diabeł. 
Zanoszę też moje prace do Mu
zeum w  Łęczycy. Tam fa n i 
Grodzka wybiera najlepsze.

Stawiam tradycyjne pytanie o

tzw. plany twórcze — czyli po 
prostu co zamierza teraz robić. 
Odpowiedź budzi we mnie zdu
mienie: — Ano teraz, to będę 
rzeźbił świętego Defregera. Tak, 
tak, niech się pani nie dziwi, tak 
jak powiedziałem — świętego De
fregera. To będzie dziwny świę
ty. Taki wysoki — unosi rękę w y
soko ponad blat stołu, przy któ
rym siedzimy. — Na tiarze będzie 
miał trupią czaszkę z piszczela
mi, na szyi różaniec z trupich 
czaszek, zamiast krzyżyka kabu
rę pistoletu. A  na pastorale — 
powieszony człowiek, taki pokur
czony, z wywalonym językiem i 
wytrzeszczonymi oczami.

W Świnicach jest nie tylko 
kiosk „Ruchu” . Ludzie mają ra
dia, telewizory. I pamięć, która 
przechowuje zarówno strzępki 
zdarzeń, jak i cale epopeje. 
Twórczość pana Władysława 
Czerwińskiego nosi piętno wojen
nych lat, okrucieństw i ludzkich 
tragedii. Wśród kilkunastu sto
jących na stole — jedna jedyna 
jest inna. Snop zboża spowijający 
kobiecą postać. Może to będzie 
Madonna w kłosach?

— Może.

l a m o w a  trwa Jeszcze chwile. Nie 
cfaeę dłużej przeszkadzać gospoda
rzom. Jest późno. A ja muszę jeszcze 
dobrnąć do drogi, do przystanku 
PKS, do Łęczycy, do Warszawy. Ze 
Świnie Jest daleko — wszędzie dokąd
kolwiek chciałoby się pojechać. Da
leko, niewygodnie I 2 przesiadkaptl. 
Może więc i po części dlatego ludzie 
przeżywają tu staranniej wszelkie 
wydarzenia i zmiany, od zmiany pór 
roku począwszy. M ają czas na to, co 
w  mieście nazywamy kontemplacją.

Jadąc trzęsącym autobusem po 
dziurach i wybojach przypomi
nam sobie własne zaskoczenie, 
gdy spytałam pana Czerwińskie
go, jakimi narzędziami posługuje 
się przy pracy. Okazało się, że 
jedynym jego narzędziem jest 
krótki nożyk o trójkątnym ostrzu
— tak zwany ,.szewski gnyp". 1 
to wystarcza.

BABBARA 
MARKIEWICZ-JODKO
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CZAS LETNICH WĘDRÓWEK
Letnie miesiące to zwykle okres urlopów. W różnych za

kładach pracy toczą się niekiedy istne boje, a by wytargować 
możliwość urlopowego wypoczynku właśnie w lipcu  lub 
sierpniu. Oczywiście nie wszędzie i nie zawsze da się to zro
bić. Rytm  pracy wymaga bowiem, aby nawet w warunkach 
nasilenia urlopów zabezpieczona była obsada podstawowych 
stanowisk, aby planowe zadania wykonywane były w spo
sób systematyczny. Niestety więc nie wszyscy — zwłaszcza 
w zakładach o pracy ciągłej — mogą prawie jednocześnie 
wyjechać na letnie urlopy

Warto tutaj ruz marginesie zaznaczyć, że na ogól nie do
cenia się u nas szans wypoczynku, który daje urlop, np. w 
maju i czerwcu, czy też we wrześniu. Niejednokrotnie prze
cież w miesiącach tych pogoda bywa ładniejsza, bardziej u- 
stalona niż ic środku lasta, a brak tłoku w popularnych ośrod
kach wczasowych i  na trasach turystycznych stwarza okazję 
do bardziej swobodnego zaspokajania potrzeby zaczerpnię
cia oddechu i sil da pracy, do pełnego odprężenia, dającego 
rzeczywistą regenerację naszego organizijtu — tak fizyczną 
jak i psychiczną.

Ale tak się już dzieje, że przeważająca większość dąży 
jedTiak do spędzania urlopu w szczytowych miesiącach let
nich i wtedy to wyrusza we wszystkie strony po słońce, prze
de wszystkim zaś nad morze i w góry.

W ostatnim dziesięcioleciu wczasowo-turystyczną karierę 
zrobiły pewne mniej uprzednio znane okolice naszego kraju, 
jak np. Pojezierze Suwalskie, Ziemia Lubuska czy okolice 
wokół Zapory Solińskiej w Bieszczadach. Nie odebrały one 
co prawda zaprzysięgłych zwolenników Mazurom, Pomorzu 
Zachodniemu czy Beskidom, nie mniej otworzyły — szczegól
nie przed amatorami turystyki — nowe perspektywy wędró
wek i zakładania obozowisk, ukazały nie zawsze dotychczas 
doceniane piękno różnych zakątków Ojczyzny.

Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, że wykorzystanie tu- 
rystyczno-wczasowych możliwości na wszystkich terenach 
zależne jest w znacznej mierze od rozbudowy bazy, od stwo
rzenia i bezustannego unowocześniania zaplecza turystyki.

Dla rzeczywiście pełnego w y p oczy n k u szczeg ó ln ie  wypo
czynku czynnego, połączonego z intensywnym wędrowaniem, 
konieczne są nie tylko piękne i różnorodne widoki, ale także 
możliwość zaopatrzenia się na trasie w żywność i napoje, 
możliwość zakupu najpotrzebniejszych rzeczy, wreszcie mo
żliwość przespania się (bo nie każdy wozi lub nosi ze sobą 
namiot...) pod dachem schroniska. Choćby od czasu do czasu 
bo przecież i deszcze padają i noce bywają chłodne.

Przyznać trzeba, że zwłaszcza w ostatnich latach zanoto
wać możemy postępy w tej dziedzinie. Zarówno inwestycje 
państwowe, jak i  władz terenowych, a także działalność 
PTTK  przyczyniają się do ilościowej i  jakościowej poprawy 
stanu bazy turystyczno-wczasowej. Ntenuiiej nadal odczu
walne są braki, zarówno pod jednym jak  i drugim wzglę
dem. Wynika to także z wzrastającej z roku na rok liczby 
osób, pragnących spędzić urlop przynajmniej częściowo nu 
turystyce.

Specjalną rolę odgrywa niewątpliwie sprawa gastronomii 
turystycznej. Wydaje się, że wciąż niedostatecznie icykorzy 
sto.n<7 jest inicjatywa organizowania’'  sieci sezonowych pry 
watnycłi lub opartych na zasadach ęjp.ncyjnych jadłodajni 
oraz kiosków z żywnością. Zbyt mal(f chyba jeszcze uwagi po
święcają tej sprawie władze terenowe niższych szczebli (p re 
zydia powiatowych i  gromadzkich rad narodowych) oraz or
ganizacje spółdzielcze (spółdzielczość mleczarska i spółdziel
czość owocowo-warzywnicza). Z  uznaniem natomiast pod
kreślić należy inicjatywy podejmowane przez wiejską spół
dzielczość zaopatrzenia i z h tf ti W gospodach GS-ów nieraz 
można zjeść nie tylko taniej, ale również znacznie smaczniej 
niż w renomowanych restauracjach wielkomiejskich. Chcia
łoby się tylko spotykać na szlakach więcej tych go
s p ó d . Mogą być skromniejsze, mTeć bardziej ograniczony ja 
dłospis, ale niech będąi

Niemal to samo dotyczy kwater. Nie ulega bowiem wątpli
wości, że większa aktywność i lepsza orga,nizacja mogą przy
czynić się do tego,w że kwater prywatnych będzie nie tyłka 
więcej, ale że będą one zarazem czystsze i wygodniejsze, 
a przede wszystkim panować będzie mniejsza dowolnośći je 
śli chodzi o ich ceny.

Wszystkie te uwagi i nieśmiałe propozycje nie mają by
najmniej na celu stworzenia na szlakach turystycznych wa
runków, w których zagubią one cokolwiek z uroków przyro
dy i krajobrazu, nie skażonego nadmiernie gospodarską dzia
łalnością człowieka. Wydaje się jednak, że problem rozbudo
wy i usprawnienia bazy turystyki w naszym kraju — choćby 
na poziomie potrzeb jedynie krajn rycĄ amatorów wędrówty
— wymaga dalszych rozwiązań i energicznego działania. 
Choćby po to, abyśmy spotykając się na szlaku, mogli być 
wolni od trosk i kłopotów, zakłócających spokój wypoczynku 
i poznawania piękna kraju.

TAROT

KOMISJA
EDUKACJI 
NARODOWEJ

(2)

Członkowie Komisji Edukacji 
Narodowej stanowili kwiat ów 
czesnej inteligencji polskiej, a 
także europejskiej. Wszyscy byli 
ludźmi wykształconymi w kultu
rze zachodniej i z tą kulturą byli 
związani. Jako ludzie światli dą
żyli do reform, których potrzebę 
widzieli na wielu płaszczyznach 
życia.

Prezes KEN. Ignacy Massalski, 
byl gorącym zwolennikiem dok
tryny fizjokratyzmu, a na terenie 
Polski — jednym z najgłośniej
szych jej apostołów. Dzięki auto
rytetowi i wiedzy w dużej mierze 
przyczynił się do powstania K o
misji, wysuniętej — jako projekt
— przez króla. Jako prezes Kom i
sji wykazał troskę o oświatę i po
łożył na tym 'polu  duże zasługi 
Za marnotrawienie pieniędzy Ko
misji i brak patriotyzmu popadł 
w konflikt z Komisją, która po 
zbawiła go prezesury.

Michał Poniatowski, prymas 
Polski, podobnie jak Massalski, 
byl fizjokratą oraz gorącym pro
pagatorem idei edukacyjnej oraz 
industralizacji kraju. Pierwsze la
ta jego wytężonej pracy i wielu 
zasług przesłania fakt późniejsze
go przejścia do obozu konserwa
tystów i współpracy z zaborcami. 
Ze zwolennika Sejmu Czterolet
niego stał się jego zdecydowanym 
wrogiem. Wraz z obozem konser
watywnym potępiał reformy pod
jęte dla ratowania kraju.

Andrzej Zamojski, najświatlej
szy i najuczciwszy komisarz, był 
jedną z najbardziej znanych po
staci w Polsce i w Europie. Pro
testując przeciwko samowoli za- 
horców — zrezygnował z urzędu 
kanclerskiego Korony. Byl twórcą 
nowego kodeksu praw, gorącym 
zwolennikiem oświaty i praw 
obywatelskich ludu, publicystą 
zagadnień społeczno-politycznych.

Joachim Chreptowicz — senator 
litewski, bliski przyjaciel króla, 
twórca słynnej biblioteki w 
Szczorsach, współpracował z Za
mojskim przy opracowaniu nowe
go kodeksu praw.

Adam Kazimierz Czartoryski, 
komendant Szkoły Rycerskiej 
(pierwsziej w  Polsce szkoły świec
kiej), wybitny pedagog, mecenas 
kultury, skupiał wokół siebie naj
wybitniejsze jednostki w kraju. 
Jako komisarz szczególnie intere
sował się Towarzystwem do Ksiąg 
Elementarnych oraz zagadnienia
mi pedagogiki kobiet, którym po
święcił „Listy o edukacji” . Napi
sał także „Obowiązki studenckie”
— zbiór reguł etycznych dla mło
dzieży szkolnej.

Ignacy Potocki był najwybit
niejszym i najbardziej oddanym 
pracom KEN komisarzem. Wycho
wanek Konarskiego, przeszedł sy
stematycznie publiczny kurs nau

ki szkolnej. Dzięki wybitnej zna
jomości literatury pedagogicznej 
i niezwykłej intuicji pedagogicz
nej, byl jednym z głównych orga
nizatorów prac Komisji.

Pozostali członkowie: Antoni
Poniński i August Sułkowski — 
nie zapisali się na karcie zasług 
dla KEN.

Ogółem w  okresie 1773—1794 w 
pracach Komisji uczestniczyło 38 
komisarzy. Poza wyżej wymienio
nymi chlubnie zapisali się: Fran
ciszek Bieliński, Feliks Oraczew
ski, Julian Ursyn Niemcewicz i 
inni.

Miejsce i czas posiedzeń KEN 
oraz jej tok urzędowania i sche
mat administracyjny określały 
odnośne przepisy. Posiedzenia 
zwyczajne odbywały się trzy razy 
w tygodniu na zamku królew
skim. Raz w tygodniu przedsta
wiano królowi sprawozdanie z ze
brań. O osobistym, głębokim za
interesowaniu króla działalnością 
i sprawami Komisji Edukacj i Na
rodowej świadczy jego osobiste 
uczestnictwo w zebraniach komi

sarzy, w posiedzeniach rocznico
wych Towarzystwa do Ksiąg Ele
mentarnych, podpisywanie przez 
niego dekretów nominacyjnych 
oraz osobista interwencja we 
wszystkich poważniejszych trud
nościach.

Pierwszym publicznym aktem 
prawnym KEN był „Uniwersał” 
z dnia 24.10.1773 r. Stanowi on do
kument pierwszej w Polsce i w 
Europie państwowej administra
cji szkolnej, której celem stało się 
stworzenie jednolitego systemu 
nauczania, zgodnego z potrzebami 
czasu. Zadanie to było trudne do 
wykonania, gdyż brak było wzo
rów, a piętrzyły się trudności na
tury społeczno-politycznej.

Działalność KEN  została przez 
historyków podzielona na trzy 
okresy:

I (1773—1780) Komisja pracuje 
nad stworzeniem nowego systemu 
szkolnego i nad zapewnieniem 
mu środków finansowych.

Kraj podzielono na 6 departa
mentów (wielkopolski, małopolski, 
mazowiecki, litewski, ruski, bia
łoruski), w których utworzono 
64 szkoły: 38 pojezuickich, lfl pi- 
jarskich, 6 bazyliańskich, i księży 
komunistów. Były to: 22 szkoły 
wojewódzkie, 39 powiatowych, 2 
akademie (Poznań, W ilno) i kole
gium astronomiczne (Wilno). K o 
misja zajmuje się głównie szko
łami średnimi, elementarnymi i 
pensjami prywatnymi. Szkoły pa
rafialne przeznaczone były dla 
wsi i małych miasteczek, tzn. dla 
dzieci chłopów i rzemieślników. 
Szkoły powiatowe i wojewódzkie 
kształciły głównie młodzież szla
checką.

J. POLAK
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TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI 
LEKARZ I SPOŁECZNIK
Życie Tadeusza Boya Żeleńskiego (1874—1941) niezwykle barwne i ciekawe znamy częścio
wo z literatury, głównie z jego własnych wspomnień. Tragiczna śmierć zadana przez hitle
rowców przerwała je 30 lat temu. Pragniemy dziś przedstawić ten fragment jego iycia, 
z którego najmniej był zadowolony, a w którym mimo wszystko odnotować możemy sukcesy 
i rzetelne osiągnięcia.

Różnoraka działalność Boya jako publicy
sty, poety, tłumacza, wydawcy, tealrologa. 
filologa, krytyka literackiego i działacza spo
łecznego została scharakteryzowana w  licz
nych pracach.

Natomiast jego działalność zawodowa jest 
mniej znana szerszemu ogółowi. Nie należy 
zapominać, że w  służbie medycyny spędził 
on 27 lat, łącznie ze studiami, Był twórcą 
krakowskiej „Kropli M leka" i tzw. biur 
porad dla matek.

Inną dziedziną działalności lekarskiej Boya. 
była propaganda śwadomego macierzyństwa. 
Rola, jaką odegrał w  tej akcji jest pow
szechnie znana.

Niedoceniona dotąd pozostała naukowa 
działalność Żeleńskiego A przecież przez sie
dem lat pracował on jako asystent Kliniki 
Pediatrycznej i miał już zaawansowane pla
ny habilitacji. Jego dorobek naukowy nie 
jest wcale mały. Niezwykła pracowitość tego 
człowieka i tu wydała swoje plony.

Pierwszą opublikowaną pracą lekarską Że
leńskiego. napisaną w czasie krótkiego poby
tu w charakterze wolontariusza w Klinice 
Chorób Wewnętrznych profesora Pareńskie- 
go. polegała na spopularyzowaniu metody le
czenia surowicą przeeiwtężcową Dziś ten 
sposób leczenia uznano za klasyczny i pod
stawowy. w  owym czasie znajdował 'Się on 
w  okresie prób i doświadczeń.

Zagadnieniom leczniczym poświęcona jest 
również inna praca Żeleńskiego, napisana 
także w  okresie jego praktyki u profesora 
Pareńskiego. Omawia w  niej działanie w y
ciągu kaktusa wielkolistnego na ujcład kra- 
żenia. Wyciąg ten nie wszedł wprawdzie do 
arsenału leków nasercowych, lecz zdaniem 
niektórych lekarzy, można go stosować w 
mieszankach nasercowych jako środek uzu
pełniający.

Do ciekawszych prac klinicznych Żeleń
skiego należy niewątpliwie publikacja, po
święcona spostrzeżeniom i wnioskom prak
tycznym. dotyczącym objawu Kemiga, któ
ry jak wiadomo, jest pomocny w rozpozna
waniu zapalenia opon mózgowych.

Z dorobku lekarskiego Boya szczególnie 
zainteresowanie wzbudzają prace w  zakresie 
hematologii. Żeleński w  ostatnich latach swo
jej praktyki specjalizował się w  hematologii 
pediatrycznej. Dział ten dopiero na przeło
mie X IX  i X X  wieku doczekał się gruntow
nego opracowania.

Krakowska Kropla Mleka" powstała w 
19(15 r. Zorganizowanie tej insytucji było 
aktem dalszej walki nauki ze śmiercią. Roz
poczęła się ona pod koniec X IX  wieku we 
Francji, wtedy to zainicjowano powstanie 
placówek opieki nad niemowlętami. Idea ta 
rozpowszechniła się w całej Europie, propa
gatorem jej na ziemiach polskich był dr Ta 
deusz Żeleński. Rozpoczął on po powrocie z 
Paryża energiczną działalność na terenie 
Krakowa Dnia 1 lutego 1905 r. wygłosił od
czyt pt. „Sztuczne i mieszane żywienie nie
mowląt a instytucja Kropli Mleka we Fran
c ji” .

Najpierw trzeba było zalegalizować statut in
stytucji. znaleźć lokal, personel, wyszukać 
dostawców mleka, zakupić sprzęt. Ofiarowane 
na ten cel pieniądze księżnej Lubomirskiej 
rozwiązały wiele trudności. Dr Żeleński ro
zumiał doskonale, na jak kruchych podsta
wach spoczywa egzystencja „Kropli M leka” 
i dlatego kierował się dewizą: „najpierw ist
nieć a potem doskonalić” .

Rozpoczęto więc starania o lokal. Perspek
tywa przerabiania lokalu mieszkalnego na 
kuchnię mleczną, oraz świadomość, że do 
kamienicy będzie tłumnie przychodzić lud
ność. nie nastawiała przychylnie właścicieli

kamienic. Na szczęście dzięki poparciu Lu
bomirskich, mleczarnia łuczanowicka zaofia
rowała „Kropli M leka” pokój z  kamienną 
posadzką, ściekiem i kaflowymi ścianami. 
Przyjmując ofertę mleczami, zapewniono so
bie stałe dostarczanie mleka z rannego udoju.

Mając już główną podstawę instytucji, to 
jest pieniądze, lokal i mleko, łatwiej było 
wystarać się o ludzi do pracy i klientelę. 
Żeleński niebawem znalazł inteligentnego 
pracownika, który przeszkolony przez niego 
nauczył się przyrządzać mieszanki dla nie
mowląt.

Tak więc z początkiem lipca 1905 r. kra
kowska „Kropla Mleka“ mogła rozpocząć swój 
żywot. Całe pomieszczenie instytucji skła
dało się z  dwóch loikali: kuchni mlecznej 
oraz pokoju do wydawania mleka. Instytu 
cja ta mieściła się na Rynku Krakowskim 
w Pałacu Spiskim.

Ruch w instytucji był dość znaczny. P la
nowaną do przyjmowania liczbę 50 dzieci 
dziennie przekroczono już po kilku tygod
niach. Nie zajmowała się ona wyłącznie tylko 
dostarczaniem mleka dla dzieci karmionych 
sztucznie. Codziennie lekarz pediatra, w  tym 
wypadku dr Żeleński udzielał matkom fa 
chowych porad. Rozwój krakowskiej „Krop
li M leka” , publikacje w  dziennikach j dy
skusje w czasopismach lekarskich na temat 
zdrowia niemowląt wzbudziły większe zainte
resowanie na ziemiach polskich byłego za
boru austriackiego.

Tadeusz Żeleński otrzymuje na wystawie 
higienicznej we Lw ow ie złoty medal za za
łożenie i kierownictwo krakowskiej „Kropli 
Mleka” . Bilans pierwszego roku społeczne] 
działalności „Kropli M leka” był dodatni, cho
ciaż pod względem finansowym zamykał się 
deficytem, który pokryła księżna Lubomir- 
słcći

HF.LENA BOŻYM

III ŁÓDZKA WIOSKA ARTYSTYCZNA -  VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POEZJI
W Łodzi, największym w  

kraju skupisku robotniczym, 
w bieżącym roku po raz szós
ty odbył się Ogólnopolski Fe
stiwal Poezji w  dniach 24—2fi 
maja.

Od trzech lat imprezie tej 
nadano rangę Łódzkiej Wios
ny Artystycznej, od trzech też 
lat obradom, dyskusjom i 
spotkaniom poetyckim towa
rzyszą inne imprezy artystycz
ne (wystawy plastyczne, w y
stępy teatralne).

N a jw ięk szy  w spółczesny poeta 
polski nie ży ją cy  od październ ika 
ub. roku — Julian Przyboś tak 
pisa) o Łódzk im  Festiw alu  w  
..Odgłosach z 6*7 roku : ,. jest
(Festiw al P o e z ji )  z jaw isk iem  do
niosłym . św iadczy bow iem  o sza- ’ 
cunku ludzi pracy dla spraw 
ku ltury duchow ej. To  tw órców  

Tn powinno skłonie 
uLiłsuntiuw  icstiw a łu  do glębo- 
ł/.wJ . . . . .  nad tym  co robią 
w  ro cz j:. Pow iedzia łem  — sk ło
nić do re flek s ji — ale to za sła
bo. T o  pow inno sktonić ich p ió 

ra przed w ielką  sprawą ludzkiego 
trudu, dzięk i którem u m y tzw. 
tw órcy  ku ltury ży jem y  i p isze
my. Chodzi tu nie o deklam acje 
na tem at poezji tytko o praw dy 
podstaw ow e, o w n ikn ięcie w  n a j
głębsze m otyw y tworzenia, o od
pow iedź na pytan ie, d laczego i 
po co tw orzym y? T zrozum ienie, 
że piszem y nie ty lko  dla siebie, 
że piszem y dla tych. k tórzy  nas 
żyw ią ” .

W  tych prostych słowach w y 
raził Julian P rzyboś sw ój szacu
nek i podziękow an ie robotn iczej 
Łodzi, która przez trzy  dni od 
lat sześciu z w ielką serdecznością 
gości pnetów.

W czasie dni tegorocznego fe 
stiwalu, w  którym  uczestn iczyło 
około 120 przedstaw icie li w szys t
kich środow isk literackich  kra ju  
w vgłoszono m. in. re fe ra ty : M a
rian P iecha l — ,.S łowo o N o rw i
dzie” , M icha! Sprusiński — ..Poe
ta w  św iec ie współczesnym*' i 
K rzysz to f G ąsiorow sk: — ..Poezja  
jako  w ielość jedności” . Ten  w łaś
nie re fe ra t K rzyszto fa  G ąsiorow - 
sklego w zbudził n a jw ięce j kon 
tro w ers ji i dyskusji. Form ułował 
nn tezy o k ryzys ie literatu ry  1 
sztu k i

W pierwszym dniu Festiwa

lu ogłoszono wyniki dwu o- 
gółnopolskich konkursów po
etyckich — na wiersz o tema
tyce dowolnej, w  którym nie 
iprzyznano ani pierwszej, ani 
drugiej nagrody, natomiast 
cztery równorzędne trzecie — 
Dorocie Chruścielskiej z Ło
dzi, Januszowi Konius2owi z 
Zielonej Góry. Tadeuszowi 
Olszewskiemu z  Zalesia Dol
nego k. Warszawy i Stanisła
wowi Stobro z  Krakowa — o- 
raz konkurs na wiersz o te
matyce łódzkiej, w  którym 
również nie przyznana pierw
szej nagrody, • a nagrodę dru
gą zdobył Stanisław Koszyń- 
ski z Łodzi, trzecią Jan Maj- 
sada z Opola.

Wieczorem — pierwszego 
dnia. w  Teatrze im. Jaracza 
odbyło się widowisko poetyc
ko-muzyczne pl. . Kochana 
nasza Łódź" w  wykonaniu

łódzkiego Domu Kultury 5 
uroczysty koncert poetycko- 
muzyczny, pt. ,.Głosy”.

Drugiego dnia, oprócz Co
dziennych obrad (referaty, 
dyskusje) poeci brali lidział w  
zorganizowanych na terenie 
Łodzi, w  różnych środowis
kach, wieczorach autorskich. 
Uczestniczyli też literaci w  o- 
trwanciu Ogólnopolskiej Wysta
w y Grafiki. Wieczór zaś spę
dzili w  K lubie Studentów Ło
dzi, na otwarciu w y stawy 
łódzkiego ekslibrisu i w  Stu
denckim Teatrze 77, oglądając 
Hommage a Apollinaire” .
W ostatnim dniu Festiwalu 

odbył się poetycki Turniej Je
dnego Wiersza, w  którym 
zwyciężył Ryszard Krynicki z 
Poznania. Uroczystym bankie
tem Łódź pożegnała poetów 
do przyszłego roku.

M. W1ELICH



M A L A R S T W O

n u m N i s n a N E

Spotykamy się w  malarstwie z 
przedstawieniami krajobrazu mor
skiego. morza z  łodziami, okrętami 
i fragmentem wybrzeża, na którym 
zwykle wyobrażona jest jakaś sce
na. Czasami widok morski nama
lowany jest razem z  wedutą (w ido
kiem miasta) —  wówczas przedsta
w ia zwykle fragment portu i za
budowań nadbrzeżnych.

Jako tlo scen figuralnych kraj
obraz morski występował już w  sta
rożytności, w średniowieczu w ido
ki morskie wprowadzono w  niektó
rych kompozycjach religijnych. U 
schyłku średniowiecza motyw ten 
stosowali na szeroką skalę m. in. 
Lukas Moser. bracia H. i J. van Eyc- 
kowie, a w  X V I w. pojawia się pa
noramiczny krajobraz morski w  
twórczości J. Patinira i P. Breug- 
hel a.

1. FRANCISZEK SZWACH. 
U brzegów Jastarni.

2. M A R IA N  M O RW A. Ż a g 
low iec  w  porcic gdyń 
skim .

3. JE R ZY  SKREBEC. Nad 
M o llan ą

L  E W A
„Port"

ALGlTSTEWlCZ

W  XV/II w. wraz z  rozwojem 
malarstwa pejzażcwego, w  Holandii 
rozwija się marynistyka. związana 
głównie z bitwami morskimi. Póź
niej rozpowszechniają się pejzaże 
morskie, oparte na realistycznych 
studiach z natury, uwzględniające 
perspektywę powietrza i zjawiska 
atmosferyczne. We Francji i W ło
szech (Wenecja) X V II w. — są one 
bardzo popularne, szczególnie ich 
odmiana fantastyczna. Dziedzinę tę 
reprezentują C. J. Vernet, G. A. Ca- 
nal, F. Gaurdi. W X V III i X IX  w. 
malarstwo marynistyczne rozpo
wszechnia się już w  całej Europie. 
W  Anglii najsłynniejsze obrazy ma
lują W. Turner i R P, Bonnington. 
a także malarze romantyczni, im 
presjoniści, postimpresjoniści, oraz 
różne inne środowiska artystyczne 
(Skandynawia, Niemcy, Belgia, H o
landia i Rosja).

W  Polsce malarstwo marynistycz
ne rozwinęło się właściwie dopiero 
po roku 1919, kiedy to Polska na 
mocy traktatu wersalskiego otrzy
mała dostęp do morza. Maryniści 
polscy reprezentowali wówczas dwa 
zasadnicze kierunki: realistyczny i 
romantyczny, splatające się niekie
dy i zazębiające. Pozostawali jed
nak na uboczu silnych, nowych 
prądów dominujących w  sztuce 
dwudziestolecia międzywojennego.

Dopiero po wojnie tematyka mor
ska rozwija się bujnie. Środowiska 
artystyczne Szczecina i Gdańska 
tętnią życiem. Bardzo cenną inicja
tywą są plenery koszalińskie, na 
które zjeżdża brać malarska z ca
łej Polski, a także ze świata, za
praszani są krytycy i historycy 
sztuki. Stałym gościem był do nie
dawna poeta Julian Przyboś.

Tradycyjne malarstwo realistycz-. 
ne miesza się dziś z tendencjami 
nowej figuracji i malarstwem ab
strakcyjnym. Co się ostanie zapo
mnieniu — czas pokaże.

T. KLOSIEW ICZ



Z problemów alkoholizmu

alkohol
mąci

um ysł

Milionami ludzi w naszym kra
ju wstrząsną) ostatnio dramat, 
jaki rozegra] się w  Zakładach 
im. Róży Luksemburg -w W ar
szawie. Oto kilkunastu pracow
ników tych zakładów raczyło się 
pewnego dnia spirytusem, któ
rym okazał się alkohol m etylo
wy. Skutki były tragiczne, 9 
osób znalazło się w  szpitalu, 2 
osoby zmarły, inne straciły 
wzrok. Pozostali mają za sobą 
trudny okres leczenia. Co pewien 
czas na ławach dla oskarżonych 
zasiada ktoś, kto popełnił mor
derstwo lub inne ciężkie prze
stępstwo w  stanie zamroczenia 
alkoholowego. Co tydzień kroni
ki m ilicyjne odnotowują, zw ła
szcza latem, (przeciętnie kilka
dziesiąt wypadków drogo-nych, 
w  tym część śmiertelnych. Duża 
część z  nich spowodowana jest 
przez kierowców, którzy prowa
dzili pojazdy w  stanie nietrzeź
wym. Alarmujące są również 
liczby wypadków w  zakładach 
pracy na skutek picia alkoholu 
w  czasie pracy. Szkody społecz
ne spowodowane nadużywaniem 
ałkoholu są ogromne.

Czy w  Polsce pije się dużo, 
czy mało, w  porównaniu z  in
nymi krajami w  Europie i na 
świecie? Wbrew utartym w  tej 
kwestii opiniom, ani mniej, ani 
więcej, niż w  takich krajach jak 
Szwecja, Bułgaria, Węgry, Ru
munia, Czechosłowacja, Jugosła
wia czy NRF. W  ^kali światowej 
zajmujemy dopiero 29 pozycję w  
spożyciu alkoholu. Zastanawiają

ce jest co innego. Mianowicie 
skutki społeczne i gospodarcze 
spożycia napojów alkoholowych 
są u nas glętosze i poważniejsze, 
aniżeli gdzie indziej. Przyczyna? 
Nasi kochani rodacy piją po pro
stu więcej wysokoprocentowych 
alkoholi —  wódkę, najczęściej 
czystą, wyborową. W e Francji 
wypija się np. blisko 4 razy wię
cej alkohohl od nas, ale jest on
o wiele słaibszy (wino).

Utrwalił się TÓwnież tfr naszym 
demokratycznym savoir vivre 
pewien towarzyski przymus pi
cia alkoholu i co najgorsze w  
dużych ilościach. Jak prezentuje
my się, jako społeczeństwo p iją
ce w  świetle statystyki.

Ze smutkiem odnotować wypa
da, że w  ostatnich latach nastą
pił znaczny wzrost spożycia al
koholu. Dla porównania — w  
1964 r. na jednego mieszkańca 
przypadało 3,9 Irtra czystego al
koholu rocznie, w  1969 r. osiąg
nęliśmy 5,3 litra czystego alko
holu „na głowę” (razem z nie
mowlętami).

Statystyki podają, że 1,5 min 
osób pije w  dużych ilościach. 
Przeszło połowa całego sprzeda
wanego alkoholu przypada na tę 
rzeszę obywateli. Spośród nich 
około 400 tys. stanowią ludzie 
chorzy — alkoholicy. Do lamu
sa należy odłożyć utrzymujący 
się przez długie lata w  świado
mości społecznej mit, że nałogo
w i alkoholicy, to przeważnie lu
dzie z  marginesu społecznego. 
Wystarczy dokładnie przejrzeć 
rejestry poradni antyalkoholo
wych, by przekonać się, że jest 
maćzej. Figurują w nich bowiem 
przedstawiciele wszystkich zawo
dów — od robotników po specja
listów z dyplomami wyższych 
uczelni, dziennikarzy, inżynierów, 
sędziów, artystów iip. Alkoholizm 
jest chorobą społeczną.

Wśród działaczy społecznych, 
a zwłaszcza prawników utrwali
ło się słuszne zresztą przekona
nie o tym, że mamy jedną z naj
lepszych na świecie i najbardziej 
dopracowaną ustawę antyalko
holową. Jak wiadomo zgodnie 
z  literą tej ustawy rady narodo
we mają obowiązek organizowa
nia walki z alkoholizmem. Po 
trzebne są na ten cel odpowied
nie środki finansowe. Skąd je 
bierzemy? Istnieje przepis, na 
podstawie którego należy prze
znaczyć z  budżetu rad narodo

wych sumy, których wysokość 
będzie kształtowała się na pozio
mie co najmniej 10 proc. w p ły
wów z  dopłat do napojów alko
holowych, czyli tak zwanego 
„korkowego".

W myśl zarządzeń Minister
stwa Zdrowia i Opieki Społecz
nej gospodarowanie tymi kwo
tami powinno obejmować:
— wydatki inwestycyjne zw ią

zane z  budową, adaptacją i 
wyposażeniem placówek lecz 
nictwa przeciwalkoholowego, 
izb wytrzeźwień oraz zakła
dów, mających na celu zapo
bieganie alkoholizmowi mło
dzieży,

— działalność wyjaśniająco — 
propagandową

— pomoc społeczną dla rodzin 
alkoholików

Natomiast zadaniem Społecz
nego Komitetu Przeciwalkoholo
wego jest czuwanie nad prawi
dłowym wykorzystywaniem fun
duszu , Wtorkowego” . Zobaczymy, 
jak to wygląda w praktyce.

Na przestrzeni ubiegłego dzie
sięciolecia dochody rad narodo
wych z  dopłat do napojów alko
holowych wyniosły ponad 10,6 
miliarda zł. Co najmniej 10% tej 
sumy należało przeznaczyć na 
walkę z  alkoholizmem. Wyko
rzystano zaledwie 7,3%. Gwoli 
sprawiedliwości należy podać, że 
wydatki na ten cel z roku na rok 
wzrastają i w 1970 r. wyniosły w 
skali kraju już 9% dochodów z 
dopłat Przeprowadzone w  ub. r. 
przez inspektoraty kontrolno- 
rewizyjne szczegółowe badania 
wydatków na walkę z alkoholiz
mem dostarczają szereg krytycz-

P A N I M. N . Z£  SZC ZE C IN A  — 
jeś li będzie Fan i czytać najbliższe nu
m ery  „R o d z in y ”  znajdzie Pan i odpo
w iedz) na w szystk ie pytania dotyczą
ce leczenia się ziołam i. G dy chodzi
0 drożdże, to nie należy je ś l  jc  na 
sucho, a jed yn ie  w  rozczyn ie  z m le
kiem  i cukrem. P ije  się drożdże, w  
te j postaci, p rzez okres 1—6 tygodni.

P A N I M GR H A L IN A  P. Z K A T O 
W IC  — dzięku ję za pam ięć i przesia
ne życzen ia  świąteczne. Sanatorium
1 w  październiku, będzie na pewno 
korzystne dla Pani. A  październ ik  
byw a u nas częsta pogodny i p iękny.

„P A N I  A L IN A  ZE STĘ SZE W A". — 
łuszczyca należy do schorzeń, k tóre

nych spostrzeżeń. Okazało się bo
wiem, że dość często kwoty prze
znaczone na walkę z alkoholiz
mem wydatkowane są na inne 
cele. N ie oznacza to bynajmniej, 
że pieniądze te zostały wydane 
w sposób beztroski. Chodzi jed
nak o to, że finansuje się tej pu
li działalność, która ma przecież 
inny charakter. Dla ilustracji 
można przytoczyć przykłady fun
dowania z  tego konta nagród dla 
zwycięzców konkursów „Tydzień 
kultury na jezdni” , konkursów 
czytelniczych itd.

W ydaje się, że rady narodowe 
nie dysponują dotychczas dosta
tecznie sprecyzowanym L przemy
ślanym programem zwalczania 
alkoholizmu. N ie dysponują rów 
nież odpowiednim zapleczem i 
bazą materialną, umożliwiającą 
energiczniejsze działanie w tej 
sprawie. Zgodnie z ustawą w 
każdym województw ie powinien 
być co najmniej jeden zakład 
zamknięty (Ha odwykowego le
czenia alkoholików. Jak dotych
czas w  całym kraju jest zaledwie fi 
takich zakładów, które dysponu
ją w  sumie 655 łóżkami. W  ciągu 
roku może skorzystać z nich ok. 
2,5 tys chorych. Tymczasem w 
kraju zarejestrowanych jest ok. 
80 tys. alkoholików, którzy po
winni być leczeni w  zakładach 
zamkniętych.

Aktualna sytuacja wskazuje 
dostatecznie mocno na pilną po
trzebę opracowania realnego 
programu walki z pijaństwem. 
Program ten musi mieć szansę 
realizacji, uzyskać pomoc i po
parcie szerokich rzesz naszego 
społeczeństwa.

l e c j i w i l e ń s k i

są trudne w leczeniu, a p rzy  tym 
m ają skłonność do nawrotów . P r z y 
czyna te j choroby nie jest dokład
nie znana. P rócz lek ów  stosowanych 
zew nętrzn ie czasem stosuje się rów 
nież leczen ie horm onam i. O czyw iście
o tak iej ku racji decydow ać musi le 
karz. Czasem skuteczne są naśw iet
lania lam pą kw arcow ą 1 kąpie le sło
neczne.

P A N I  ŁU C JA  S. ZE SKĆ& ZE W A
— bratk i polne, o k tóre Pani pyta 
działają napotnie, m oczopędn ie, oraz 
z lekka w ykrztuśnle. Popraw ia ją  
przem ianę m aterii. Podobn ie jak  p. 
M. N. odsyłam  1 Panią do następnych 
num erów  „R od z in y ” , gdzie obszernie 
om ów im y zio ło leczn ictw o.

ODPOWIEDZI LEKARZA
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POZIOM O: 1) zespól złożony z 3 wokali- 
stów, 5) urzęduje w  zborze, ft) miasto 
MExpo W” , 9) papierosa, ]• ) w y 
twórca skrzypiec, 11) narzędzie rytowni- 
cze, 12) mieszkaniec wsch. Syberii, 15) 
reguła, 18) postać z „Pana Tadeusza”, 
19) smolne drzewo używane dawniej do 
oświetlania, 21) świadectwo dojrzałości, 
24) uosobienie wiecznych męczarni, 27) 
kompozytor „Krainy uśmiechu”, 2*) je 
den ze stanów USA, 25) powoduje aw a
rię w  układzie krwionośnym, 30) odżyw
ka dla rekonwalescentów, 31) rekwizyt 
do gier towarzyskich, 32) sojusz, przy
mierze.

PIO NO W O : 1) mjędzy stępem a kłusem, 
2) nad flisakami, 3) pracuje przy obra
biarce, 4) siedziba „Mazowsza” , 5) pracu
je  W kotłowni, C) czynsz dzierżawny, 7) 
gatunek wierzby, 13) krasa, piękność, ]4) 
żółty barwnik* lt ) działanie, 17) doza, 2*)

skrytka, 21) łączy żebra, 22) niebiesko- 
zielonkawy kamień ozdobny, a )  półwy
sep w  Ameryce P ł , 24) kłopot, zmar
twienie, 25) sprzęt lekkoatletyczny, 2ff) 
zdobi spodnie galowe. Rozwiązania nale
ży nadsyłać w  terminie li^ dniowym ad 
daty ukazania się numeru pod adresem  
redakcji z dopiskiem na kopercie lub 
pocztówce: „Krzyżówka nr SC” . Do roz
losowania: komplety książek.
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POZIOM O: klekot, Mekoog, rozgłośnia,
mienie, seria, kastet, kotara, Lumlere, 
kredens, moneta, partia, morze, deptak, 
eliminacja, nieład, remont.
PIO NO W O : remiza, komet, agrest, prze
rwa, kołpak, kontrahent, tratwa, semina
riom, elekt, opera, kuracja, 
amant, pedant, rapier, Ib a da n.



R̂ozmowy z czytelnikamî
PAN P. M . T.
Z WROCŁAWIA

Porusza Pan mnóstwo spraw 
co przy rzucaniu pytań nie 
stanowi wielkiej trudności Od
powiedzi niestety muszą być 
obszerniejsze niż pytania, nie
które zaś wymagają form al
nych rozpraw. Niemniej po
staramy się Pana zadowolić w  
miarę możliwości — bodaj 
częściowo.

Problem numer jeden w  Pa
na liście to podejrzewanie nas
o stronniczość. Zdaniem Pana 
w  wytykaniu błędów poszcze
gólnym Kościołom chrześci
jańskim nie jesteśmy bez
stronni. Atakujemy rzekomo 
wyłącznie Kościół Rzymsko 
katolicki i -wyznania spoza 
kręgu Polskiej Rady Ekume
nicznej. Pozostawiając wyzna
nia skupione w PRE w  spoko 
ju, dajemy podobno dowód 
słuszności opinii, że PRE to 
„klub wzajemnej adoracji” . Ze 
szczególną siłą napuszcza nas 
Pan na polskie prawosławie 
wykazując, że nie jest ono 
„polskie" i postępowe.

Z całą otwartością mogli
byśmy na to rzec, że istotnie 
wyznaniom skupionym w Pol
skiej Radzie Ekumenicznej 
oszczędzamy świadomie i do
browolnie krytycznych uwag 
w  formie publicznej. Uważa
my je za członków rodziny a 
przecież nikt nie publikuje w 
prasie uwag lub zarzutów sta
wianych rodzinie (np. to, co 
powie mąż żonie, brat siostrze 
luh zięć teściowej).

Skoro przykre sprawy moż
na załatwić w czterech ścia
nach, po co je wywlekać na u- 
licę? Gdy Kościół Rzymsko
katolicki, wpisze się do naszej 
rodziny „ekumenicznej” , za
rzutów będzie słuchał w czte
rech ścianach, a nie w  prasie.

A le  chociaż wyznania „eku
meniczne" mówią sobie wiele 
..rzeczy pt-zykrych" bez wiedzy 
całego świata, nie mówią so
bie impertynencji czy złośli- 
wB^cj, które Pan nam podsu
wa. Chciałby Pan, aby bisku
pi i księża prawosławni w 
Polsce na gwałt wydzierali 
poczucie narodowej odrębnoś
ci Białorusinom, Łemkom i U

kraińcom. ale przecież to szo
winizm narodowy, który za 
pewne nie spodobałby się Pa
nu w wydaniu np niemieckim 
lub amerykańskim. Kościół 
Polskokatolicki powstał w 
USA m. in. dlatego, że tamtej
si biskupi rzymskokatoliccy 
pochodzenia irlandzkiego zbyt 
gwałtownie chcieli Polaków 
zamerykanizować. Dlaczego 
mamy robić to, co u innych 
potępiamy? Zwłaszcza, że pra 
wosławiu polskiemu nie moż
na zarzucić żadnej nielojalnoś
ci względem Polski. Biskup 
wrocławsko-szczeciński, Bazy
li Doroszkiewicz (obecny me
tropolita Kościoła w Polsce) w 
liście pasterskim z 1966 r. p i
sał m. in. co następuje: „P o l
ska jest dla nas Ojczyzną, lo
sy nasze związane są z jej lo
sem... Świadomi obywatelskiej 
postawy stajemy po stronie 
tych, którzy kochają swą Mat
kę i popierają myślą i czynem 
jej dążenia do zagospodaro
wania Ziem Zachodnich” . Do
dajmy, że starsi prawosławni 
pamiętający okres prześlado
wania® ich wiary przez władze 
endecko-sanacyjne, musieli za 
dać sobie wiele trudu, by 
przezwyciężyć niechęć do Pol
ski, która im życie uprzykrza
ła przez 20 lat.

Zarzut konserwatyzmu pod 
adresem prawosławia również 
jest dyskusyjny. Oczywiście, że 
z punktu widzenia polsko-ka- 
tolików byłoby rzeczą chwa
lebną unowocześnienie obrzę
dów liturgicznych (z językiem 
polskim!) wprowadzenie zasad 
Świadomego macierzyństwa (i 
ojcostwa) oraz wiele innych 
zmian, których oczekują nie
którzy prawosławni w  Polsce
i gdzie indziej. Lecz ważniej
szą rzeczą od zmian jest danie 
twierdzącej odpowiedzi przez 
wiernych świeckich, czy sobie 
tego życzą. Zmian nie wpro
wadza się dla zmian, ale tylko 
dla ludzi. Dorzućmy jeszcze 
jedną trudność, mianowicie 
brak w  prawosławiu centrali
zacji (nie ma papieża nieo
mylnego!). O zmianach musi 
zadecydować prawosławna 
konferencja w  oparciu o zgo
dę każdego Kościoła krajowe
go. Czy to źle? W oczach 
rzymsko katolików źle, a w  o

czach ludzi żyjących duchem 
Ewangelii — dobrze. Bo chrześ
cijaństwo autentyczne budo
wało się na innych zasadach 
niż imperium Roma mim.

O Mariawitach prosimy so
bie poczytać w  książce pt 
„Kościoły chrześcijańskie” , 
którą można jeszcze nabyć w 
naszym wydawnictwie.

Inne sprawy omówimy przy 
następnej okazji. Za pozdro
wienia dziękujemy i wzajem 
nie pozdrawiamy.

PAN JAN ZALEWSKI 
Z KIELC

Nie jesteśmy pewni, czy na
szych Czytelników zainteresu
ją trudne problemy teologicz
ne poruszone przez Pana. 
Przypominamy przy tym, że 
były one już kilkakrotnie 
przedmiotem dyskusji na ła
mach „Rodziny” . Ogólno- 
chrześcijańską naukę o Tró j
cy Sw. i o bóstwie Jezusa 
Chrystusa przedstawia Pan 
na swój sposób, interpretując 
Pismo Sw. bardzo dowolnie. 
Biblijny podstawowy dowód 
istnienia jedynego Boga w 
trzech Osobach zawiera się w 
formule chrzcielnej: „W  imię 
Ojca i Syna i Ducha Święte
go" (Mat. 28, 19). Jeżeli O j
ciec i Syn są osobami (a nie 
symbolami lub czynnościami), 
również Duch Święty jest oso
bą. Jeżeli Ojciec jest Bogiem, 
również Syn i Duch Święty 
jest Bogiem, bo chrzcimy „w 
im ię" a nie w imiona Nie ma 
jednak trzech bogów, ale je 
den, jedyny Bóg w troistości 
Osób. Zgoda, że to dość trud
ne do pojęcia, lecz wcale nie 
jest sprzeczne z rozumem, jak 
nie sprzeciwia się rozumowi 
jedna figura geometryczna z 
trzema kątami, zwana trójką
tem.

Jezus Chrystus jest Bogiem
— Człowiekiem a nie samym 
człowiekiem. Za naukę o tym 
został ukrzyżowany, o czym 
jednoznacznie czytamy w 
trzech pierwszych ewangeliach 
(Mat, 26, 63-55; Mar. 14, 61- 
64; Łuk. 22, 67-71). W trze
ciej ewangelii (Łukasza) w y

stępuje wyraźnie rozróżnienie 
pomiędzy tytułem „Mesjasz'1 a 
nazwą „Syn Boży” . Tej ostat
niej nazwy nie bierzemy prze
nośnie, bo za nią Chrystus u- 
marł jak za bluźnierstwo. Ju
dejczycy synami Bożymi” na
zywali bądź siebie, bądź swo
ich królów i sędziów właśnie 
tylko przenośnie i nie uważali 
tego za bluźnierstwo.

Cytuje Pan Ap. Pawła List 
do Filipian, ale niefachowo. 
Wiersz 9, następuje po w ier
szach 6 i 7, gdzie czytamy: 
„K tóry chociaż był w postaci 
Bożej, nie upierał się zachłan
nie przy tym, aby być równym 
Bogu, lecz wyparł się same
go siebie, przyjął postać słu
gi i stał się podobny lu
dziom" (Według Nowego prze
kładu Brytyjskiego i Zagra- 
niczn. Tow. BibL, Warszawa 
1966 r.). Więc tutaj Apostoł 
poucza, że Chrystus „był w 
postaci Bożej", czyli Bogiem, 
„był" też „równy Bogu” — ale 
w celu pouczenia nas o potrze
bie pokory „stał się podobny 
ludziom".

Dziękując za pozdrowienia 
pozdrawiamy -wzajemnie.

STAŁA CZYTELNICZKA 
Z CHEŁMŻY

W Pani wypadku decydują
ca rola doradcza przypaść 
winna spowiednikowi — cho
ciaż przyznajemy, że w Chełm
ży może brakować kapłana, 
który by w tym wypadku sta
nął na wysokości zadania. 
Rzucona jak ochłap rada' 
„Broń się” — trudności nie 
rozwiąże. Czasami zamiast po
stawy obronnej lepiej atako
wać. W  Pani wypadku ata
kiem byłoby po prostu założę 
nie własnej rodziny, jako, że 
„w  podeszłym wieku” rodzi
ców może Pani rychło stracić
i pozostanie całkowite osamot
nienie. Nerwice i depresje ro
dzą się czasem w  beznadziej
ności i braku perspektywy ży
ciowej. A le  nadzieje i per
spektywy można sobie (i trze
ba) samemu tworzyć. Życząc 
pełnego pokoju ducha, ser
decznie pozdrawiamy.

Zdjęcia: CAF, E. Adamski, Wielachowski, Archiwum.
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LEGENDY MIAST POLSKICH

KLECHDY LIWSKIEGO ZAMKU
Liw -  dziś niewielka osada nad r?ekq Liwcem w pow. wq- 

growskim. Niegdyś natomiast jedno ze starszych miast m azo

wieckich. Prawa miejskie otrzymał Liw w roku 1421, a że byl 

grodem dość znacznym świadcza o tym ilustracje z XV! 

i XVIII w. la m  dotychczas zachowały się wyniosłe ruiny gotyc

kiego zamku, o którym do dziś krgży jedna legenda.

Przybywała kiedyś w  liwskim 
zamku, Bona, wioska małżonka 
króla Zygmunta Starego. Była ona 
piękna, ale próżna jak każda bia
łogłowa, często przeglądała się w 
zwierciadle, sprawdzając czy aby 
nie przemija jej uroda. Prócz 
tego, była też kobietą chciwą i 
w ielkie podobno skarby groma
dziła w  zamku. A  czasy wtedy 
były niespokojne, król Zygmunt 
zaś wyruszył był na wyprawę 
wojenną i bawił na niej długo.

Wyglądała zatem Bona, pana 
małżonka — czy nie wraca z woj
ny. Dzień wszakże m ijał za dniem, 
a gościniec wiodący do zamku 
był jednako pusty.

Zdarzyło się pewnego razu, że 
nieprzyjaciel wdarł się z w o j
skiem do kraju i zbliżały się jego 
zastępy do liwskiego zamku. 
Przewiedzieli się wrogowie, że 
mogą pochwycić królową i lupy 
nieliche zdobyć.

Zastraszyła się królowa Bona 
okropnie, żal je j było iść w nie
wolę a skarby tak skrzętnie gro
madzone utracić. Wrogowie już 
podchodzili pod zamek. Umyśliła 
królowa ujść przed nimi pod
ziemnymi lochami do Starowiej- 
skiego zamku i tam niebezpie
czeństwo odczekać.

A le  i o skarbach gromadzonych 
nie zapomniała. A  było ich aż 
dwanaście ładownych wozów. To 
czego nie mogła unieść przy po
mocy pachołków — rozkazała za
kopać na dziedzińcu zamkowym. 
Loch, którym uciekła królowa za
murowano i ziemią zasypano.

Kiedy więc wrogowie wzięli 
szturmem zamek liwski, to ani 
królowej ani spodziewanych łu
pów nie znaleźli. Wszakże jeden 
z pachołków, na mękach wydał 
im miejsce, gdzie były ukryte po
zostałe dukaty.

Suto w ięc obłowiwszy się, wro
gowie odstąpili od Liwu A le że 
dukaty owe. wyciśnięte z potii i 
krwi ludzkiej, były przeklęte, to
też i wrogowie poginęli wszyscy 
w’ okolicznych bagnach.

Czasem tylko między mokrad
łami pojawiają się niebieskie 
Dgnie.

— To diabli palą przeklęte pie
niądze. — Jak mawiają niektórzy 
tutejsi mieszkańcy.

KO KO SZKA W ZAM KU

Bardzo dawno temu iy ła  w  pobliżu 
zamku liw skiego, pewna w yrobn ica, 
ro ty lk o  jedną kokoszkę posiadała. 
N iosła sic owa kokosz jak  żadna in 
na w  okolicy , toteż nie żałowała je j 
gospodyni co lepszego ziarna.

Pew n ego  razu, gdy  w yrobnica ona 
poszła w yb rać  ja jk a  z gniazda, za
smuciła sic w ielce, bo gn iazdo było 
puste.

— Jakże to ! — pomyślała w yrób 
nlca — czyżby kokosz nieść m i się 
przestała?

A le  zaraz usłyszała w esołe gdaka
nie sw ej kokoszki, dochodzące od 
opuszczonego zamku, poszła w ięc, ale 
i lam  nie znalazła ja jek . Zaczęła  za
tem w ypatryw ać, gdzie to kokoszka 
poczęła znosić ja jka. A le  n iczego nie 
w yk ryła , bo kokosz tak kry la  się 
m iędzv krzew am i i rum ow iskiem , że 
w yś ledzić ja  było niesposób. W padła 
zatem  biedna kobiecina na fo rte l i w  
nocy przyw iąza ła  kokoszce do łapki 
n itkę długą, a rankiem  gdy ty lk o  ko 
kosz w yb ieg ła  z kom órki, kobieta 
rych ło podążyła  za nią z kłębkiem  
nici.

I o d z iw o ! N itka zaprow adziła  ją  
do zamku. Lękała się kobiecina w ejść 
w m roczne lochy, a le chęć odzyska
nia ja jek  przem ogła  strach, Wsttfpila 
w ciem ny korytarz, przeszła jedną 
komnaty, drugą, a nitka prow adziła  
ją  da lej do podziem i, do najgłębszych 
głęw®, a tam w arow ały  dwa czarne 
psy ze ślepiam i rozpalonym i jak w ęg 
le. Zestraszyla  się w yrobn ica i ju i 
uciekać chciała, ale jakaś siła prze
m ożna u trzym yw ała  Ją w  m iejscu.

W tedy to z ciem ności w yszła p ięk 
na pani, ubrana w św iecące szaty
i tak odzyw a się do p rzelęk łe j w y 
robn icy.

— Czego tu szukasz biedna kobieto?
A  tak łagodn ie do niej p rzem aw ia 

ła, że w szelk i strach ją odszedł i rze
kła śm iało — miałam  ci ja  piękna 
pani kokoszkę, co się niosła w  k o 
m órce przy domu, a teraz zapodzie
w a się gdzieś w  zam ku, ja jk a  mi 
gubi, to w ięc przyszłam  po nią.

— A nie chcielibyście sprzedać m i 
tej kokoszk i dobra kobieto — rzecze 
piękna pani — w eźcie sobie złota ile 
ch cec ie !

I pokazała w yrobn icy  w ie lką  sk rzy
nię w ypełn ioną złotym i dukatami.

W tedy to nagle z jaw iła  się kokosz
ka i odezwała się ludzkim  głosem  — 
nie sprzedawać m nie gospodyni, już 
ci nie będę uciekała, ju ż  ci nie będę 
ja jek  gubiła.

A le  w idok  takich skarbów , lak o- 
m ain ll biedną w yrobn icę, że precz 
odpędziła  kokoszkę i nabrała pełną 
zapaskę dukatów. Led w ie je  przy- 
d iw ign ę la  do chałupy. Jednak nie 
przyn iosły j f j  szczęścia te dukaty 2 
lochów  liw sk iego zamku, bn byty to 
p rzek lęte pieniądze. W krótce też w y 
robnica ciężko zaniem ogła i zmarła, 
a ow e n ieczyste dukaty przem ien iły  
się w próchno.

ZAW ISTN A  DW ORKA

Przed wiekami mieszkał w zam
ku liwskim pewien udzielny ksią
żę, a że byl sprawiedliwy i hoj
ny toteż lud okoliczny błogosła
w ił swego władcę.

Lubił ten książę polować w o- 
kolicznych borach. Pewnego ra
zu gdy w czasie łowów7 odbił od 
swych towarzyszy i błądził w  pu 
szczy, natrafił na chatkę leśnika. 
A  miał ten leśnik cirkę tak pięk
ną i dobrą, że książę zakochał 
się bez pamięci i ożenił się z nią 

Spodobała się na zamku książę
ca małżonka, bo prócz urody i 
dobroć w  sercu dla wszystkich 
miała. Jedna tylko dworka, co to 
sama kiedyś skrycie marzyła, iż 
zostanie księżną — poprzysięgła 
jej zemstę Musiała się jednak 
mieć na baczności, bo książę m i
łował swą małżonkę, toteż na o- 
czach wszystkich schlebiała księż
nej i czułość jej największą oka
zywała.

Razu jednego wyjechał książę 
na wyprawę wojenną — a wtedy 
małżonka powiła mu ślicznego 
syna Wówczas to zawistna dwor
ka wykradła dziecko z kołyski, a 
na jego miejsce wrzuciła kota, do 
księcia zaś tak napisała —

„Wzięleś leśne zwierze, leśne 
zwierze ci rodzi 

wcale je j się chować nie godzi"’ 
A le książę odpisał — wola Bo

ga najwyższego, czekajcie przy
jazdu mego.

Gdy wrócił książę z wojny, za 
lala się Izami małżonka, ale w y
tłumaczyć nie umiała, skąd na
stąpiła taka zmiana syna na kota. 
Wybaczył je j małżonek; bo szcze
rze rozpaczała a nadto miłował 
,ią bardzo.

Kiedy jednak dwakroć jeszcze 
podobnie się wydarzyło i gdy w 
kołysce miast synków urodziwych, 
odnaleziono psa a potem prosiaka 
nie mógł zrozumieć książę co było 
tego przyczyną i uwierzy! pod
szeptom dworki podstępnej — iż 
małżonka książęca czartu duszę 
zaprzedała i nie godzi się, by się 
książęcą małżonką mieniła i na 
zamku przebywała 

Nawet inni. którzy darzyli 
księżnę miłością odstąpili od niej, 
bo też zrozumieć nie mogli czemu 
to w kołyskach miast synów 
książęcych zwierzęta odnajdywa
no.

Źli ludzie radzili księciu, by 
spalił na stosie — leśną czarow
nicę — jak mawiali i pozbył się 
uroku, jaki na księcia i zamek 
rzuciła. Lecz książę nie rr^ogł lego 
uczynić, bo w głębi serca miło
wał ją nadal. Zgodził się tylko na 
wygnanie z zamku.

Wróciła więc córka leśnika do 
chatki swego ojca, a tam o ra 
dości wielka! Odnalazła trzech 
swych synów, które dworka za
wistna wilkom na pożarcie w  le- 
sie zostawiła, a smolarz który od
nalazł, leśnikowi na wychowanie 
przyniósł. Poznała ich po nieo
mylnych znakach, jakie na lewym 
ramieniu nosili, podobnie jak ich 
ojciec, książę na Liwie.

Ucieszyła się widokiem swych 
synów — ale też do zamku wró
cić już nie chciała. Lękała się, że 
znów coś tam złego się stanie. 
Zajęła się zatem gospodarstwem
i wychowaniem dzieci.

Tak mijały lata. Na zamku liw 
skim dworka, która ta niecnie 
oskarżyła prawowitą księżnę o 
czary — dopięła wreszcie swego
— została nową małżonką pana 
liwskiego. A le chciwość je j i złość 
nie zjednały nikogo. Nawet ksią
żę nie darzył wielkim afektem.

Często zamykał się w czatowni 
na wieży zamkowej i patrzył w 
puszczę, zmarkotniał pan liwski, 
nie bawiły go igry wędrownych 
rybałtów, ni łowy, które sąsiedzi 
często urządzali w  pobliskiej 
kniei.

Kiedyś jednak uległ namowom
i wyruszył na grubego zwierza. 
Traf też, czy dziwne losu zrzą
dzenie sprawiło, że znów trafił 
do chatki leśnika, gdzie poznał 
był przed łaty swą śliczną leśną 
księżniczkę.

W ielkie też było jego zdumie
nie i radość, gdy ujrzał ją zajętą 
gotowaniem strawy. Poznał ją, a 
serce zabiło mu mocniej. Zdu
miał się jeszcze bardziej widząc 
trzech młodzieńców dorodnych, 
podobnych do niego.

Zrozumiał wtedy książę, jak 
łatwowiernie postąpił, W ierząc 
podszeptom złej dworki, jaką 
przez to krzywdę wyrządził swej 
prawowitej małżonce, synom swo
im i sobie.

Wybaczyła mu leśna księżnicz
ka, ucieszyli się synowie, że wre
szcie ojca poznali i wszyscy rych
ło też wrócili do liwsklegc
ku,

Potem książę sąd zwołał nad 
ową dworką, co tak niecnie w y
zuła jego małżonkę, a synów jego 
na pastwę dzikich zwierząt wy
stawiła. Sąd skazał ją na męki 
okrutne, któreby ją niechybnie 
spotkały, gdyby księżna nie
pomna doznanych krzywd nie 
wstawiła się za nią i nie wybla- 
gała u księcia laskę dla dworki 
podstępnej.

Wygnano ją tylko z liwskiego 
zamku, ale ponoć zabłądziła w 
nocy i w grzęzawiskach zaginęła. 
Dotąd też, duch jej zły błąka się 
po mokradłach okolicznych i stra
szy ludzi i kusi do złego.

K. SEJJGA

R u i n y  z a m k u  l i w s k i e g o .


