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Z  listu 
św. Paw ła 

6 , 1 0 - 1 7

W końcu, bracia, 
um acniajcie się w  Panu 
i w działaniu m ocy Jego. 
Przyobleczcie się w  zbroję 
B olą, abyście m ogli się  
ostać przeciw  zasadzkom  
diabelskim . Albowiem  
prowadzim y walkę nie z 
ciałem 1 z krwią, a le  
przeciw  książętom  1 
władzom, przeciw rz&dcom 
świata tych ciem ności, 
przeciw złym duchom w 
przestworzach niebieskich. 
Przeto przyobleczcie się 
w zbroję Bo2ąa abyście  
m ogli staw iać opór w 
dzień zly, i w ypełn iw szy  
w szystko, ostać się.
Bądźcie przeto w 
Dogotowlu przepasawszy 
biodra wasze prawdą 
1 przyodziaw szy pancerz 
spraw iedliw ości, a nogi 
obuwszy w  gotowość 
Ewangelii i pokoju. We 
w szystkim  trzym ajcie się 
tarczy wiary, którą 
m oglibyście zagasić 
w szystkie strzały ogniste 
złego ducha.
Przyodziejcie też przyłbicę 
zbawienia 1 w eźm ijcie  
m iecz ducha, którym  jest 
słowo Boże.

sw. wg 
M ałeusza 

1 8 ,  2 3 -  3 5
Dlatego podobne jest 
królestw o niebieskie  
człow iekow i królow i, który  
chciał się obliczyć ze 
sługam i sw ym i. A gdy  
poczuł się obliczać, 
przywiedziono mu jednego, 
który był mu winien  
dziesięć tysięcy  talentów .
1 gdy nie m iał skąd oddać, 
kazał go pan jego 
zaprzedać, i żonę jego, 
i dzieci, i w szystko co 
m iał i oddać. A sługa ów  
upadłszy, prosił go, 
m ów iąc; Mniej cierpliw ość  
nade mną, a oddam ci 
w szystko. A pan 
zlitow aw szy się nad owym  
sługą, uw olnił go i dług mu 
darował. Lecz sługa ów  
w yszedłszy, spotkał 
jednego z tow arzyszy  
sw oich, k tóry był mu 
winien sto denarów.
I ująw szy go, dusił, 
mówiąc: Oddaj coś 
winien. A towarzysz ów 
upadłszy prosił go m ówiąc: 
Miej cierpliw ość nade mną, 
a oddam ci w szystko. Lecz 
on nie chciał, ale odszedł 
i w trącił go do w ięzienia, 
dopóki by mu długu nie 
zw rócił. A widząc, co się 
działo, towarzysze jego  
zasm ucili się bardzo i 
przyszli i donieśli panu 
sw em u o w szystkim , co się 
stało. W tedy zawołał pan 
jego 1 rzekł m u: Sługo 
niegodziw y, cały dług 
darowałem ci, boś mię 
prosił. C zyi w ięc nie 
przystało, abyś i ty  
ulitow ał się nad 
towarzyszem  swoim , 
jakom  i ja ulitow ał się 
nad tobą'? 1 rozgniewawszy  
się pan jego, wydał go 
katom dopóki mu nie odda 
całego długu. Tak i 
Ojciec mój n iebieski 
uczyni wam, jeśli nie 
odpuścicie każdy bratu 
sw em u z serc waszych,

s ł u g a  n i e g o d z i w i :

W I A R A  I N A U K A
NIEDZIELA XXI PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO

Słowa dzisiejszej lekcji brzm ią jak  zawołanie bo
jowe, jak  pobudka do walki. Sw. Paw eł zachęca, 
aby do tej w alki, do boju  życiowego o zasadnicze 
wartości, o zbawienie w łasnej duszy, odpowiednio 
się przygotować. Pow iada: „Przeto przyobleczcie
się w  zbroję Bożą, abyście mogli staw ić opór w 
dzień zły i wypełniwszy wszystko, ostać się”. Da
lej, jak  rycerzowi gotującem u się do w alki poleca 
przywdziać odpowiedni ekw ipunek, bo uważa, że 
tylko dzięki w łaściwem u przygotowaniu, będzie 
można odnieść zwycięstwo.

Rzeczywiście, życie ludzkie jest ciągłym bojow a
niem, nie tylko z samym sobą z w ewnętrznym i 
przeciwnościam i, ale także z różnego rodzaju prze
szkodam i zewnętrznym i. Tych różnych przeszkód 
jest bardzo wiele, a przezwyciężyć może je tylko 
ten, kto w spółpracuje z łaską Bożą, kto doskonali 
się w ew nętrznie. To doskonalenie w ew nętrzne m o
że iść różnymi toram i. Jednym  z bardzo ważnych 
jest podbudow yw anie swojej wiary, wiedzą, nauką. 
W prawdzie w iara nie je s t wynikiem  dowodów ro
zumowych, którym  oprzeć się nie można, ale jest 
ona poddaniem  serca i woli Bogu, to jednak, jeśli 
ta  w iara będzie podbudow ana solidną wiedzą, to z 
całą pewnością będzie ona trw alsza i silniejsza. 
Słów m odlitw y Chrystusa, w której dziękuje Bo
gu Ojcu za to, że tajem nice swe zakrył przed m ą
drymi i roztropnym i, a objaw ił je  m aluczkim  (Mt. 
11,25), nie należy rozumieć w  sensie dosłownym, bo 
z tego w ynikałoby, że człowiek m ądry i roztropny 
nie może być dopuszczony do tajem nic Bożych, 
czyli nie może wierzyć. Pan Jezus poucza nas, że 
każdy człowiek uczony i prostaczek może otrzymać 
laskę w iary, ale wówczas, kiedy skłoni swe dumne 
czoło przed m ajestatem  Bożym, „gdyż Bóg pysz
nym się sprzeciwia, a pokornym  łaskę daje” (1. P. 
5,5). O tym, że istotnie ludzie w ykształceni, m ądrzy, 
byli równocześnie bardzo wierzącym i mówi nam 
samo życie. Albowiem nauka i religia nie przeczą 
sobie wzajem nie, ale uzupełniają się i zgadzają ze 
sobą.

W ielkiemu uczonemu francuskiem u Ludwikowi 
Paąteur, w ydarzył się razu pewnego bardzo dziwny 
przypadek. Oto jechał pociągiem, a naprzeciwko 
niego w  przedziale zasiadł młody człowiek z miną 
bardzo pewną siebie. Po pewnym czasie wszczął 
rozmowę ze swym towarzyszem podróży. Rozmowa 
dotyczyła tem atów  naukowych. Okazało się, że 
młody człowiek studiuje przyrodę i jest bardzo 
dum ny z wiedzy, którą posiadł. W trakcie rozmo

wy studen t dobitnie podkreśla, że praw dziwy 
uczony nie może być człowiekiem wierzącym. N a
uka bowiem  stoi w  sprzeczności z religią i w iarą, 
Tak mówił student. W ielki uczony początkowo słu 
chał w milczeniu, a polem z wolna zaczął młodego 
człowieka przekonywać, że się m yli i że przeciw 
nie, nauka nie sprzeciw ia się wierze, ale jeszcze 
wiele uczy nas o Bogu.

Z ironicznym  uśmiechem przyjął studen t te a r 
gum enty, wreszcie zauważył, że tylko nieuk może 
być człowiekiem wierzącym . Jakież było zdum ienie 
i zaskoczenie młodego pyszałka, gdy P asteur przed 
końcem podróży wymienił swe nazwisko. P asteur 
wielki przyrodnik, był człowiekiem głęboko w ie
rzącym. Znane jest jego powiedzenie, iż dlatego, że 
wiele naukowo rozmyślał, ma w iarę w ieśniaka 
bretońskiego, gdyby był jeszcze więcej rozmyślał, 
miałby w iarę bretońskiej wieśniaczki.

W każdej gałęzi wiedzy znajdujem y w ybitnych 
badaczy i wynalazców, którzy im więcej odkrywali 
tajem nic przyrody, tym  bardziej chylili swe czoła 
przed wielkością i potęgą rozum u Boskiego. S ław 
ny Am pere tak m awiał do swego przyjaciela Oza- 
nam a: „Jak w ielkim  jest Bóg, Ozanamie, jak w iel
kim jest Bóg, a nasza wiedza jest niczym”.

Inny uczony światowej sławy F araday pow tarzał 
bardzo często, że nigdy nie odkrył sprzeczności 
między studiam i przyrodniczym i a religią. Zaś W i
liam Thomson, tak  mówił do badaczy przyrody: 
„Nie bójcie się być niezależnymi myślicielami. J e 
śli dobrze będziecie myśleć, będziecie zmuszeni do 
w iary w Boga.. Zobaczycie, że nauka nie jest w ro
gą, ale pomocną religii”.

Justyn  Liebieg powiada: „Wielkość i nieskończo
ną m ądrość Stwórcy św iata poznaje tylko ten 
prawdziwie, który w księdze przyrody stara się 
zrozumieć jego myśli".

Znakom ity m atem atyk, Ludw ik Cauchy, mówił
o sobie: „Jestem  chrześcijaninem  razem z wielkimi 
astronom am i, z wielkimi fizykami, z w ielkim i m a
tem atykam i ubiegłych stuleci, a moje przekonania 
nie są wynikiem  odziedziczonych przesądów, ale głę
bokich badań”.

Można byłoby cytować cały szereg znakom itych 
uczonych, którzy nie tylko w  słowach ale i czynem 
świadczyli, że są wyznawcam i Chrystusa, że są 
ludźmi głęboko wierzącym i. Te wyżej podane w y
powiedzi niech zastąpią inną argum entację, która 
w zestaw ieniu z tymi w ielkim i ludźmi, będzie zaw 
sze słabsza i mniej przekonywująca. My w raz z 
Adamem Mickiewiczem, w ielkim  naszym w iesz
czem narodowym, schylam y głowy przed M ajesta
tem  Bożym i pow tarzam y: „Czymże ja  jestem
przed Twym Obliczem? Prochem  i niczym”.

Ks. Z. MEDREK



Ili

UST________________
OTWARTY__________
CH R ZEŚCIJA Ń SK ICH
D ZIAŁACZY_________
D O  BRANDTA

W liście otw artym  do kan 
clerza B randta 661 działaczy 
chrześcijańskich w ystąpiło na 
rzecz ratyfikacji układów m ię
dzy NRF a ZSRR i PRL. 
Stwierdzili oni, że dalsze opóź
nianie ratyfikacji tych uk ła
dów stw arza niebezpieczeństwo 
„ utracenia szansy zabezpiecze
nia pokoju i tym  samym 
działania w brew  interesom 
naszego narodu".

List otw arty w yraża także 
zaniepokojenie z powodu 
działalności wrogich sil wobec 
odprężenia w NRF, które „wy
w ierają coraz większy w pływ ” 
na politykę rządu SPD/FDP. 
List kończy się apelem, aby 
kanclerz B randt wyzwolił się 
spod wpływu tych sił, prze
ciwstaw iających się jego poli
tyce pokojowej koegzystencji,

ROZM OW Y______________
M IĘDZY__________________
PRAWOSŁAWNYMI
A ANGLIKANAM l_________
I STAROKATOLIKAMI

Przygotowywane od dawna 
rozmowy teologiczne między 
praw osławnym i z jednej stro
ny a angłikanam i i starokato
likami — z drugiej, rozpoczną 
się według wszelkiego praw do
podobieństwa w przyszłym ro 
ku. M iędzyprawosławna Komi
sja do Spraw Dialogu ze S ta
rokatolikam i zaproponowała 
pod koniec czerwca br. na po
siedzeniu w Bonn rozpoczęcie 
dialogu latem  1972 r., odpo
wiednia Komisja S tarokato
licka opowiedziała się nato
miast za możliwie jak najszyb
szym podjęciem rozmów.

M iędzyprawosławna Komisja 
do Spraw Dialogu z Anglika- 
nami, która w dniach 7—11 
lipca br. odbyła swe trzecie 
posiedzenie w Helsinkach, 
zbierze się jeszcze raz w  lipcu 
1972 r. w Chambesy k. Gene
wy. We wrześniu 1972 r. ma 
odbyć się na Cyprze pierwsze 
inform acyjne spotkanie dele
gatów praw osławnych i angli
kańskich.

Duże nadzieje wiąże się też 
z pierwszym posiedzeniem 
M iędzyprawosławnej Komisji 
do Spraw Dialogu z Kościoła
mi przedchalcedońskimi, które 
odbyło się w dniach IB—29 
sierpnia br. w Addis Adebie. 
Oczekuje się konkretnych kro
ków do ponownego ustanow ie
nia pełnej wspólnoty między 
oboma odłamam i wschodniego 
chrześcijaństwa. Przedstaw i
ciele obu Kościołów w wyniku 
dotychczasowych czterech nie
oficjalnych rozmów teologicz
nych stw ierdzili swą „substan
cjalną jedność w w ierze”.

JUBILEUSZ
K O ŚCIO ŁA
ADWENTYSTÓW
DS_____________
W PO LSCE

Kościół Adwentystów Dnia 
Siódmego w Polsce obchodzi 
w bieżącym roku 50 rocznicę 
swego istnienia. Z tej okazji 
odbyło się 4 września br. uro
czyste nabożeństwa, w którym 
prócz w iernych Kościoła ucze
stniczyli przedstaw iciele Koś
ciołów zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekum enicznej. P rzem a
w iając w trakcie nabożeństwa 
przewodniczący Rady Kościo
ła ADS ks. mgr Stanisław  
Dąbrowski nakreślił historie 
ruchu adwentystycznego w 
Polsce, zaś redaktor naczelny 
m iesięcznika „Znaki Czasu” 
ks. mgr Zachariasz Łyko 
przedstaw ił działalność w y
dawniczą. W im ieniu Polskiej 
Rady Ekum enicznej przem a
wiał jej prezes, ks. bp dr Jan  
Niewieczerzał. W nabożeń
stw ie uczestniczył również 
przebywający w Polsce z o- 
kazji jubileuszu przewodni
czący G eneralnej K onferencji 
Kościoła Adwentystów DS, ks. 
dr R. H. Pierson, który w ser
decznych słowach zwrócił się 
do zebranych, podkreślając 
fundam entalną rolę Biblii oraz 
przedstaw iając bogatą działal
ność Kościoła Adwentystów  w 
dziedzinie oświaty, służby 
zdrow ia i innych świadczeń 
kierujących się miłością b liź
niego. Podczas uroczystości 
w ystąpiły też chóry kościelne.

ŚWIATOWA______________
KO NFEREN CJA___________
CH R ZEŚCIJA Ń SK IEG O
ZWIĄZKU________________
KOBIET

W stolicy Ghany, Accrze od
była się niedawno Światow a 
K onferencja Chrześcijańskiego 
Związku Młodych Kobiet, w 
k tórej wzięło udział 450 dele
gatek z 70 państw . Obok obu 
głównych tem atów  — „Roz
wój ekum eniczny i społeczny” 
i „Reforma środków kształce
nia" — zajęto się problem em 
współpracy z innym i organi
zacjam i światowymi w dzie
dzinie pomocy uchodźcom z 
ojczyzny i pracownikom  sezo
nowym,

PROTESTANCKIE_________
MATKI___________________
I D ZIECI_________________
O PU SZCZA JĄ ____________
BELFAST

Tylko w ciągu jednego ty
godnia na początku września 
br. 1200 protestanckich m atek 
i dzieci opuściło ze względów 
bezpieczeństwa Belfast i uda
ło się do Szkocji i północnej 
Anglii. Jak  wiadomo, w B el

faście m iały ostatnio miejsce 
poważne w alki między p ro te
stantam i i rzym skokatolikam i. 
Do Liverpoolu w  przeciągu 
dwóch tygodni przybyło 500 
uchodźców z Irlandii Północ
nej.

REFERAT_________________

D O  SPRAW______________

PO KO JO W YCH ___________

PRZY_____________________

ZWIĄZKU__________

K O ŚC IO ŁÓ W _____________

NRD

Przy Sekretariacie Związku 
Kościołów Ewangelickich w 
NRD zorganizowany został Re
ferat do spraw  pokojowych. 
Do kierow ania tym  Referatem  
kierow nictw o Związku powo
łało szereg fachowców.

GRECKI__________________
BISKUP__________________
PRZECIW _________________
ZBLIŻENIU_______________
Z WATYKANEM

Przeciw wysiłkom pa tria r
chy ekumenicznego K onstan
tynopola A tenagorasa I, szuka
jącym  zbliżenia z W atykanem , 
wypowiedział się m etropolita

Dimetrias, Eliasz. Zażądał on 
natychmiastowego zwołania 
Świętego Synodu Greckiego 
Kościoła Prawosławnego.

W piśmie, opublikowanym  
w tygodniku „Orthodoxos Ty- 
pos” Eliasz w yraził zdziwie
nie, że prym as grecki, arcybi
skup Hieronymos „dziwnie 
milczy i zwleka ze zwołaniem 
biskupów greckich, aby podjąć 
coś przeciw naw iązyw anym  
kontaktom  z W atykanem.

Samo czasopismo mówi o 
„heretyckim  zjednoczeniu” 
między papiestwem  a praw o
sławiem. Przede wszystkim po
tępia ono przyjazne stosunki 
między przewodniczącym w a
tykańskiego S ekretariatu  do 
Spraw  Jedności Chrześcijan,

kard. Janem  W illebrandsem  a 
kreteńskim  m etropolitą Hera- 
klionu, arcybiskupem Eugenio- 
sem, które niedawno stały się 
znane w  całym świecie pod
czas wizyty W illebrandsa na 
Krecie. Czasopismo przypom i
na, że trzech m etropolitów  z 
północnej Grecji zaw arło już 
porozumienie w spraw ie nie 
w spom inania patriarchy  A te
nagorasa podczas modlitw 
publicznych.

K O ŚC IÓ Ł________________

W ALDENSÓW ____________
PRZECIW_________________

NIETOLERANCJI__________

WATYKANU

Tylko para m ałżeńska w in
na decydować, przy pomocy 
jakiej form uły ślubnej prag
nie zawrzeć małżeństwo — 
powiada dokum ent o m ałżeń
stw ach mieszanych, przyjęty 
na zakończenie Synodu Koś
cioła Waldensów w Torre Pel- 
lice (Włochy). Oświadczenie, 
które rozum iane jest jako od
powiedź na rzymskokatolickie 
przepisy w spraw ie małżeństw  
mieszanych, podkreśla dalej, 
że ta  wolna decyzja małżon
ków nie może być ogranicza
na dyscypliną kościelną.

W praktycznych zagadnie
niach m ałżeństw  mieszanych, 
dokum ent Kościoła W alden- 
sów sprzeciwia się zarówno

wszelkiemu „duchowi pole
m icznem u”, jak i fałszywym 
kompromisom. W deklaracji 
na tem at sytuacji ekum enicz
nej we Włoszech Synod W al
densów żali się na środki uci
sku i ograniczeń, stosowane 
przez Kościół rzymski wobec 
mniejszości wyznaniowych, 
czasopism i profesorów. „Poli
tyczna i ekonomiczna siła in 
sty tucji rzymskich w ykorzy
styw ana jest energicznie prze
ciw tym, którzy reprezentują 
inny pogląd”. Jest to przeszko
da dla stosunków ekum enicz
nych.

Nowym m oderatorem  (prze
wodniczącym) Rady Kościoła 
W aldensów w ybrano ponow
nie ks. Neri Giampiccoli.

M iędzynarodowy Ośrodek Młodzieży „A gape” w e W łoszech północno- 
zachodnich, kierowany przez K ościół W aldensów, wybudow any został 
przez m łodych chrześcijan z 50 krajów. Dzisiaj śluzy on za centrum  
konferencyjne.
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W M ikułowie, w oj. w rocław skie, d o
biegają końca (na zdjęciu) prace 
m ontażowe przy najw iększej rozdziel
ni energetycznej o napięciu 420 kV. 
Jej uruchom ienie przyniesie dziennie 
oszczędności w zużyciu energii w w y 
sokości 150 tys. złotych.

— We Wrześniu br. przebywali w  
Polsce na zaproszenie 1 Sekretarza 
KC PZPR przyw ódcy N R D : I Sekre
tarz KC SED Erich H onecker i nre- 
mier W- Stoph. W toku spotkania z 
przywódcam i polskim i wvm ienionn  
poglądy na sprawę dalszego zacieś
niania wszechstronnej współpracy. 
Uznano, że zawarte między Polską i 
NRD układy i porozum ienia stw orzy
ły  m ożliw ości znacznego rozszerzenia  
i pogłebienia stosunków  politycznych, 
gospodarczych i kulturalnych.

— 24 w rześnia br. odbyło się z 3- 
działem  Prezydium  Sejmu, posiedze
nie Rady 'Ministrów, na którym roz
patrzono w nioski dla urac rządu w y
nikające z działalności Sejmu. W lo- 
k*i obrad stwierdzono, źe formy, w  
których m anifestuje się i urzeczy
wistnia demokracja socjalistyczna, 
powinny być stale doskonalone, aby 
roraz lepiej służyły pogłębianiu w ię
zi władzy państw ow ej ze społeczeń
stwem.

— Na zaproszenie rządu polskieeo  
przebywali ostatnio w Polsce: m in i
ster rozwoju przem ysłow ego I nauko
wego Francji. Francois X avier Ortoll 
norweski m inister handlu i żegluei 
Per K lepce oraz w ioski m inister  
spraw badań naukowych Camillo Ri 
pamonti.

— Zgodnie z decyzjam i rządu w 
najbliższych latach zWiększv się w y 
datnie produkcja ciągników rolni- 
czvcb. Pow ołany zostanie sam odzielny  
kom binat pod nazwą Zrzeszenia p rze
m ysłu Ciągnikowego ..Ursus", sk u 
piający € różnych fabryk zatrudniają
cych 20 tys. pracowników.

— W ielkość całego naszego zadłu
żenia w kredytach w ieloletnich w sto
sunku do zagranicy w ynosiła w koń
cu ub. r. ok. połow y w artości rocz
nego eksportu polskiego. Roczne spła
ty teeo zadłużenia wahają się w gra
nicach 10—12 proc. wartości eksoortu. 
Natom iast w artość kredytów  udzielo
nych przez Polskę w ynosiła na ko
niec 1970 r. ok. 15 proc. rocznego ek s
portu.

— M inisterstwo Gospodarki K om u
nalnej opracowało projekt nowych  
przepisów o zam ianie m ieszkań, pro
pozycje dotyczą zarówno lokali znaj
dujących się w  dysnozycji rad naro
dow ych, jak S należących do suól- 
d zielni m ieszkaniow ych oraz zakła
dów nracy.

— W Polsce przebywała delegacja  
parlamentu Indii, na czele której stal 
w iceprzew odniczący Izby W yższej — 
Bhaurao Dewaji Khobragade. Omó
wiono spraw y zacieśnienia kontaktów  
i w snólpracy m iedzy parlamentami 
Polski i Indii, dalszego rozwijania 
w snólpracy m iędzy obu krajami, 
zwłaszcza w dziedzinie ekonom icznej 
i naukowej.

— 19 września br. otwarte zostały  
Jesienne Targi K rajowe — najw iększe  
z dotychczasow ych tego typu imprez. 
Ponad 10 tys. w ystaw ców  przem ysłu  
kluczowego, terenow ego, spółdzielczo
ści i rzem iosła zaprezentowało w  
Poznaniu towary na zaopatrzenie 
rynku.

— We wrześn iu  br. Leonid  Breżniew
— 1 Sekre tarz  KC K P Z R  zloży l  w i z y 
tę w  Jugosławii.  Po zakończen iu  
cz terodn iow ych  r o zm ó w  z p r e zy d e n 
te m  Jugosławii  — J. Broz TitO i in- 
n y m i  działaczami p o l i tyc zn y m i  ogło
szono radz iecko- jugosłow iańsk i  k o 
m u n ik a t  i w spó lne  oświadczenie .  W 
d o k u m e n ta c h  ty c h  podkreśla  się, źe  
ro z m o w y  p rz y c z y n i ły  się do u m o c n ie 
nia p rzy ja źn i  m ie d z y  obu  partiam i i 
k r a ja m i  i prow adzone  by ły  w  p r z y 
jacielsk ie j, k o n s t r u k t y w n e j  a tm o s fe 
rze.
— 26 sesja Zgrom adzen ia  Ogólnego  
Narodów Z jedn o czo n ych  rozpoczęła  
we wrześn iu  obrady .  Szczególne  za in 
teresowanie budzą dw a p u n k t y  p o 
rzą d ku  dz iennego:  sprawa reprezen 
tacji  C/iłn w ONZ  i  Radzie B ezp ie 
czeństw a  oraz w y b ó r  nowego s e k re 
tarza generalnego ONZ. Na czele de
legacj i  radzieckiej  stoi m in is ter  Gro- 
m y k o ,  na czele delegacji polsk ie)  —- 
m in is te r  Jędrychow sk i .
“  W Boliwii na ro zka z  pik. Hugo  
Banzera,  nowego sze fa  państw a  z a m 
kn ię to  na czas n ieokreś lony  w s zy s tk ie  
szko ły  podstaw owe, średnie  f wyższe .  
Jes t  to próba rozprawienia  sie n o w e 
go d yk ta tora  B oliw ii z m łodzie żow ą  
opozyc ją  w  kra ju .
— Król A fg an is tanu  M oham m ad  Za-  
hir  Szach  p rzebyw a ł  z  wizytą te 
Moskwie, we w rześn iu  br. Spo tka ł  
się on z Leonidem Breżn iew em  i in 
n y m i  p rz yw ó d c a m i  radzieckimi.
— 19 wrześn ia  br. p re zyd en t  Sugat  
ogłosił dekre t  o u tw o rzen iu  nawo.rjn 
rządu A ra b sk ie j  R epubl ik i  Egiv tu.  
Staftoiuisko prem iera  za jm u je  Mah-  
m u d  Fauzi.
— K om ite t  Cen tra lny  KPZR  i Rada  
Minis trów Z S R R  om ó w iły  sprawę po 
lepszenia pro jek tow ania  i b u d o w y  o- 
hiek tów  rolnych, spraw ę umocnienia  
bazy  p ro d u k cy jn e j ,  organizacji  budo - 
wlanych na u;si oraz powzię ły  odpo
w iednią  uchwalę w  tej dziedzinie.
— W toku  rokow ań m ie d z y  Z S R R  a 
USA (w  ramach SA LT)  postanow io
no  pod jąć  pew ne  środk i  ma-iące na 
celu zapobieżenie p r z y p a d k o w e m u  lub  
nie m a jącem u  sank c j i  u ży c iu  broni  
jądrow ej  zna jdu jące j  się pod ich k o n 
trola.. S tw ierdzono  również kon iecz
ność  usprawnien ia  linii bezpośredniej  
łączności Z S R R —USA poprzez w y k o 
rzys tan ie  do tego celu s z tu czn y ch  sa
te l i tów  ziemi.
—- W Helsinkach zak ończy ła  sie ko le j
na  runda ro z m ó w  (od B lipca do 24 
wrześn ia  br.J m ię d z y  Z S R R  i USA  
w sprawie ograniczenia zbrojeń  s tra 
teg icznych  (SALT).  W opubłifcoioa- 
n y m  ktim un ikac ie  k o ń c o w y m  pod
kreśla  się, że w  te j  fazie rozm ów  
rozszerzono k o n k r e tn y  zakres w za 
jem n eg o  zrozum ien ia  różnych  spraw,  
do tyczących  ograniczenia zbrojeń  
s tra tegicznych.  Nas tępna  ru n d a  roz
m ó w  rozpocznie  się 15 iisfoparfa br.
— Zgodnie  z  p lanem  w yszko len ia  bo
jow ego  i politycznego, na obszarze  
Czechosłowackiej  Republ ik i  Socja li
s ty c zn e j  odbyły  się w e  wrześn iu  br. 
w spó lne  ćwiczenia j ed n o s te k  C zecho
słowackie)  A r m i i  Ludowej oraz Cen
tralnej G rupy  W ojsk  Radzieckich .

I I

67 godzin przebywali na K siężycu  
dwaj członkowie wypraw y „APOL- 
LO‘15” — D. Scott i J. Irwln. W tym  
czasie odbyli oni — używ ając specjal
nego pojazdu o napędzie elektrycz
nym — trzy podróże rekonesansow e  
po powierzchni Srebrnego Globu.

W TELEGRAFICZNYM  SKRÓ CIE #  W TELEGRAFICZNYM  SKR Ó CIE

OBYWATELSKA 
IHICIAlłWA 
SPOŁECZNA

Z całego kraju  napływ ają liczne m eldunki o pod
jętych zobowiązaniach produkcyjnych dla uczcze
nia VI Zjazdu PZPR We wszystkich gałęziach 
przem ysłu, w budownictwie, transporcie, w w ielu 
innych zakładach pracy rozwija się ogólnospołecz
ny ruch zobowiązań produkcyjnych. Nie po raz 
pierwszy odpowiedzią klasy robotniczej, całego 
społeczeństwa, na wezwanie partii są dodatkowe 
tysiące ton węgla, stali i innych m ateriałów . Podej
mowanie czynów społecznych z okazji różnych, 
ważnych w ydarzeń w  życiu k ra ju  stało się już 
chlubną i cenną tradycją ludzi pracy we w szyst
kich środowiskach społeczno-zawodowych.

Tym razem  nie chodzi tylko o dodatkową pro
dukcję, ałe nie mniej w ażną spraw ą jest jej profil 
i przeznaczenie. Chodzi zwłaszcza o podejmowanie 
w ram ach Czynu Zjazdowego zadań realnych, leżą
cych w granicach możliwości ich inicjatorów , za
dań przyśpieszających rozwój naszej Ojczyzny i 
powiększających ilość potrzebnych, poszukiwanych 
na rynku produktów . O bejm ująca obecnie coraz 
szersze kręgi ludzi pracy, w mieście i na wsi, fala 
zobowiązań i czynów społecznych jest najlepszym  
dowodem poparcia dla przeobrażeń zapoczątkowa
nych uchw ałam i VII i V III Plenum  KC PZPR

Obok czynów o charakterze produkcyjnym  od lat 
rozw ija się Tuch czynów społecznych pozdejmowa
nych na rzecz swego otoczenia, wsi, gromady, osie
dla czy miasta.

W latach 1965—70 w artość prac w ykonanych w 
czynie społecznym wzrosła o ponad 70%, w porów 
naniu z poprzednią pięciolatką, osiągając 28,7% mld 
złotych. Największe osiągnięcia można odnotować 
w budowie dróg i mostów. W ostatnim  pięcioleciu 
m ajątek społeczny zwiększył się w tym  dziale o 
12,3 mld złotych. W ybudowano 13.212 km  dróg o 
naw ierzchni tw ardej, i 9.685 km dróg gruntowych
o ulepszonej nawierzchni. Udział ludności w posta
ci środków w naturze, pracy i w płat pieniężnych w 
ogólnej wartości czynów przekroczył 19 mld zło
tych. Stanowi to ok. 68% społecznego w kładu lu d 
ności, o 18% większy od wymaganego minimum 
(50%). Mimo tych osiągnięć w ystąpiły również pe
wne obiektywne trudności w realizacji czynów. Po
łowę w artości czynów stanowiły bowiem zadania 
typu inwestycyjnego. Tymczasem w końcu ubiegłe
go pięciolecia w ystąpiły trudności w zaopatrzeniu 
w takie m ateriały  budowlane, jak  cement, stal, p ie
ce, grzejniki c.o., m ateriały  wykończeniowe itp. Te 
negatywne symptomy będą mogły być przezwycię
żone w najbliższych latach, zgodnie z założeniami 
przyszłego planu 5-letniego, którego pro jek t ma 
być zatw ierdzony na VI Zjeździe PZPR. P lan  ten 
przew iduje znaczny rozwój przem ysłu m ateriałów  
budowlanych. N akłady inw estycyjne na ten dział 
będą dw ukrotnie wyższe niż w ubiegłym pięciole
ciu. P lanuje się zwiększenie produkcji cementu w 
1975 r., o 45% w porów naniu z rokiem  ubiegłym, 
podobnie wzrośnie produkcja elem entów  ściennych,
0 53% więcej będzie wyrobów z betonu itp. P a ń 
stwo stw arzać będzie również sprzyjające w arunki
1 klim at poparcia dla lokalnych in icjatyw  w dzie
dzinie produkcji m ateriałów  budowlanych. O sta t
nio rząd podjął uchwałę, w prow adzającą wiele u ła t
w ień dla produkcji tych m ateriałów  przez indyw i
dualnych i zespołowych -wytwórców. Zobowiązano 
również resorty do opracowania program u p roduk
cji urządzeń dla zespołów terenow ych podejm ują
cych produkcję m ateriałów  budowlanych. Szerokie 
pole do popisu m ają w  tej dziedzinie gospodarze 
terenu  — rady  narodowe. Wzrosną również nak ła
dy na niektóre działy związane bezpośrednio z za
spokajaniem  potrzeb ludności. Np. tylko w  gospo
darce kom unalnej nastąpi wzrost nakładów  w b ie
żącym pięcioleciu o ok. 59%. Będzie to rzutowało 
bezpośrednio na zakres podejm owanych czynów na 
rzecz gospodarki kom unalnej.

W ieloletnie tradycje o ruchu czynów społecznych, 
klim at jaki ukształtow ał się po przełom ie grudnio
wym sprzyja podejm ow aniu wszelkich inicjatyw  
społecznych, na rzecz szybszej realizacji przedło
żonego przez partię  program u rozwoju k ra ju  dziś 
i w najbliższej przyszłości.

LECH W IL E Ń SK I



P ośw iecenie kamienia -węgielnego pod budowę kościoła w Sw ieciechow ie.

W znoszenie krzyża na placu budowy. Wierni szczelnie w ypełnili kościół. M odlitwy w starej ćwiąlyni.

AKT EREKCYJNY
POŚWIĘCENIA KAMIENIA WĘGIELNEGO POD 

KOSCIOL W ŚWIECI ECHO WIE

W Im ię Trójcy Przenajśw iętszej, Boga Ojca, Syna 
i Ducha Sw., Błogosławionej M aryi Panny i W szyst
kich Świętych, a zwłaszcza patronów  Kościoła naszego 
świętego, św iętych Cyryla i Metodego, w Swieciecho- 
wie, Roku Pańskiego Tysiącdziewięesetsiedem dziesią- 
tegopierwszego, kiedy Biskupem Naczelnym Kościoła 
Polskokatolickiego w PRL był Biskup Ju lian  Pękala, 
O rdynariuszem  Diecezji W arszawskiej — Biskup Tade
usz Ryszard M ajewski, dziekan dekanatu lubelskiego, 
ks. prob. Jan  F irlej, proboszczem parafii w Swieciecho- 
wie, ks. Stanisław  M aciejczyk.

Ksiądz Biskup O rdynariusz Tadeusz R. M ajewski 
dokona] poświęcenia kam ienia węgielnego pod budo
wę kościoła parafialnego w Swieciechowie.

Bóg wszelkiej laski, który aż dotąd pomagał nam 
Swoim błogosławieństwem, niech nam  nadał błogosła
wi.

Kościół, który postanowiliśm y wybudować ku czci 
Jego Świętego Im ienia i na pożytek zbaw ienny ludu 
polskiego, niechaj Bóg łaskaw ie strzeże i ukoronuje 
zaczęte dzieło pomyślnym końcem.

W Jego Im ieniu na tym miejscu poświęciliśmy i za
łożyliśmy kam ień węgielny. Innego fundam entu nie 
mogliśmy założyć pod ten Dom Boży, poza tym który 
jest założony, który jest Jezus Chrystus nasz Pan.

Jako wyznawcy Jego Sw. Ewangelii pragniem y dla 
Niego żyć i um ierać. Bogu zaś, wiecznemu Królowi, 
nieprzem ijającem u i niewidzialnem u i jedynie m ądre
mu niech 'będzie cześć i chw ała na wieki, wieków. 
AMEN.

Swieciechow, 19 w rześnia 1911 r.

+  B iskup  Tadeusz R. M ajew ski 
O RD YN A R IU SZ DIECEZJI W A R SZ A W SK IE J

PODZIĘKOWANIE

W iernym Paraf li
P o ls k o k a to l ic k ie j  w  
£iiziecie chowie ,  
r i y  w  dniu 19 
września  br, p od 
czas uroczys tośc i  
poświęcenia  k a 
m ienia  węgie lnego  
pod  btl<iou>ę k o ic io -  
ta ż ło iy l  i ofiarą  tu 
toysokoścl 33.540, 2l 
sk ładam  t<i d roga 
staropolskie Bóg z a 
piać.

Bp Tadeusz R.
M ajewski

Ks. Bo Tadeusz R. M ajewski w ygłasza słow o Boże. Procesja z krzyżem.



U czestnicy posiedzenia genew skiego, pośw ięconego 2adaniom  i problemom rad chrześcijańskich, 
W czwartym  rzędzie drugi od lew ej — ks. bp Andrzej Wantula.

Z
DZIAŁALNOŚCI
ŚWIATOWEJ
RADY
KOŚCIOŁÓW
Miesiące letnie (czerwiec-sierpień) uchodzq 
na ogół za okres, w którym działalność 
na arenie międzynarodowej ulega poważnemu 
osłabieniu. W przypadku Światowej Rady 
Kościołów mamy do czynienia ze zjawiskiem 
wręcz przeciwnym: właśnie te miesigee 
wykorzystywane sq na odbycie wielu 
konferencji o zasięgu międzynarodowym 
i światowym. Tak było również w bieżgcym 
roku.

Zacznijmy może od spotkania, które nie 
doszło do skutku. Światowa Rada Koś
ciołów planowała w czerwcu odbyć w 
Afryce Południowej z tam tejszym i Kościo
łam i konsultację, poświęconą problem a
tyce rasowej. W ostatniej chwili trzeba ją 
było odwołać, bowiem rasistowski rząd 
p rem iera Vorstera postaw ił takie w aru n 
ki, na które ŚRK nie mogła przystać.

Odbyło się natom iast kolejne posiedze
nie W spólnej G rupy Roboczej, W atykan— 
Genewa, podczas którego podjęto decy
zję w spraw ie opracowania szczegółowe
go studium  o form ach w spółpracy rzym - 
skokatolików i innych chrześcijan na p ła
szczyźnie lokalnej, regionalnej i narodo
wej.

W Iipcu natom iast obradował Zarząd 
Wspólnego K om itetu Światowej Rady Koś
ciołów i Kościoła Rzymskokatolickiego 
(SODEPAX), który postanowił przedłużyć 
dotychczasowy trzyletni m andat K om ite
tu na dalsze trzy lata. P lan zaakceptowa
ny przez Zarząd zmierza szczególnie do 
zachęcenia narodów Europy, by zajęły się 
losem ludzi w k rajach  rozw ijających się, 
zwłaszcza w Afryce.

Na początku lipca z inicjatyw y Ś w ia
towej Rady Kościołów odbyła się w  Ge
newie pierw sza K onferencja światowa po
święcona zadaniom  i problem om  rad 
chrześcijańskich, w której uczestniczy
ło ok. 100 osób. Podkreślono, że rady 
chrześcijańskie winny również w spółpra
cować ściśle z Kościołem Rzymskokatolic
kim, zwłaszcza w  zakresie pomocy w roz
woju ekonomicznym. Muszą one zajmować 
o tw artą postawę wobec „ruchów ra 
dykalnych”, które w obrębie lub poza 
Kościołem sta ra ją  się o odnowę Kościo
ła i społeczeństwa. Z Polski w K onferen
cji uczestniczył ks. bp A ndrzej W antuła 
z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

K om itet Roboczy do Spraw  Kościoła 
i Społeczeństwa Światowej Rady Koś
ciołów zaakceptował na posiedzeniu do

rocznym w Nemi (Włochy) projekt stu 
dyjny pt. „Przemoc, bierny opór a w al
ka o sprawiedliwość społeczną". P ro 
jek t ten pom yślany jest jako pomoc 
orientacyjna dla chrześcijan i Kościołów 
członkowskich SRK, jak i dla samej SRK.

Szczególnym echem odbiło się w lip- 
cu Zgromadzenie Ogólne Światowej R a
dy W ychowania Chrześcijańskiego, k tó
re obradowało w Limie (Peru) z udzia
łem  delegatów wszystkich ważniejszych 
wyznań chrześcijańskich z 77 krajów  
świata. Rozważano kryzys wychowania 
i społeczeństwa oraz zastanaw iano się, 
jakim i drogami musi iść chrześcijań
ska praca kształceniowa zm ierzająca do 
przem ian społecznych i wyzwolenia 
wszystkich ludzi. Uczestnicy Zgrom a
dzenia Ogólnego podjęli decyzję w 
spraw ie integracji Światowej Rady Wy
chowania Chrześcijańskiego z Światową 
Radą Kościołów.

Do uczestników Zgrom adzenia Ogól
nego przemówił też sekretarz general
ny SRK, dr E.C. Blake. Z okazji pobytu 
w  Ameryce łacińskiej, dr Blake spotkał 
się w Santiago de Chile z prezydentem 
Salvadore Allende. Prezydent Allende w y
raził pogląd, że w łaśnie w obecnym m o
mencie m oralne poparcie chrześcijańskiej 
wspólnoty św iatowej może mieć poważne 
znaczenie dla Chile. Kościoły m ają do 
spełnienia istotne zadanie: muszą stale za
sięgać inform acji o socjalistycznym ekspe
rym encie w Chile, gdyż tylko w ten sposób 
będą mogły przeciw staw ić się tym, którzy 
przez swą propagandę sta ra ją  się sfałszo
wać praw dę.

Dr Blake spotkał się też z czołowymi 
przedstaw icielam i 17 Kościołów pro te
stanckich. Wszyscy oni podkreślali, że w 
nowej sytuacji w Chile widzą wyzwa
nie do bardziej celowego ukształtow ania 
swej służby i nadania głębszego znaczenia 
swemu świadectwu ewengelicznemu. W



rozmowie z kard. Silva Heriquezem  dr 
Blake i towarzyszące osoby rozważali sto
sunki między Światową Radą Kościołów 
a Kościołem Rzymskokatolickim.

Największym w ydarzeniem  sierpnia by
ło posiedzenie Kom isji „W iara i Ustrój 
Kościoła" Światowej Rady Kościołów, w 
skład k tórej wchodzi 135 osób, w tym 9 
teologów rzym skokatolickich. Obrady od
bywały się w  Kolegium Jezuickim  w Lo- 
w anium  (Belgia) i toczyły się pod ha
słem : „Jedność Kościoła — jedność ludz
kości”. Kom isja wezwała ŚRK, by jeszcze 
silniej zaangażowała się na rzecz zrealizo
w ania w idzialnej jedności w jednej wie
rze, jak i wspólnoty Stołu Pańskiego.

Posiedzenie w Lowanium  próbowało też 
powiązać problem atykę teologiczną z ak
tualnym i problem am i św iata, jak rasizm, 
nędza, w ojna i w alka wyzwoleńcza. Spe
cjalna grupa robocza spróbuje w najbliż
szych trzech latach odpowiedzieć na py
tanie: w jaki sposób w inno realizować się 
przejście z w iary do działania na rzecz

Cid lew ej: Pro/. Charles C. West, teolog z
USA; MsgT, Joseph Gremiilion, sekretarz w aty
kańskiej Kumisji ,,Spraw iedliw ość i Pokój*’ ; 
Prof. Bentley Glass, b. prezydent am erykań
skiej Organizacji dc  Spraw Krzewienia Nauki; 
dr D enys Munby, ekspeTt ekonom iczny z W iel
kiej Brytanii, zd jęcie  w ykonane podczas posie
dzenia dorocznego Kom itetu Roboczego do 
Spraw Kościoła i Społeczeństwa SRK w  Nemi.

Prof. John MeyendorH z USA (w środku), n o 
wy przewodniczący Kom isji „Wiara 1 Ustrój 
Kościoła'* SRK w rozm owie z ks. Adeolu Afleg- 
bola, teologiem  olgeryjskliu  (z lewej) 1 prof.  
J. Robertem N elsonem  z USA, przewodniczącym  
K om itetu Roboczego Kom isji „Wiara 1 Ustrój 
K ościoła”.

jednym  z głów nych zakresów działalności Or
ganizacji Pom ocy Indyjskiej Rady K ościołów  
(CASA) jest przydział m leka dla dzieci uchodź
ców wschodnlopakistańskich.

ratow ania ludzi. G rupa ta zastanowi się 
też nad spraw ą stosunku Kościoła do in
nych religii

W zrost znaczenia Kościołów w A fry
ce, Ameryce Łacińskiej i Azji, jak i o- 
becność w Low anium  teologów z tych 
kontynentów  przyczyniły się do rozsze
rzenia zasięgu Kom isji „W iara i Ustrój 
Kościoła”, która dotychczas m iała prze
de wszystkim orientację europejską. 
Przewodniczącym K om isji w ybrano na 
najbliższe trzy lata 45-letniego duchow ne
go prawosławnego, Johna M eyendorffa, 
profesora patrystyki w Prawosław nym  Se
m inarium  św. W łodzimierza w Nowym 
Jorku. Wśród czterech jego zastępców, 
jest dwóch przedstaw icieli Trzeciego 
Świata, po raz pierwszy kobieta i teolog 
rzymskokatolicki.

Sekretarz generalny SRK, dr E. C. B la
ke ostrzegł, że społeczne i polityczne dzia
łanie Kościołów bez „w ystarczającej re 
fleksji teologicznej prowadzi do fru s tra 
c ji”. Jeśli Kościoły członkowskie nie u- 
św iadom ią sobie, „że wszystko czym jest 
i co czyni Światow a Rada Kościołów w y
pływ a z Ewangelii, z objawienia w Jezu
sie Chrystusie”, to wówczas „należy ocze
kiwać w zrastającej i destruktyw nej pola
ryzacji Kościoła".

Szczególną uwagę poświęcono w Lowa
nium  spraw ie zwołania praw dziwie 
uniwersalnego soboru. Dyskutowano już
0 tym  w  1968 r. na IV Zgrom adzeniu 
Ogólnym SRK w Uppsali. Ideę tę pod
ją ł również XX M iędzynarodowy Kon
gres Starokatolików w Bonn w 1970 r. 
Chodzi tu  o sobór, który mógłby przem ó
w ić w  im ieniu wszystkich chrześcijan. 
Kom isja wezwała Kościoły, by na płasz
czyźnie lokalnej, regionalnej i światowej 
popierały tę  inicjatywę. Podkreślono jed
nocześnie, że przyszły sobór m iałby inny 
charak ter niż wielkie sobory pierwszych 
wieków chrześcijaństw a, których decyzje 
m iały moc wiążącą dla wszystkich chrześ
cijan. „Jeśli jedność Kościoła ma służyć 
jedności ludzkości, to w  ram ach jej mu
si być miejsce dla dużej różnorodności 
form, różnic a naw et konfliktów.

Z Polski w posiedzeniu Komisji „W iara
1 Ustrój Kościoła” uczestniczył ks. doc. 
Jerzy Klinger z Kościoła Prawosławnego, 
prorektor Chrześcijańskiej Akademii Te
ologicznej.

W związku z tragiczną sytuacją w  I r 
landii Północnej, sekretarz generalny 
SRK, dr E. C. Blake w  telegram ie do 
irlandzkich Kościołów członkowskich w y
stąpił z propozycją „popierania wszelkiej 
inicjatyw y ekum enicznej, zm ierzającej do 
pojednania i ponownego ustanow ienia po
ko ju ’’.

W innym telegram ie, skierow anym  do 
prezydenta P akistanu Y ahja Khana, dr 
Blake w ystąpił przeciw procesowi przy
wódcy w schodniopakistańskiej Ligi Awa- 
mi, szejka M ujibara Rahm ana, który to
czy się przy drzw iach zam kniętych przed 
sądem  wojskowym. Proces taki, czytamy 
w telegram ie, przyczyni się do dalszego 
wzrostu nienawiści i nieufności oraz do 
nowego cierpienia ludzkiego, a nawet 
może doprowadzić do rozszerzenia kon
fliktu. Dr. Blake wezwał prezydenta K ha
na, by użył swego autorytetu  w służbie 
pojednania i pokoju.

Tymczasem liczba uchodźców ze 
Wschodniego Pakistanu do Indii wzrosła 
do 7 500 000 osób. O rganizacja Pomocy 
Indyjskiej Rady Chrześcijańskiej (CASA), 
przy w ydatnej pomocy Światowej Rady 
Kościołów zorganizowała 55 centrów, 
k tóre roztaczają opiekę nad 100 000 dzie
ci i m atek spodziewających się dziecka. 
Od chwili podjęcia pracy, tj. od 20 kw iet
nia hr. dzięki CASA zaszczepiono 306 000 
uchodźców przeciw  cholerze, otoczono o- 
pieką lekarską 390 000 ludzi oraz dostar
czono ubioru 26 000 osób. Na apel Świa
towej Rady Kościołów o dostarczenie 
4 000 000 dolarów, Kościoły członkowskie 
i kościelne organizacje pomocy nadesła
ły dotychczas połowę sumy.

KAROL KARSKI

JAN KASPROWICZ

KSIĘGA UBOGICH
----------------- VI -----------------

O starowierne melodie!
0  bogomodlne organy!
Słucham  was dzisiaj, jak  dawniej,
Do głębi rozmiłowany.

Przychodzę pod zrąb sczerniały 
Modrzewiowego kościoła
1 słucham, jak głos m nie odwieczny 
Do uńelkich w yznań woła.

Przylulon do lipy stuletniej, 
Oszołomiony je j wonią,
Ulegam św iętym  urokom,
Co w  pieśni organnej dzwonią.

Zda m i się, że w  je j potędze 
Odzywa grom się znowu,
Gdy Twórca nadawał kszta łty  
Sw em u płodnem u Słowu.

Że w  tych przycichłych akordach —
0  jakżeż czekam ja na nie! —
Odzywa się Jego serdeczne 
T ych  kszta łtów  umiłowanie.

Czuję, zagubion w  przedwieczu.
Jak dusza się moja przemienia,
Jaka ją żądza porywa,
Jakie ją wznoszą pragnienia.

Z gliny, rzuconej m ym  rękom, 
Chciałbym ulepić dzieło,
Co serce by miało organne,
Co z Niego początek wzięło.

W iem: nie dorówna ci ono 
Prawdzie Pierwszego Mistrza,
Ale odbijać ją będzie,
Jak niebo woda najczystsza.

Chciałbym , ażeby się miłość 
Spełniała w  tworzącej duszy,
By oczy je j były otw arte
1 zaw sze otwarte uszy.

W iem: nie dorówna ci ona 
Jego w szechw iednej miłości,
Ale ku  źródłu sw ojem u  <
Iść będzie jako najprościej.

I oto gdy w  w iejsk im  kościele 
Organy brzmią rozmodlone,
Ja z  jarzm em  tych pragnień moich 
W Jego w ędruję stronę.

Przytulon do lipy stuletniej,
Na łany spieszę, nad zdroje,
Z pól Jego zbieram  m ateriał 
Na czyn mój, na dzieło moje.

Czasem m nie ktoś zastanowi, 
Najpłońsza zatrzym a trawa  
Lub fali jeziornej dalekie 
W spom nienie w  poprzek  mi stawa.

I wówczas m i się wydaje  —
O dumo, idąca z Boga! —
Ze m iłość moja tak wielka  
Jak w  krąg ta ziem ia droga...

O starowierne melodie!
O bogomodlne organy!
Słucham  was dzisiaj, jak dawniej,
Do głębi rozmiłowany..,



WYCIECZKi
DO STUDZI

Uczestnicy wycieczki podczas nabożeństwa w kościele 
kach Pancernych.

Polsce jest wiele miejsc, miast i wsi, 
które znane są ogółowi społeczeństwa. 
Do nich należy zaliczyć fez wątpienia 

i wieś w powiecie kozienickim — Stu
dzianki Pancerne. Znają je dzieci, mło

dzież i starsi. Tutaj w ciągu roku przyjeżdżają 
liczne wycieczki ze wszystkich stron Polski. 
Przyjeżdżają po to, by przed autentycznym 
uczestnikiem wielkiej bitwy pancernej, czołgiem 
nr 2X7 — Pomnikiem sławiącym bohaterstwo 
oręża polskiego, polskich pancerniaków, żołnierzy 
wsławionej w bojach I Brygady Pancernej im. 
Bohaterów Westerplatte, złożyć wiązanki kwia
tów, oddać hołd i cześć tym wszystkim, którzy 
walczyli z okupantem, przelewali krew, a często 
i oddali swe życie za wolność naszej Ojczyzny.

W dniu 12 września br., staraniem Oddziału 
Warszawskiego Społecznego Towarzystwa Pol
skich Katolików, urządzono wycieczkę do Stu
dzianek. Wzięli w niej udział zarówno członko
wie Oddziału Warszawskiego STPK jak też wy
znawcy Kościoła Polskokatolickiego z war
szawskich parafii. Na tę okoliczność przybył 
do Studzianek Ordynariusz Diecezji Warszaw
skiej Ks. Biskup T. Majewski, który w miejsco
wym kościele parafialnym odprawił .uroczystą 
Sumę oraz do zgromadzonych skierował podnio
słe słowa w oparciu o perykopę niedzielną, mó
wiącą o wskrzeszeniu młodzieńca z Naim. Świą
tynia byfa wypełniona po brzegi.

Po Mszy św. uformował się pochód. Czoło sta
nowiły dw'a poczty sztandarowe, za nimi — de-

parafialnym w Studziar,

iegacja z wiązanką kwiatów, duchowieństwo, u- 
czestnicy wycieczki i miejscowa ludność. Przed 
Pomnikiem—Mauzoleum, stojącym na skraju la
su, poczty sztandarowe pochylają się. W ciszy 
i skupieniu delegacja składa wiązankę kwiatów. 
Ks. dr Edward Bałakier w swym przemówieniu 
u stóp Pomnika nawiązuje do historii Studzia
nek oraz chwili obecnej.

Miejsce, w którym stoi Pomnik, otoczony kil
kudziesięciu mogiłami, zniewala do powagi i za
dumy. Dzisiaj jest tu spokojnie. Tym, których 
prochy tu spoczywają, szumią drzewa puszczy.

Inaczej było latem 1944 roku, kiedy to w 
dniach od 9 do 16 sierpnia toczyła się szczególnie 
zacięta i krwawa walka z wojskami hitlerowski
mi. Brała w niej udział polska brygada pancer
na im. Bohaterów Westerplatte. Studzianki zna
lazły się w centrum walki. Wieś przechodziła z 
rąk do rąk. Po wielu dniach ciężkiego boju, do
borowa, dolnosaksońska dywizja pancerna, a 
także 45 dywizja grenadierów i chluba hitlerow
ców, pancerna dywizja „Herman Goering” , nie 
wytrzymały impetu bohaterskiej szarży polskich 
czołgistów. Droga wiodąca na Berlin, choć drogo 
opłacona krwią, została otwarta. O zaciętości 
walki świadczy choćby to, iż wieś Studzianki, 
aż jedenaście razy przechodziła z rąk do rąk. 
Wszystko zostało zrównane z ziemią. Przez wie
le lat widać było ślady walki. Ludność mie
szkała w lepiankach, z trudem i mozołem bu
dując nowe życie.

Fragment procesji eucharystycznej.

W styczniu 1952 r., na prośbę miejscowej *!ud- ;
ności, do Studzianek przybyli księża Koś ioła f
Polskokatolickiego. Od chwili zorganizovmnia 
parafii polskokatolickiej, zmieniło się też zycie 
w Studziankach. Wszyscy poderwali się do ę>ra- *
cy i wysiłku. Zbudowano murowany kościół. Z 
pomocą odbudowującej się intensywnie ws:' po- '
śpieszyły władze państwowe, wojsko, orgai?za- |
cje społeczne. Dzisiaj Studzianki Pancerne fiogą i
pochwalić się osiągnięciami, których pozazdroś
cić może niejedna wioska, a nawet osiedle. Du- r
mą mieszkańców Studzianek Pancernych jest 
obszerna szkoła, własny ośrodek zdrowia, agro- =
nomówka, biuro PTTK, urząd pocztowy, klubo
kawiarnia, bar „Pod kulawym Tygrysem". Po t 
obu stronach asfaltowych jezdni-ulic, biegną \
równo ułożone chodniki. A na polach studzian- i
kowskich, otoczonych dookoła lasami puszczy F 
kozienickiej, tam gdzie kiedyś przed laty ziemia 
zorana była czołgami i pociskami, na polach 
zlanych obficie krwią polskiego żołnierza, dziś 
ludzie sieją i zbierają plony.

Stoimy w zadumie przed Pomnikiem—Mauzo
leum, wspominając tamte dni, a jednocześnie 
patrząc z promienną nadzieją w przyszłość.

Uroczystości zakończono wspólnym odśpiewa
niem „Boże coś Polskę” . Wracamy zadowoleni 
dó Warszawy, dziękując Oddziałowi Warszaw
skiemu STPK za umożliwienie uczestnictwa w 
tak przyjemnej i pożytecznej wycieczce,

POMNIK-MAUZOLEUM. Stojący na wiecznej warcie sławny, dowodzony przez 
ppor. Mateusza Lacha czołg 217, uczestnik bitwy pod Studziankami, który na 
swym szlaku bojowym zniszczył u  nieprzyjacielskich maszyn.



Ks. T. WÓJTOWICZ
Fot. J. Sergo Kuruliszwili

Przed kościołem w Studziankach Pancernych-



NOWY
KODEKS
WYKROCZEŃ

Zostały jeszcze dwa miesiące do momentu 
w ejścia w  życie uchwalonej przez Sejm  usta
wy o wykroczeniach. 1 stycznia 1972 r. będzie 
obowiązywał Kodeks o wykroczeniach, p rze
pisy w prow adzające, Kodeks postępow ania w  
spraw ach o wykroczenia oraz ustrój kolegiów 
do spraw  wykroczeń.

Okres od uchw alenia ustawy do je j zasto
sowania, ustaw odaw ca przeznacza na zapo
znanie się z nowymi przepisam i obywateli 
jak i organów, k tóre będą stosować te  p rze
pisy. U staw a o wykroczeniach naw iązuje do 
obowiązującego od niedaw na Kodeksu k a r 
nego. Kodeks W ykroczeń można potocznie o- 
kreślić jako „Kodeks karny, ale o łagodniej
szym zakresie naruszenia p raw a”.

Nowy Kodeks W ykroczeń pow inien być 
szczególnie sprawnym  instrum entem  u trzy
m ania porządku publicznego. Ma on służyć 
członkom kolegiów, Milicji O bywatelskiej i 
ORMO w walce z pasożytnictwem , p ijań 
stwem i różnego typu rozrabiaków zakłóca
jących spokojne życie obywateli.

Należy podkreślić, że obecny Kodeks W y
kroczeń składa się z 157 artykułów , k tóre za
stępują przestarzałe przepisy przeważnie z 
1932 r. a rozsiane w różnych działach praw a. 
Obecna kodyfikacja wniosła isto tną prostotę 
w stosunku do wielu uprzednio obow iązują
cych aktów  praw nych.

Kodeks W ykroczeń przede wszystkim 
cechuje to, że głównym jego celem jest nie 
ukaranie obywatela, lecz droga w spółdziała
nia ogółu obywateli w stosowaniu zarządzeń 
organów adm inistracji państwowej. N atu ra l
nie w stosunku do ludzi niepopraw nych i lek 
ceważących normy postępowania społeczne
go, praw o o wykroczeniach je st surowe i 
szybkie w działaniu.

Co znaczy surowe?
Odpowiedź na to pytanie daje artyku ł 1 

Kodeksu, który powiada, że:

Odpowiedzialności za wykroczenie 
podlega ten tylko kto dopuszcza się 
czynu społecznie niebezpiecznego, za
grożonego przez ustawą obowiązującą 
w czasie jego popełnienia karą zasadni
czą aresztu do 3 miesięcy, ograniczenia 
wolności do 3 miesięcy, grzywny do 
5000 złotych lub nagany.

Na czym polega różnica między karą — 
aresztem  a pozbawieniem wolności?

Otóż kara aresztu trw a najm niej 1 tydzień, 
najwyżej 3 miesiące a kara  pozbawienia w ol
ności trw a najm niej 1 miesiąc najwyżej 3 
miesiące.

W ym ierzając karę pozbawienia wolności w 
stosunku do osoby ukaranej, nie stosuje się 
kary osadzenia w areszcie, lecz (i to jest inno
wacja) — kara polega jia w ykonyw aniu nie
odpłatnej dozorowanej pracy na cele p u 
bliczne w  w ym iarze od 20 do 50 godzin w 
stosunku miesięcznym. Jeżeli osoba jest za
trudniona w uspołecznionym zakładzie p ra 

cy — organ orzekający może orzec potrące
nie od 10 do 25 proc. w ynagrodzenia na rzecz 
Skarbu Państwa.

Jeżeli ukarany uchyla się od wykonania kary 
ograniczenia w olności, u lega ona zam ianie na za
stępczą karę grzyw ny, przy czym m iesiąc ograni
czenia w olności przyjmuje się  za równoważny  
grzyw nie od 500 do 1000 złotych. Grzywnę w ym ie
rza się w  w ysokości od 100 do 5000 złotych.

W stosunku do osób naruszających porządek pu
bliczny, a do których zaistnieje w iarygodność, że 
m ożna poprzestać na zastosow aniu do nieb środ
ków w ychow aw czych w ym ierza się  naganę, upom 
nienie lub rozpatrzenie popełnionego czynu w  
m iejscu pracy. N atom iast n ie  moEna orzec nagany 
za w ykroczenie o  charakterze chuligańskim.

W szelkie przejaw y chuligaństw a jak nisz
czenie ławek, dem olowanie autom atów  te le
fonicznych, dla „żartu” wzywanie straży po
żarnej i inne tego rodzaju wykroczenia będą 
karane z całą surowością. Wszelkie w ykro
czenia dokonane pod wpływem alkoholu a 
zwłaszcza w m iejscach pracy, jeżeli zacho
w anie się osobnika może spowodować n ie
bezpieczeństwo: np. u tra ty  zdrowia jem u sa
memu lub innej osobie, albo spowodowanie 
pożaru. Organ orzekający może wymierzyć 
karę 3 m iesiące pozbawienia wolności i 5000 
złotych grzywny.

Nagana może być udzielona, na przykład, w  w y 
padku nieprzestrzegania kąpieli w m iejscu nie
dozwolonym, albo k to  zostaw ia m ałoletniego do lat 
7 w  okolicznościach um ożliw iających w zniecenie  
pożaru. Tej samej karze nagany podlega ten kio 
prowadzi na drodze publicznej pojazd nie mając 
przy sobie w ym aganych dokumentów.

O m ówiliśmy tak zw ane kary zasadnicze. Oprócz 
tych kar są jeszcze kary dodatkowe jak: zakaz 
prowadzenia określonej działalności lub w ykony
wania czynności związanych z w ym aganym  zezw o
leniem , zakaz prowadzenia pojazdów m echanicz
nych, przepadek rzeczy służących  do popełnienia  
w ykroczenia, podanie orzeczenia o ukazaniu do 
publicznej w iadom ości w szczególny sposób {np. w  
m iejscu pracy lub zam ieszkania ukaranego).

Kara zakazu prowadzenia określonej działalności 
wym ierza się  na olcres od 3 m iesięcy  do roku, a 
kara zakazu prowadzenia pojazdów m echanicznych  
w ym ierza się  na okres od 3 m iesięcy do 2 lat.

W stosunku do podania orzeczenia o u k a
raniu  do publicznej wiadomości orzeka się 
wtedy, gdy może to mieć znaczenie wycho
wawcze. Kary dodatkowe orzeka się wraz z 
karam i zasadniczymi, ale tylko w w ypadku, 
jeżeli przepis szczególny tak stanowi, tzn. 
nakazuje.

Należy zaznaczyć, że Kodeks Wykroczeń 
przew iduje w arunkow e zawieszenie zasadni
czej kary  aresztu. N astępuje to w w ypadku 
jeżeli ze względu na okoliczności i w arunki 
osobiste spraw cy oraz jego zachowanie się 
po popełnieniu wykroczenia należy przypusz
czać, że pomimo nie w ykonania kary  nie po
pełni on nowego podobnego wykroczenia.

Natom iast nie może zastosować w arunko
wego zawieszenia wykonania kary, jeżeli 
sp raw ca:

—- w ciągu 2 la t przed popełnieniem w y
kroczenia był już karany za podobne prze
stępstwo lub wykroczenie

— popełnił wykroczenie o charakterze chu
ligańskim.

U karanie uw aża się za niebyłe po upływie
2 la t od wykonania, darow ania lub przedaw 
nienia w ykonania kary.

W tym  artykule omówiliśmy w zarysie 
część ogólną kodeksu o wykroczeniach, która 
zapoznaje Czytelnika z podstawowym  zało
żeniem Ustawy. W części szczegółowej, którą 
będziemy zamieszczać odcinkowo, omówimy 
jakie wykroczenia podlegają organom orze
kającym  i przewidziane za nie kary  oraz u- 
strój kolegiów do spraw  wykroczeń.

JÓZEF STEFANOWICZ

NA lA M A C H  PRASY
Tow arzystw o W olnej W szechnicy 

Polskiej pub liku je  interesujące ar
ty k u ły  na tem aty  społeczne w  dw u 
m iesięczniku  „Człowiek w  pracy i 
w  osiedlu”, Zachęcam y naszych czy
te ln ików  do zapoznania  się z nimi, 
przedstawiając poniżej resume nru
9/10

CZŁOW IEK
W  PRACY  
IW  OSIEDLU

OSIEDLE 
JAKO ŚRODOWISKO 
WYCHOWAWCZE
Nr 3/19 dw um iesięcznika TWWP
„Człowiek w Pracy i w  Osiedlu".

W coraz to w iększym  stopniu w pływ y  
w ychow aw cze środowiska w ielkom iej
skiego dominują nad wpływ em  rodźmy 
i szkoły. Dlatego też, pisze docent Krzy
sztof Przecławski, w ybitny 7. naw ca przed
m iotu ..wszelkie planowanie i organizo
w anie działalności wychow aw czej pow in
no uw zględniać jej aspekt przestrzenny*  
(artykuł o koncepcji w ychow aw cy środo
w iskow ego).

Zagadnieniu w ychow ania środow isko
w ego w osiedlu  pośw ięcony jest cały nu
mer dw um iesięcznika TWWP ,,Człowiek w  
Pracy i w O siedlu.” Każdy tomik tego 
wydawnictwa koncentruje się dookoła 
jednego problemu. Razem z w ydanym  
poprzednio tomikiem  (nr 4/14, rocznik IX
0 wychowaniu środow iskowym  od Btro
ny szkoły, tom ik otoecny stanowi dość 
wszechstronną m onografię zagadnienia 
w zajem nego oddziaływania różnych czyn
ników kształtujących m łodzież, rodziny, 
szkoły i środow iska, które w ysuw a się  
na czoło w spółczesnych zagadnień w y- 
ch owawczy ch.

A rtykuły problem ow e jak  wspom niany  
już wyżej artykuł docenta Przecławskie- 
go. Jodan ty W iench o  ludziach starych w  
osiedlu. Krzysztofa Herbsta o czasie w ol
nym  i Zdzisławy Jarząbek o kształtowa
niu się kultury m ieszkaniowej w  osiedlu, 
spięte klamrą ogólniejszych rozwaz^an, 
dr Wandy W yrobkowej—Pawłowskiej o 
problem atyce społecznej osiedli m ieszka
niow ych tworzą razem spójną koncep
cję pracy środow iskowej wypracowaną 
w spólnie przez socjologów  i p e d a g o g ó w  
społecznych.

W dziale ,.Z badań 1 praktyki" doko
nana jest konfrontacja założeń teoretycz
nych z życiem  na podstawie obserwacji
1 badań em pirycznych. Znajdujemy tam  
artykuły: Jerzego M ikulskiego, organiza
tora jednej ze szkół środow iskow ych w  
Warszawie ..O modelu szko ły  środow i
skow ej’1, docent Ireny Lepalezyk — o 
prowencjl i zwalczaniu niedostosow ania  
społecznego na przykładzie m iasta mniej
szego w w ojew ództw ie łódzkim 1 inne. 
Całość uzupełnia starannie opracowana 
bibliografia przedmiotu, z której można 
się zorientować ile  już w  tej dziedzinie 
opracowano w ydaw nictw  i przeprowa
dzono badań w Polsce i za granicą. Opra

cow anie jest cenną pom ocą dla nauczy
cieli. w ychow aw cy i działacza terenow e
go (osiedlowego) a dzaęlri bibliografii i 
argum entacji uwzględniającej rygory ści
słości naukowej — źródłem przydatnym  
rów nież dla pracownika naukowego ce
lem ■zaznajomienia z  m etodą 1 stanem  
badań.

Zam awiać m ożna: Redakcja ..Człowiek 
w Pracy i w  Osiedlu". TWWP ul. Wa
szyngtona 45/51 w  Warszawie.
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LAUREACI 
I ICH 

FILMY

skiego kina, n ie mogą pom inąć zja
wiska artystycznego, jakim jest twór
czość obydwu reżyserów.

Przyznane im nagrody potw ierdza
ją, że  są to tw órcy interesujący i 
choć bardzo od siebie różni — w yra
żają w  sw oich utworach to, co w  
polskim  kinie najlepsze, co przebija 
siĘ poprzez pow loką rutyniarstwa i 
rzem ieślniczej poprawności.

Andrzej W ajda zaliczany jest 
do światowej czołówki reżyserów. 
Pozycję tę przyniosły mu jeszcze 
w latach pięćdziesiątych czołowe 
obrazy spod znaku ..szkoły pol

nych chronologicznie nasuwa 
pew ną refleksję, wynika z niej, 
że po film ie wybitnym, podejm u
jącym ważki tem at, reżyser rea li
zuje dla „oddechu” obraz b ar
dziej błahy, wym agający m niej 
wysiłku. Taką rolę spełniły p rze
cież ..Polowanie na m uchy” i 
„Brzezina” — oba filmy mimo 
swej proweniencji — nieprzecięt
ne, zaliczone do grupy najcie
kawszych osiągnięć roku.

ba obiecujący debiutant ostatnich 
lat. Już same predyspozycje (róż
ne wykształcenie pierw otne: 
W ajda m iał być m alarzem . Za
nussi studiował fizykę), różne 
tem peram enty przesądzają o od
m iennej poetyce, jaką reprezen
tu ją  obaj twórcy. Zanussi w  żad
nym stopniu nie zbliża się do 
w yrafinowanej, pełnej barokowej 
ornam entyki form y film ów W aj-

Wśród laureatów  przyznanych 
niedawno nagród M inistra K ul
tu ry  i Sztuki znalazły się nazw i
ska dwóch reżyserów film u fa 
bularnego — A ndrzeja W ajdy i 
Krzysztofa Zanussiego. W pierw 
szej chwili fak t ten nasuwać mo
że pewne wątpliwości. Jak  to? 
Dwie nagrody przyznane przed
stawicielom dziedziny sztuki, k tó
ra od dawna podlega najsurow 
szej krytyce społecznej? Jeżeli 
publiczność nasza odwróciła się 
od rodzimego filmu, to widoczny 
znak, że z tym  film em  nie może 
dziać się najlepiej. Publiczność 
nasza udowodniła bowiem nie
jednokrotnie, że zna się na sztu
ce filmowej. Rozwój dyskusyj
nych klubów filmowych, ogrom
ne zainteresow anie towarzyszące 
wszelkiego rodzaju przeglądom 
najciekawszych pozycji sezonu 
też o czymś świadczy. Film pol
ski m iał swój dobry okres 
„Szkoła polska” przeszła już do 
podręczników historii sztuki fil
mowej. Ale kto dzisiaj o tym  p a
m ięta? Najmłodsza grupa widzów 
(publiczność kinowa jest coraz 
młodsza) nie oglądała „Popiołu 
i diam entu", kto wie czy zna 
„Kanał", „Zam ach”...

Jednak nawet w ostatnim  okresie, 
pośród tandetnych film ów  — znalazło 
się kilka pozycji wybitnych, w yróż
niających się korzystnie na tle dw u
dziestu film ów  produkow anych co
rocznie przez naszą kinematografią. 
Żaden z tych film ów  nie został zlek 
cew ażony przez widownie i krytyką, 
przeciwnie, sporadycznie trafiające 
się  sukcesy powodują duże zaintere
sow anie 1 dyskusję o szerokim zasię
gu. Tak było ostatnio na przykład na 
premierze film u Andrzeja Wajdy 
„Krajobraz po b itw ie” , i Krzysztofa  
Zanussiego ..Struktura kryształu".

Nawet osoby najbardziej przekona
ne o pernam entnym  kryzysie pol

skiej” : „Pokolenie”, „K anał”,
„Popiół i diam ent", „Lotna”. Jed
nak mimo sukcesów W ajda nie 
poprzestał na osiągniętych w yni
kach.

Niepokoiła wszystkich jego 
bezczynność po zakończeniu za
jęć do „Popiołów” (1965). Próbo
wał s ił^ fa  granicą, w kraju  nie 
mógł się zdecydować na podjęcie 
jakiegokolwiek tem atu. Przełom 
nastąpił w momencie przystąpie
nia do pracy nad filmem 
„Wszystko na sprzedaż”.

W kom unikacie o przyznaniu 
nagrody znalazło się w yjaśnienie
— za w ybitne osiągnięcia tw ór
cze w ostatnim  okresie. Istotnie 
był to okres w pracy reżysera 
niezwykle płodny. Zrealizował 
cztery filmy: „Wszystko na sprze
daż”, „Polowanie na muchy”, 
„K rajobraz po b itw ie” i „Brzezi
nę”. Kolejność tytułów, ustawio-

Pazycja filmu „W szystko na sprze
daż" jest wyjątkow a. Utwór insp iro
wany śm iercią w ybitnego aktora 
Zbyszka Cybulskiego zaliczany jest do 
niew ielkiej grupy film ów autorskich, 
autotem atycznych, m ających najw y
bitniejszego reprezentanta w osobie 
Felliniego <,.Osiem i pól”). Nie tylko  
doskonały eksperym entalny warsztat 
zdecydował o nieprzeciętnych w alo
rach film u, Problem atyka w spółczes
na zazębiła się tutaj z rem lnescen- 
cjami przeszłości, naszej narodowej 
przeszłości ze wszystkim i obciążenia
mi „trudnego losu Polaka". Wrócił 
Wajda do tego m otywu raz jeszcze w  
..Krajobrazie po bitw ie” zrealizow a
nym według Tadeusza Borowskiego. 
Zrealizowana później „Brzezina” (po
czątkowo dla telew izji) godnie zapre
zentowała film  polski na ostatnim  
m oskiew skim  festiw alu. W nioskując 
z zaobserwowanej prawidłowości, na
leży teraz oczekiw ać pozycji ..w ięk
szej". Taką też najprawdopodobniej 
stanie się adaptacja dramatu St. Wy
spiańskiego „W esele” . Zdjęcia do no
w ego film u rozpoczną się jesienią  
bieżącego roku.

Drugi z nagrodzonych reżyserów, 
Krzysztof Zanussi, to tw órca mło
dego pokolenia, najbardziej chy-

dy. Im ponująca dyscyplina a rty 
styczna, oszczędność rekw izytu i 
gestu aktora składają się na spe
cyficzny kam eralny, zagęszczony 
klim at jego filmów. N ajpierw  by
ła „S truktura kryształu” przed
staw iająca konflikt postaw dwóch 
naukowców, wahających się w 
wyborze drogi życiowej. Tem aty
ce psychologicznej poświęcił reży
ser filmy zrealizowane dla tele
wizji, m. in. „Góry o zm ierzchu”, 
„Za ścianą”, „Twarzą w tw arz”, 
„Zaliczenie”. Ważny problem  sa- 
mookreślenia młodego człowieka 
stanowi także przedm iot jego 
ostatniego filmu „Życie rodzin
ne”. Film zapowiada się jako 
wielkie w ydarzenie rozpoczynają
cego się sezonu.

Z D ZISŁA W  P IE T R A SIK

m

DOBRY 
GWÓŹDŹ 
-D O B R A  
I ŚRUBKA

Historia rewelacyjnego 
wynalazku polskiego le
karza jest właściwie 
stara, bo sięga 1964 ro
ku. Chociaż jednak jej 
szczęśliwe rozwiązanie 
nastąpiło niedawno, to 
fak t ten nie dotarł do 
wiadomości szerszego 
ogółu. Znany jest w yłą

cznie małem u gronu 
specjalistów za jm ują
cych się chirurgią kost
ną. A że spraw a jest ar- 
cyciekawa przeto zapoz
nam z nią czytelników 
naszego pisma.

Otóż jak wiadomo ch i
rurg św iatow ej sław y, prof. 
dr. Adam Gruca do łącze
nia złam anych kości b io
drowych używa gwoździa. 
Metoda ta nie ma zastoso
wania przy złam aniach ko
lan czy łokci.

Przed siedm iu m niej w ię
cej laty  m yśl lekarza, płk. 
Eugeniusza Grzelaka opa
nowała zw ykła śrubka. Po
m ysł powoli zaczął dojrze
wać aż w reszcie przybrał 
realne kształty i pewnego 
dnia z rąk w ynalazcy w y 
szedł zupełnie nieskom pli
kow any „zestaw  do zespa
lania złamań śródstawo- 
w ych”. Na cały* ten aparat 
złożyły się: śruba docisko
wa, wiertło, kilka nakrętek  
i kluczy. Prostota jego 
działania okazała się n ie
wiarygodna.

Tak w ięc w pękniętej, 
złam anej, pogruchotanej 
czy przeżartej przez gruź
licę kości stawu kolanow e

go w iertłem  dwuśladowym  
przewierca się otwór, przez 
który przeprowadza się 
śrubę dociskow ą. Następnie 
na gw intow any sworzeń z 
jednego końca nakręca się 
tuleję zakończoną p ierście
niem oporowym  z drugiej 
natom iast nakrętkę. Przy 
skręcaniu śruby anatom icz
nie zestaw ione uprzednio 
odłamy kości zostają  
ściśnięte z żądaną silą. Za 
stosow anie śruby pozwala 
na trw ałe zespolenie kości 
z gwarancją, że już nigdy 
nie zajdzie potrzeba pono
wnego jej łamania.

Później zostaje nałożony  
opatrunek gipsow y zaled
w ie na czternaście dni, a 
po jego zdjęciu pacjent 
rozpoczyna ćw iczenia czyn
ne. Istnieje w ówczas duża 
łatw ość uruchom ienia zła
manego stawu. Warto przy 
tym podkreślić, że przy 
dawnej m etodzie leczenia  
tego rodzaju złamań chory  
pozostaw ał w gipsie od 
sześciu do dwunastu m ie
sięcy, przy czym staw  ko
lanow y najczęściej pozosta
wał sztyw ny. Jeśli zaś się 
zginał, to w granicach 15— 
30 stopni. Teraz natom iast 
już po m iesiącu ruchy są 
prawie całkow icie norm al
ne i swobodne. Jeśli cho
dzi o proces gojenia, to

trwa on czterokrotnie kró
cej, a w ielu pacjentów  m o
żna u yp isać  już ze szpita
la po sześciu zaledwie ty 
godniach. Najw ażniejszym  
jednak jest fakt, że zestaw  
pomysłu doktora Grzelaka 
chroni przed trw ałym  kale
ctwem .

Poza korzyściam i natury  
czysto m edycznej w ynala
zek ten  daje też duże osz
czędności finansow e. Jeśli 
np. czas leczenia skrócony  
zostanie tylko o sto dni, to 
przy tysiącu  chorych osz
czędności te sięgną nieba
gatelnej kw oty 26 m ilio
nów złotych,

Rzecz prosta, że koszty  
związane z konstrukcją  
pierwszego zestawu pokrył 
wynalazca z w łasnej k ie
szeni. Na próżno jedńak po 
uzyskaniu patentu, zabiegał
o uruchom ienie seryjnej 
produkcji. N ajczęstsze po
wody odmowy z jaką się 
wszędzie spotykał, to brak 
m ateriałów , ludzi bądź w ol
nych term inów . Czy można 
się zatem  dziw ić zn iechęce
niu jakie ogarnęło w ynalaz
cę, który po kilku latach  
darem nych zabiegów m ach
nął na w szystko ręką. Na 
szczęście metodą płk. Grze

laka zainteresow ała się 
W ojskowa Akademia Me
dyczna, która stosując ją 
zaoszczędziła w ciągu n ie
wielu lat ponad sześćset 
tysięcy złotych. Cyfry te 
przem ów iły i w reszcie n ie
dawno zestaw  został w ciąg
n ięty na listę artykułów' 
m edycznych przeznaczo
nych do produkcji. D onios
ły  ten  w ynalazek polskiego 
lekarza będzie produkowa
ny w Łódzkich Zakładach 
K serograficznych ze sp e
cjalnej stali izoelektrycz- 
nej.

Warto zaznaczyć, że ist
nieją m ożliw ości eksportu  
aparatu dra Grzelaka, gdyż 
wzbudził on duże zainte
resowanie za granicą. Mimo 
bowiem  siedm ioletniego ok 
resu oczekiw ania na d ecy
zję produkcji — jest w 
dziedzinie chirurgu kostnej 
rozwiązaniem  najnow ocześ
niejszym .

Jak się w ięc okazało za
równo gw óźdi, jak i śrub
ka znalazły zastosowanie 
w now oczesnej chirurgii.

opr. J. NOWAK



DLACZEGO ?

Spraw a Teresy D. wówczas je* 
azcze m alej dziewczynki zaczęła 
się siedem la t temu. Zaczęła się 
od wizyty przedstawiciela Komi
tetu Blokowego w Poradni Wy- 
chowawczo-Zawodowej na ul. 
Polnej. W kilku słowach wyłożył 
on cel swojej w izyty: — Trzeba 
coś zrobić z Teresą. Nie wolno

dopuścić do zdepraw ow ania dziec
ka. Trzeba przeciwdziałać za
wczasu wykolejeniu.

Sytuacja w ychow aw cza w rodzinie 
Teresy była ujem na. Ojciec pijak i 
awanturnik odbywa? karę więzienia, 
m atka handlarka uliczna całym i dnia
mi przebywała poza domem. Teresa 
1 jej m łodsza, chorowita siostrzyczka  
pozostaw ione były bez opieki.

Można w ięc było ud razu przypusz
czać, że kontakt Poradni z matka 
Teresy będzie znacznie utrudniony. 
Przypuszczenia się sprawdziły. Przed
staw icieli Poradni, gdy przyszli prze
prowadzić wywiad, nie w puściła do 
domu. N ie przyjęła paczki w  dniu 
dziecka, podarła kartę kolonijną Te
resy. Uparcie tw ierdziła: — Moje
dziecko niczyjej łaski nie potrzebuje. 
Ja o nie dbam.

W tej sytuacji Poradnia zwróciła  
się  o pom oc do Inspektora d/s N ie
letnich KD MP. Zbadano warunki w  
rodzinie Teresy wszechstronnie i o- 
biektyw nie.

Oto w ypow iedzi sąsiadów: — Matka 
T eresy nie ma w yuczonego zawodu, 
jest analfabetką. Była karana przez 
kolegium  za w szczynanie awantur w 
stanic nietrzeźw ym . Nieraz Teresa do 
późnych godzin w ieczornych biega z 
koleżankam i po ulicy i podwórku.

Mówi w ychow aw czyni k lasy: —
Matka zupełnie nie interesuje się na
uką córki ani tym jak spędza ona 
w olny czas. Teresa nadal chodzi za
niedbana. brudna. Chociaż w  szkole 
zachowuje się nienagannie, na koniec  
okresu m a dużo dwój. Proponow aliś
my m alce um ieszczenie Teresy w 
św ietlicy — nie zgodziła się twierdząc 
że gdy ona pracuje, ktoś m usi p ilno
w ać domu. Któregoś dnia spotkałam  
na ulicy Teresę prowadzącą pod rękę 
pijaną m atkę.

Szkoła starała się pom óc Teresie, 
z a s sa n e  ją na komplety w yrów naw 
cze dzięki temu uzyskała prom ocję 
do następnej klasy, olrzym ano dla 
niej paczkę odzieżową z Inspektoratu  
Oświaty.

M inęły dwa lata. W rodzinie T ere
sy przez ten czas nic się nie zrmenl- 
ło. Wobec tego Poradnia szuka po
m ocy w przepisach prawa rodzinne

go. Zwraca się do sądu. Poradnia pi
sze: ,,Z uwagi na postępujący proces 
w ykolejenia starszej dziewczynki, 
w ielkie zaniedbanie m łodszej oraz 
brak m ożliw ości oddziaływania na śro
dowisko, w ydaje się konieczne sądow 
ne ograniczenie władzy rodzicielskiej
i um ieszczenie dzieci w odpowiednich  
zakładach opiekuńczo-w ychow aw 
czych” . Sąd przychylił się do w nios
ku Poradni, postanow ił ograniczyć  
władzę rodzicielską i um ieścić obie 
dziew czynki w  zakładzie opiekuńczo- 
wychow aw czym  do czasu ich um iesz
czenia ustanawiając dozór inspektora  
społecznego.

Teresa po krótkim  pobycie w Po
gotowiu Opiekuńczym dzięki usilnym  
zabiegom matki w róciła do domu. A 
w domu nic się nie zm ieniło — ten 
sam w iecznie p ijany ojciec i matka 
W tow arzystw ie przyjaciółek podej
rzanego prowadzenia. W szkole Tere
sa pozostawała na uboczu życia w 
klasie była skryta, zam knięta w so 
bie. nieufna. Można było zauważyć 
pew ne objaw y wskazujące, że przeży
wała ona mocno konflikty rodzinne.

K oleżanki Teresy m ówią:
15-letnia Ela — Teresa bardzo tęs

kniła za ojcem. Nie mogła się docze
kać jego powrotu z w ięzienia. Cza
sem płakała i narzekała na sw ój los.

13-łetnia Danka — Teresa przycho
dziła do m nie od czasu do czasu od
rabiać lekcje lub pytała co m amy za
dane. N ie skarżyła się na rodziców. 
Tyłko czasem m ówiła, że w domu 
czuje się niedobrze.

Sądowy dozór inspektoit) społeczne
go miał zastąpić um ieszczenie Teresy  
w Zakładzie. Inspektor miał czuwać 
nad przebiegiem  procesu wychowania 
w  rodzinie, miał razem z Poradnią, 
szkołą w płynąć na zm ianę postaw y  
rodziców Teresy.

Inspektorzy w ciągu kilku lal się  
zm ieniali. Każdy z nich raz na kilka 
m iesięcy  odwiedza! Teresę, rozmawiał 
z sąsiadam i i pisał mniej lub więcej 
sążniste sprawozdania. Pisali o n ;- 
..Dziewczynki w ychow uje ulica. Żle 
w yglądają. chodzą głodne. Całymi 
dniami pozostają w domu sam e”.

Inspektorzy krytycznie wyrażają się
o rodzicach, którzy ..nie potrallll za

pewnić dzieciom  opiek i”, dostrzegają 
ujem ne cechy osobow ości Teresy 
.,jest ordynarna, arogancka” , nie po
dejmują Jednak kroków, aby Teresę 
w  porę ustrzec przed zgubnym  wpły
wem rodziców. Szkoła ze sw ej strony 
rów nież nie zadaje sobie zbytnio  
trudu, aby Teresę w yrw ać ze złego 
środow iska.

Mijają m iesiące. Do sądu, inspekto
ratu d/s nieletnich MO nadchodzą 
niepokojące sygnały: Teresa upija się 
winem , widziano ją na ulicy, w bra
mie w tow arzystw ie starszych od 
niej chłopców, wagaruje. Na okres 
ma sam e niedostateczne oceny. Grozi 
jej powtarzanie k lasy. Sąd opiekuń
czy postanawia definityw nie um ieś
cić Teresę w zakładzie w ychow aw 
czym. Oczekując na um ieszczenie W 
zakładzie Teresa częściej zaczyna u- 
pijać się winem.

— Gdy była pijana lubiła się w y
głupiać — powiedzą później jej k ole
żanki: cięła się szkłem po ręce. tatuo
wała się. raz niby dla żartu chciała 
się pow iesić, ale przeszkodziła jej w  
tym jakaś pani. Tym razem jednak  
nikt nie przeszkodził — Teresa D. 
odebrała sobie życie.

Ani dozór inspektora społecznego  
am okresowa opieka poradni i szko
ły. ani w reszcie sam fakt ogranicze
nia w ładzy rodzicielskiej i podjęcie  
pr2ez sąd decyzji o um ieszczeniu T e
resy w  zakładzie nie rozwiązały trud
nej sytuacji w ychow aw czej w rodzi
nie. i nie zapobiegły tragedii Teresy.

Jakie stąd wnioski? W ydaje się. że 
trzeba większą uwagę zwrócić na 
skuteczność stosow anych  środków  
w ychow aw czych i profilaktycznych. 
Z praktyki w ychow aw czej wiadomo, 
że tym skuteczniej można zapobie
gać w ykolejen iu  i dem oralizacji 
dziecka w  rodzinie im wcześniej w y
kryje się p ierw sze objaw y nieprzy
stosowania.

Przypadki sam obójstw  wśród m ło
dzieży szkolnej w skazują również na 
konieczność przeprowadzania profi
laktycznych badań psychiatrycznych  
w celu w ykrycia objaw ów  zaburzeń 
oraz ich leczenia.

LEONARD ZBIGNIEWŚKI

Psychologia na co dzień

POTRZEBA 
RUCHU

Na ławeczce w  dużym, przestrzennym  
parku siedzi kobieta z maJym 5-letnim 
chłopcem Dziecko jest ubrane w niebie
ski płaszczyk, białe rajstopki i białe bu
ciki. Chłopczyk wierci się, jest niespo
kojny. Z żalem patrzy na biegające dzieci, 
grające „w klasy"’ czy też uganiające się 
za piłką. On także chciałby się bawić, ale 
mam a nie pozwala. Obawia się, że Jacek 
pobrudzi nowe ubranko i usm aruje się 
w piachu. W ypielęgnowany malec ma 
sm utną minę.

Postępowanie tej m atki nie jest w ła
ściwe. Chłopiec tęskni za zabawą, za ru 
chem, swobodą i przestrzenią — za tym 
co jest właściwe i potrzebne w jego 
wieku.

t
Potrzeba ruchu i związane z nią zaba

wy odgrywają w życiu dziecka ważną 
rolę, kształtując sprawność, koordynację 
jego ruchów i orientację przestrzenną. 
Rozwój sprawności ruchowej wykształca 
w dziecku potrzebę niezależności i samo
dzielności.

Dziecięca ciekaw ość św iata, naturalna potrze
ba Jego przybliżenia i zrozum ienia oraz chęć 
oddziaływania na dostępny dziecku św iat — 
to m otywacja jego postępowania. Potrzeba ru
chu, chęć przekształcenia, m anipulowania przed
miotam i, biegania za czym ś sprawia, że dziec
ko odczuwa w ielką przyjem ność z w ykonyw a
nia sam ych czynności, niezależnie od rezulta
tów. Potrafi bawić się now ym  słow em  — w y 
razem, jak nowym i sam ochodzikami, piłką, ka
wałkiem gumy. która przy naciąganiu wydaje  
dźwięk, kaw ałkiem  szkła, które świeci. Pozna
je w łaściw ości przedmiotów, w ynajduje dla nich 
możliwe łub nieprawidłowe zastosowania — 

j dzięki temu wzbogaca wyobraźnię.

Biegając po ogrodzie, skacząc, tu rlając 
się, wchodząc na drzewa, huśtając się — 
dziecko rozw ija swoją motorykę, koordy
nuje mięśnie, doznaje wielu wrażeń, w y
kształca odwagę i przedsiębiorczość. B a

wiąc się w „ślepą babkę”, „w chow ane
go”, „w p ią tk i” itp. — musi się poddać 
określonemu rygorowi, umowie, musi speł
niać wym agane zalecenia gry. Poznaje 
więc pierwsze znam iona życia społecz
nego. Tutaj daje znać o sobie pew na ry 
w alizacja skierow ana na osiągnięcie ce
lu — chęć wygrania. Dziecko rozwija 
swoją spotrzegawczość, pamięć, myślenie.

Malec, w drapujący się na duże, betono
we kręgi (często używane na budowach)
— to malec poszukujący przygody, prze- 

,życia czegoś nowego, spojrzenia z góry 
na towarzyszy zabawy, zaimponowania 
im. Takie to są m arzenia dzieci.

Dzieci tęsknią za ruchem  — bieganiem , ska
kaniem — tęsknią za swobodą. Trudno jest
o te swobodę w m ieszkaniu. Hodzice idą o na 
spacer ze swoją pociechą do parku, czy <lo 
lasu — powinni brać pod uwagę to w ielkie  
dziecięce pragnienie ruchu. Dziecko nie należy  
krępować białym  w ypielęgnow anym  ubran
kiem. Ubiór jego powinien być w łaściw y ce
low i spaceru i w ycieczki, a w ięc swobodny, 
nie krępujący ruchów i nie ,.najnow szy1'.

H. Jendon w  „Psychologii dziecka”  pisze: — 
Ruch — „jest łącznikiem  m iędzy m yślą a czy
nem ”.

Udział psychiki w działalności ruchowej jest 
równie ważny jak udział czynników  biologicz
nych w  rozwoju um ysłow ym . Aby rozwój fi
zyczny dziecka był w łaściw y, potrzebny jest 
mu ruch — ćw iczenie. Dzieci m ające większą 
m ożliwość ćw iczenia przewyższają sw oją spraw
nością te, które mają m niej oka2]l do ta
kich ćwiczeń. Szczególnie jest to w idoczne w  
szkołach na lekcjach w ychow ania fizycznego.

Pam iętajm y o tym  w ybierając się z 
dziećmi na spacer.

MAŁCOBZATA SUDENIS



ły dzień i ea!ą noc trw ała  tak  straszliw a b u 
rza, jakiej do te j pory ludzkie oko nie w i
działo, ludzkie ucho nie słyszało. Dzikie wia* 
try  buszowały, a strugi deszczu jak powrozy 
biczowały górę. jakby ze złości, że Turków 
wpuściła. Kiedy dnia następnego pierwsze 
promienie słońca oświetliły ziemię, jak okiem 
sięgnąć ciągnęła się płaska pustynia, na k tó 
re j jeden obok drugiego w yrastały  kam ien
ne słupy. Ani śladu po górze, ani śladu po 
rosnących lasach. Nie pozostało nic żywego
— ani jeden ptak tędy nie przelatyw ał, ani 
jeden strum ień nie przepływał, pieśń nie 
dzwoniła, liść n ie  szeleścił. Zdaw ało się, że 
naw et powietrze skam ieniało, gdy góra sk a
m ieniała i rozpadła się. Jak  okiem sięgnąć 
było pusto i głucho — stały tylko kam ienne 
kolum ny jak skam ieniali ludzie i drzewa.

D ziwnie piękne są „Pobite kam ienie" — jedne — 
to w ysokie, strzeliste kolum ny, w znoszące się  jak  
strażnicy nad okolicą, inne podobne do ludzkich  
postaci i twarzy, a jeszcze inne, jak ogrom ne sk a
m ieniałe ręce w yciągnięte do nieba. Stoją te ko
lum ny na pustyni i  zazdrośnie strzegą tajem nicy  
sw ego powstania. Wielu uczonych zastanawiało się  
nad m ożliwościam i powstania tak ogrom nych ska- 
m ienieiin, nad powstaniem  tego cudu, czy wybryku  
przyrody, nad powstaniem  tej dziwnej anomalii. 
Piaszczysta pustynia, a w okół mej kwitnące pola,

P io tr Goczew i Stefan Bonczew. Początki z ja
w iska datujg na połowę epoki kam iennej, a 
proces pow staw ania kam iennych kolumn, 
które nazyw ają „m ikrolitam i” tłum acza n a
stępująco: Przed 50 milionami la t na miejscu 
dzisiejszego kam iennego pola było morze. Z 
upływ em  czasu na dnie m orskim  nałożyły się 
trzy warstwy- P ierw sza w arstw a to m argiel 
naniesiony przez okoliczne rzeki, druga two
rzył blisko dziesięciometrowy pokład piasku 
kwarcowego, a na w ierzchu uform ow ała się 
w arstw a najróżnorodniejszych skam ienielin 
spojonych piaskiem.

Około m iliona lat w stecz, w skutek ruchów sko
rupy ziem skiej, dno m orskie w  tym m iejscu w y- 
dźw ignęlo się. K olejny etap to działanie bardzo 
w ysokich  i niskich temperatur oraz erozyjne dzia
łanie wody 1 wiatru, na wierzchnia warstwą. Woda 
deszczow a przeciekała rów nież przez warstwę dru
gą. Z upływem  czasu warstwa pierwsza została 
zm yta przez wodę deszczową, a warstwa druga 
rozwiana przez wiatry. Odsłoniła się w ten sposćb  
w arstw a trzecia, będąca podstawą kam iennych  
kolum n. W spomniani bułgarscy geolodzy Idą w  
sw oich hipotezach jeszcze dalej, dostrzegając po
dobieństw o m iędzy tw orzeniem  się w  grotach i p ie
czarach stalaktytów , a pow staw aniem  „ Pobitych  
kam ieni” , z tą jednak różnicą, że te ostatnie uior- 
m owały się  z plasku. N azyw ają oni ten kam ienny  
las. ,,stalaktytam i ziem i” , co potw ierdza zarówno

TAJEMNICA KAMIENNEGO LASU
Osiemnaście kilometrów na zachód od 

Warny, z obu stron asfaltowej szosy wio
dącej do Sofii, rozciąga się niezwykły 
widok — na małej piaszczystej pustyni 
wznoszq się ogromne cylindryczne ka
mienne kolumny o wysokości dochodzą
cej do 5 -6  m i średnicy do 2,5 m. Stoimy 
zaskoczeni. Wyobraźnia podpowiada 
nam dziesiątki najróżnorodniejszych in
terpretacji tego dziwu. Nie wiemy je
szcze czy te kamienne kolumny wzniosła 
ludzka ręka, czy sq wybrykiem przyrody. 
Ruiny starożytnego miasta, skamieniały 
las, a może miejsce legendarnej kata
strofy kosmicznej?

W okół dziwnych kam ieni ludowa fantazja 
osnuła wiele legend i podań. Siadam y na 
płaskich kam ieniach, a nasz bułgarski przy
jaciel — Borys, żywo gestykulując zaczyna 
opowiadać:

Dawno, daw no temu, przed w ielu laty, 
wznosiła się na tym  m iejscu ogromna sta ra  
góra. Bystry strum ień przepływał przez u- 
kwiecone polanki .Niezliczone ilości leśnego 
ptactw a rozweselały śpiewem piękna i u ro 
dzajną okolicę. A w czasach tych k ra j b u ł
garski przygnieciony b.yl turecką niewolą. Na 
górze tej, w nieprzebytych lasach znalazła 
schronienie drużyna młodych bułgarskich 
hajduków, w raz ze swym wojewodą — a 
wszyscy piękni, dorodni. Założyli spokoj
ną i bogatą osadę. Podnóża góry strze
gło jezioro, a do osady hajduków  prowadziły 
ścieżki wiadome tylko im i dzikim zwierzę
tom. Ale i tu po pewnym czasie dotarła tu 
recka pogoń, szukająca młodych, zdrowych 
ludzi, aby uczynić z nich swoich niewolnych 
robotników. Hajducy i wojewoda ukryli się 
na samym szczycie góry, a w osadzie pozo
stała tylko żona wojewody z małym dziec
kiem  i kilka innych kobiet. Turcy, rozw ście
czeni ucieczką hajduków  złość swą w yłado
wali na kobietach. Żonie wojewody zabrali 
dziecko, obiecując, że zwrócą je, jeżeli zdradzi 
ona hajducką kryjówkę. Młoda Bułgarka od
powiedziała: — pierw ej wszyscy tu zginiemy, 
niż zdradzimy swoich mężczyzn. Dowódca .tu 
reckiej pogoni rozpoczął okrutną rzeź. Dziec
ku ściął głowę jataganem  a kobiety nakazał 
zrzucać w przepaść, W tem niebo pociemniało. 
Przy blasku pierwszych błyskawic hajducy 
jak  młode orły spadli na turecka pogoń. Roz
gorzała krw aw a walka i wszyscy w niej zgi
nęli. Ciężko góra westchnęła, a błyskawice
i grzmoty jak miecze rozcinały powietrze. Ca-

w innlce, lasy, zaledw ie w  odległości kilometra, 
a nawet 1 bliżej.

Jeszcze przed wojną rosyjsko-turecką, w latach  
182B—29. miody korespondent rosyjskiego generała 
D ybicza — m oskw iczanin Wiktor Tiepliakow. w 
książce zatytu łow anej: ,,P ism a z Bułgarii” w iele  
m iejsca pośw ięcił op isow i „DikJlitaża".

Jednym  z pierwszych uczonych za jm ują
cych się tajem nicą pow stania ,,Pobitych k a 
m ieni” był angielski geolog T. Sprot. Ogło
sił on pracę naukow a, w M órej uzasadniał 
pow stanie kam iennych kolum n w ielowieko
wym  działaniem  na kam ienne pokłady geolo
giczne wysokich tem peratur, w iatru  i wody. 
Bosyjski geolog, Georgij Złotarski, główne 
znaczenie przypisyw ał erozyjnem u działaniu 
w iatru , a profesor P. Bakałow działaniu m o
rza i deszczu. Jedna z najbardziej rozpo
wszechnionych i najpraw dopodobniejszych 
hipotez dotyczących pow stania „Pobitych k a 
m ieni" podają dwaj geolodzy bułgarscy —

cylindryczny kształt kolumn, jak i ich koncen- 
tryczne ugrupowanie.

W iatry, woda deszczowa, zmienne tem pe
ratury , nadal dokonują procesów form ow a
nia kam iennych kolumn.

I ta  jednak hipoteza ma słabe strony, nie do 
końca jest uzasadniona. O statnią now inką 
naukową z tej dziedziny jest praca gruziń
skiego geologa Leo Dawitaszwili, w której do
wodzi, że kam ienne kolum ny są pochodze
nia paleobiologicznego — skam ieniałe, gigan
tyczne wodorosty i rosnące przed w ielu w ie
kam i na tym  terenie tropikalne drzew a utw o
rzyły szkielet, k tóry z upływem  czasu uległ 
całkow item u procesowi gnilnemu, pozosta
w iając obudowę pow stała ze skam ienielin. Są 
to jednak ty lko naukowe hipotezy.

Czyżby więc ta jem nica kam iennych ko
lum n m iała pozostać nadal niewyjaśniona?

MARCIN WIELICH



ODPOWIEDZI LEKARZA

PANI HALINA P. z KATOWIC — oba Pani 
listy  odebrałem 1 dziękuję. Spodziewam  się , że 
po powrocie z sanatorium będzie się Pani 
czuła lepiej. Radzę Pani, leczenie sanatoryjne 
Kontynuować, po powrocie do domu, w swojej 
Rejonowej Przychodni.

PANI KATARZYNA M. z OSTRÓDY — dieta 
w  stanach zapalnych woreczka żółciow ego w y 
klucza m ięso sm ażone, sm alec, tłuste wędliny
i wszelkie przyprawy, W okresie przewlekłym  
choroby nie ma przeciww skazań, jeśli chodzi
0 spożyw anie przetworów m ącznych, nabiału, 
chudego m ięsa i jarzyn, prócz kapusty, fasoli
1 grochu.

PANI KAROLINA L. z GOZDNICY — może 
Pani pić na wieczór szklankę w yciągu z je
m ioły, Jest to środek obniżający ciśnienie, a 
więc dla Pani w skazany. W yciąg przyrządza 
się w ten sposób, że drobno usiekaną jemiołę  
w ilości jednej dużej łyżki, zalewa się szklan
ką gotow anej, c h ł o d n e j  wody na 12 go
dzin, po czym przecedza. Wyciąg w odny je 
m ioły używ ać można przez 4—fi tygodni, polem  
trzeba zrobić 2-tygodniową przerwę i jeszcze 
raz pow tórzyć kurację.

PANI MAGDALENA L. z MĘDROWA, WOJ. 
KIELECKIE — radzę nie lekcew ażyć choroby. 
K oniecznie należy zwrócić się do lekarza w  
celu przeprowadzenia dokładnych badań. Po
winna Pani również Wykonać prześwietlenie  
płuc i badanie krwi na OB i m orfologię. Pro
szę ew entualnie ponownie napisać po w yko
naniu pow yższych badań.

PAN JOZEF 2 . ze STRZYZOWIC K. BĘDZI
NA — cieszę się, że m oje artykuły o zioło
lecznictw ie zainteresow ały Pana. Leczenie Pana  
przebiega jak najbardziej prawidłowo. Po skoń
czeniu kuracji należy stosow ać jako podtrzy
m ujące efekt leczniczy — w łaśnie odpowiednie 
zioła.

CZYTELNICZKA PODPISUJĄCA SIĘ „ZROZ
PACZONA" — właśnie przy w ysokim  ciśnieniu  
nie wolno się denerwować! Zdenerwowanie
1 jak to Pani określa „roztrzęsione nerwy*’ po
garszają stan zdrowia Pani. Szum i „gw iazdy11, 
które Panią tak męczą, są związane z nad
ciśnieniem , gdy uda się obniżyć ciśnienie te 
przykre dolegliw ości miną. „Chlorocid" może 
zastosować tylko lekarz, który zna Pani orga
nizm i który Panią stale leczy. Na pewno nie 
obrazi Pani pytaniem  lekarza o m ożliwość sto 
sow ania „Chlor ocidu*'! Ze względu na stały  
niepokój nerwowy radzę przyjmować 3 razy 
dziennie po 25 kropli „N ercosolu” .

H U O R

K rn tr iec  bierze  m iarę  dla  dzie s ięc io le tn ie 
go W a c k a :

— Czy w y w a to w a ć  ic ram ionach  — P3ita.
— Nie, ale m aże  pan w y r a t o w a ć  na sie

dzen iu ,  bo to się m o te  p rzydać.

Cala rodzina siedzi  p rzy  Atole. W petimej 
chiuUi m ały J a ś  zwraca  się do ojca:

— Tatusiu, dlaczego t y  się ożeniteś z  m a
musia?

T atu i adkiada widelec , spogląda na m a 
m u s ię  i powiada:

— W idzis2, n a w e t  dz iecko  nie m o te  tego  
zro zu m ie ć  .

J a c u ś  i A n d r z e j e k  weszli 
na plaski dach niskiej przybudów ki i 
zaczęli się tam  bawić, kopiąc leżącą na 
dachu cegłę. „A leż w y  stam tąd spad- 
niecie!” — zawołała przechodząca  w ia l
nie sąsiadka. Chłopcy chórem: „Nie 
spadniem y , bo m y  stę mocno trzym am y  
za rączki”!

KRZYŻÓWKA NR 59
POZIOMO: 1) szlagier. 4) wrzenie, niepokój. 7) m ar

ka polskiego aparatu* fotograficznego, fi) glos żurawi, 
9) w ynalazcy kinem atografu, 10) m łyn ze śm igłam i, 
13) drapieżnik m orski, 15) duży bicz, 1?) napaść agre
sja. IB) pojazd bez kół, 20) rączy w ierzchow iec, 23) 
nledbaluch, 26) znawca owoców, 21) państwo naddu- 
najskie, 28) okres w dziejach, 29) m ieszkaniec domu, 
30) opuszczana zasłona okienna.

PIONOWO: 1) konny uczestnik walki byków, 2) o- 
blekL zainteresow ania filatelisty, 3) m łoda owca, 4/ 
podpora, 5) część, składnik, 6) ćw iczenie zaprawa, 10) 
rycina zdobiąca początek tekstu, 11) Istnienie, przeby
wanie, 12) teatrzyk rozryw kowy, 14) grudniowa sole- 
nizantka, 16) kuzynka trzmiela, 18) narzędzie chirur
giczne, 19) przykry smak. 21) gęsty  sos z żółtek u- 
cleranych z oliwą, 22) pokój w pałacu, 24) sąsiad Al
gierii, 25) lokum dla pojazdów.

Rozwiązania należy nadsyłać w term inie 10-dniowym  
od daty ukazania się numeru pod adresem redakcji 
z dopiskiem  na kopercie lub pocztów ce: Krzyżówka
nr 59” . Do rozlosow ania: kom plety książek.

Rozwiązanie krzyżówki nr 53
POZIOMO: podstęp, kurator, zorza, lis, tenis, błam, 

zwrot, orda, jupiter, zwrotka, matador, przerwa,* ryps, 
Aneta, ospa, brona, gil, miraż, traktat, armator. PIO
NOWO: przebój, derma, trał, pulower, kustosz, rytm, 
tenor, roszada, stado, Breza, pat, tor, marabut, rene
gat, pętelka, aranżer, proza, spryt, Watt, omam.

W ilczur ocknął się gdy trzasnęła klam ka, 
Zauważył, że ściska w dłoni list Beaty. Zgniótł 
go w m ałą kulkę i rzucił w ogień. Płomień od 
razu otoczy} ją, zabłysła czerwonym pękiem
i spopielała. Już daw no i śladu po niej nie zo
stało, już daw no drw a w kom inku zmieniły 
się w kupkę czerwonych węgli, gdy przetarł 
oczy i wstał. Powolnym ruchem  odsunął fotel, 
obejrzał się.

— Nie mogę, nie mogę tu wytrzym ać — 
szepnął bezgłośnie i wybiegł do przedpokoju.

Bronisław zerwał się z krzesła:
— Pan profesor wychodzi?... Jesionkę, czy 

cieplejsze palto?
— Wszystko jedno.
— Tylko pięć stopni na dworze. Lepiej, są

dzę, cieplejsze — zadecydował służący i po
dał palto.

— Rękawiczki! — zawołał, wybiegając za 
profesorem  na ganek, lecz Wilczur m usiał nie 
dosłyszeć. Już był na ulicy.

Koniec października w  tym  roku byl 
chłodny i dżdżysty. Gałęzie drzew obdzierał 
silny północny w ia tr z resztek przedwcześnie 
zżółkłych liści. Na chodnikach chlupotała 
woda. Nieliczni przechodnie szli z nastaw io
nymi kołnierzam i pochylając głowy, by osło
nić tw arz przed drobnymi, ostrymi kroplam i 
deszczu, lub oburącz trzym ali parasole, k tó 
rymi targały  raz po raz gwałtowne porywy 
w iatru. Spod kół z rzadka przejeżdżających 
samochodów tryskały m ętne bryzgi wody, 
dorożkarskie konie człapały leniwie, a pod
niesione budy ociekały deszczem, mdło poły
skując w świetle żółtawych latarnia

Dr Rafał Wilczur m achinalnie zapiął palto
i szedł przed siebie.

— Ja k  mogła tak  postąpić! Jak  mogła! — 
pow tarzał w myśli pytanie.

Czyż nie zdaw ała sobie sprawy z tego, że 
odbiera mu wszystko, że pozbawia go racji
i celu istnienia? I dlaczego?... Dlatego, że

spotkała jakiegoś człowieka... Gdyby go cho
ciaż znał, gdyby m iał pewność, że on ją  po
trafi ocenić, że jej nie skrzywdzi, że da jej 
to szczęście. Napisała tylko jego imię: Janek:

W ilczur zaczął w pamięci liczyć bliższych i 
dalszych znajomych. Żaden z nich. Może to 
jakiś nędznik, oszust, obieżyświat, k tóry ją 
porzuci przy pierwszej sposobności. Jakiś za
wodowy uwodziciel, k tóry Beatę otum anił, 
okłamał, znęcił fałszywymi w yznaniam i i 
przysięgami. lic zy ł zapewne na pieniądze. Co 
się stanie, gdy przekona się, że Beata naw et 
swojej biżuterii nie zabrała?... To na pewno 
w yrafinow any łotr. Tak, trzeba go ścigać, 
trzeba póki czas zapobiec łajdactw u. Trzeba 
zażądać od władz, od policji, by ich szukano. 
Rozesłać listy gończe, detektywów...

Pod wpływem tej myśli zatrzym ał się i ro 
zejrzał. Był w  śródmieściu. Przypom niał so
bie, że gdzieś w pobliżu, na drugiej czy trze 
ciej przecznicy, kiedyś przejeżdżając widział 
szyld kom isariatu  policji.

Ruszył w tam tym  kierunku, lecz już po 
k ilkunastu  krokach zawrócił.

— I cóż z tego, że ją  odnajdą? Nigdy nie 
zgodzi się wrócić do mnie.

Napisała wyraźnie, że nie kocha, że drę
czyła ją  jego rzekoma wyższość, jego bogac
two, jego sława... a na pewno i jego miłość. 
Była o tyle delikatna, że tego nie p o s ie 
działa wyraźnie. Jakim że praw em  on ma ją 
osądzić, zadecydować o jej losie. A jeżeli ona 
woli naw et poniew ierkę przy tamtym?... J a -  
kichże argum entów  można użyć, chcąc prze
konać kobietę, by w róciła do niekochanego, 
do . nienawidzonego męża? Zresztą, czy nie 
zbyt pośpiesznie doszedł do przekonania, że 
tam ten człowiek jest w yrzutkiem  społeczeń
stw a i chciwym łotrem?... Beata nigdy nie 
lubiła mężczyzn tego rodzaju, pociągali ją 
zawsze idealiści, marzyciele... N aw et Marioli 
czytywała godzinami liryczne wiersze, k tó

rych to siedm ioletnie dziecko nie mogło zro
zumieć. Czytała dla siebie.

Człowiek, za którym  poszła, musi być m ło
dym, niepraktycznym  biedakiem . W jaki spo
sób, kiedy go poznała?... Czemu nigdy sło
wem nie w spom niała o nim?... I nagle ucie
kła, postąpiła z całą bezwzględnością, z ca
łym okrucieństwem . Porzuciła człowieka, 
który dla niej wszystko... jak  pies, jak  nie
wolnik...

— I za co! Za co!?..
Czy zgrzeszył czymkolwiek przeciw niej, 

przeciw  swojej miłości?... Nigdy! N aw et m y
ślą! W ogóle była pierwszą kobietą, k tórą po
kochał. Było to niespełna dziesięć lat tem u.

TADEUSZ DOLEGA-MOSTOWICZ

Jakże dobrze pam iętał wszystko. Poznał ją 
przypadkowo. I błogosławił ten przypadek 
jeszcze do dzisiejszego dnia, błogosławił rano
i wieczór, o każdej godzinie, gdy patrzył na 
nią i gdy cieszył się myślą, że będzie na nią 
patrzył- W tedy był jeszcze docentem i miał 
w łaśnie ćwiczenia w  prosektorium , gdy na 
ulicy wóz ciężarowy przejechał jej dziadka. 
Udzielił pierwszej pomocy. Powikłane zła
m anie obu nóg. S taruszek zaklinał go, by za
wiadom ił w najbardziej ostrożny sposób jego 
żonę chorą na serce i wnuczkę. Drzwi małego



R̂ozmowy t  czytelnikamî ’
Stanisław Kucharski 
Wałbrzych_________

Zapytuje: „D laczego Ks. Bp. Fran
ciszek Hodur odłączył się od K ościo
ła Rzym skokatolickiego? Czy dlatego, 
źe nie chciał w yrzec się sw ego stano
w iska, sw ych dochodów, a w ięc u- 
czyniłby ten krok z czysto przyziem 
nych względów? Dlaczego zorgani
zował inny K ościół, a nie przeszedł 
np. do K ościoła Ewangelickiego lub 
Episkopalnego ? Przecież Luter, ani 
Kalwin nie byli cym bałami, lecz ludź
mi w ykształconym i i zorganizowali 
poważne wyznania**.

S. p. Biskup Franciszek Hodur zry
wając w r. 1897 w ięzy ze sw ym  K o
ściołem , jako proboszcz parafii rzym 
skokatolickiej w N antincoke (Pen
sylw ania) uczynił to kierując się je 
dna tylko troską, troska o polepszenie  
niedoli Polaków  górników scrantoń- 
skich. Byli oni prześladowani i w y 
zyskiw ani przez proboszczów nie
m ieckich i Irlandzkich. N ie pozw ala
no im śpiew ać po polsku w kościo
łach, podejm owano próby w ynarada
wiania, nie zezwalano lm organizować 
polskich parafii z polskim i kapłana
mi 1 polskim i biskupam i. Ks. Franci
szek Hodur, zorientow any dobrze w 
warunkach pracy Polaków w USA. 
pragnął polepszyć Ich dolę, podjął 
starania w tym  celu w Rzymie, ale go 
nie dopuszczono do papieża. Wtedy 
to rozpoczął pracę duszpasterską sa 
modzielną, niezależną od biskupów  
niem ieckich i irlandzkich. Po rzuce
niu nań k lątw y kościelnej» wraz z 
górnikami serantońsldm i zerw ał w ięż 
z Kościołem  Rzym skokatolickim .

O stanow isku, dochodach m aterial
nych. nie m oże tu być m owy. Stano
wisko i dochody m iał w łaśnie w Ko
ściele rzym skim , jako bogatszym  1 
większym . Zrezygnował z dochodów, 
przez cale życie był skrom nie sytuo
wany. nie pragnął bogactw i nigdy 
ich nie grom adził. K ierował się naj
szlachetniejszą ideą pom ocy dla pro
stych. ciężko pracujących ludzi. Wyr
w ał ich z n iew oli duchowej, ugrun
tow ał w nich poczucie godności oso
bistej. utrwalił m iłość do ojczyzny, 
przyw iązanie do n ie j; uchronił od 
w ynarodowienia, zachęcał do ofiar
ności na rzecz Ojczyzny tak po 
pierwszej, jak też po drugiej w ojnie  
św iatow ej. D latego zarzucanie Ks Bp. 
Hodurowi jakichkolw iek  m aterialnych  
lub am bicjonalnych m otyw ów  jego

działalności jest niesprawiedliwe, g łę
boko krzywdzące. Mogą to czyn ić  
tylko ludzie albo niezorientow ani, al
bo złej woli, albo przez sw ych dusz
pasterzy fanatycznie usposobieni.

Do K ościoła Ew angelickiego, lub 
jakiegokolw iek Innego wyznania Ks. 
Bp. Hodur nie chciał pójść, gdyż 
pragnął dla Polaków  zorganizować 
K ościół polski. K ościół Narodowy, w 
którym  czuliby się jak u siebie w  
domu. jak  w swej O jczyźnie w tedy, 
w pierwszych latach budowania Ko
ścioła, będącej w n iew oli. Chciał, aby 
ten K ościół był instytucją wolną, n ie
zależną od Rzymu, niezależną od N ie
miec, od carskiej Rosji, od Anglii, od 
Holandii, od jakiegokolw iek obcego 
państwa, od papieża 1 obcych naro
dowościow o biskupów . Pragnienie  
w olności duchowej przy braku w łas
nego państwa i w łasnej ojczyzny b y
ło w ów czas w Polakach stokroć sil
n iejsze, aniżeli w czasie po odzyska
niu niepodległości.

Radzimy Panu ostrożność w w yda
waniu zbyt pochopnych sądów o lu 
dziach, których Pan nie zna. Słusznie  
powiedział Chrystus P a n : „Nie sadź
cie, abyście nie byli sądzeni. Albo
wiem  jakim  sądem sądzić będziecie, 
takim was osądzą, i jaką miarą m ie
rzyć będziecie, odmierzą wam1’. (Mt. 
7, 1—3).

Pozdrawiamy

Henryk Łakomy 
Nowa Sól

Przyznaję, że odpowiedź na jego  
ostatni list do Redakcji jest ...„rze
czowa. dość uczciwa, ale kompromi
sowa*'. Tym czasem  ludzie chcą znać 
faktyczną prawdę, tę prawdę opartą
o słow a Pisma św. Przecież — pisze 
dalej — lansuje się obecnie powrót 
do źródoZ^-tj. do Pism a św. — a więc 
albo powrót, albo postaw a pełna 
kom prom isów . Przy okazji ponownie 
prosi o podanie katolickiej argum en
tacji na temat Trójcy św .

Faktycznie, słuszn ie Pan zauważył, 
że m oje odpowiedzi w rozmowach z 
Czytelnikami, są czasem  kom prom i
sowe. Proszę się temu nie dziwić, po 
prostu mam takie usposobienie i nie 
umiem staw iać zagadnień na ostrzu 
noża: albo. albo. Przede wszystkim  
w sprawach w iary nie można zajm o
w ać skrajnego stanowiska. Prawdy

religijne są bowiem  zakryte przed 
nami. S łusznie św. Paw eł powiedział: 
„Teraz w idzim y niejasno, przez 
zwierciadło, lecz później twarzą w 
twarz. Teraz poznaję po części, lecz  
później poznam, jakom  i poznany 
jest” . <1. Kor. 13, 12—13). Pian chce 
poznać „faktyczną Prawdę", a ja, 
niestety, nie znam takiej Prawdy i 
obawiam się, że tu na ziem i nigdy  
jej nie poznam.

Ale zaniechajm y filozofow ania. Po
daję Panu argum enty teologii kato
lickiej oparte na P iśm ie św. Nowego  
Testam entu, uzasadniające istnienie 
w jednej naturze Bożej trzech Osób 
Boskich.

1. „Idąc te d y  nauczajcie  w s zys tk ie  
narody ,  chrzcząc je w  im ię  Ojca
l Syna  i Ducha św. nauczajcie  je  
zachować w szys tko ,  coko lw iek  
wam przykaza łem .” (Mt. 28, 19—20)

2. ,.Laska Pana naszego Jezusa  
C hrystusa  i m i łość  Boża, i u- 
czestn ic two  Ducha św. n iech  bę
dzie  z  w a m i  w s zy s tk im i .  A m e n "  
(2 Kor.  13, 13)

Są tu w ym ienione osoby, jednocześ
nie przypisuje się im dzieła wyraźnie 
boskie, jak łaska, m iłość Boża: stąd 
w ynika, że w szystk ie mają przym ioty  
boskie.

3. „To bow iem  rozumiejcie ,  co i 10 
Jezusie  Chrystusie, k tó ry  m ając  
naturę  Bożą, nie p o cz y tyw a ł  sw e j  
równości  z Bogiem, za  p rz y w ła s z 
czenie, ale w y n is zc zy ł  samego  
siebie, p rz y  jąw s z y  fo rm ę  s ług i” 
(Flp. 2, 5—11) C hrystus  posiada  
więc Bożą naturę  i to nie jest dla 
niego  jakitnś przywłaszczeniem..

4 . Duch św. jes t  B ogiem  na rów ni  
z  O jcem  ł S y n e m . gdy m ieszka  
w  w iernych  ja k  w  ś w ią ty n i ; „Nłe 
wiec ie , żeście świą tyn ią  Bożą  i że  
Duch Boży przebyw a w  was.. .” 
(i  Kor .  3 16—17).

W oparciu o cylaty z N ow ego T es
tamentu Sobór Nicejski (325) orzekł: 
..W ierzym y w jednego Boga Ojca 
W szechmogącego... i w jednego Pana 
naszego Jezusa Chrystusa Syna Bo
żego.. .” . Sobór K onstantynopolitański
I (381) podał naukę o Duchu Ś w ię
tym : . W ierzymy... i w Ducha Sw..
Pana i ożyw iciela z Ojca pochodzące
go”.

Sw. Augustyn. w ybitny teolog, Oj
ciec K ościoła krótko streścił naukę
o Trójcy S w .: W szyscy, którzy prze
de mną pisali traktaty o Trójcy Sw.

stwierdzili, że Pism o św . naucza, lż 
Ojcicc, Syn 1 Duch Sw. tworzą bos
ką jedność przez nierozdzielną rów
ność jednej i tej sam ej substancji 
tak dalece, że nie ma trzech bogów* 
ale jeden Bóg, jakkolw iek Ojcem nie 
jest ten, który jest Synem , Duch Sw. 
nie jest Ojcem ani Synem...*'. (De 
Trinitate, PG XLH, *24).

Oto argum enty zarówno z Objawie
nia Bożego jak też Tradycji. Jestem  
pewien, że Pana przekonają i zakoń
czym y dyskusję o Trójcy Sw.

Pozdrawiamy  
Ks. E. B.
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mieszkanka na Starym  mieście otworzyła mu 
Beata.

A w kilka miesięcy później byli już zarę
czeni. Miała zaledwie siedem naście lat. Była 
szczupła i b lada, nosiła tanie, pocerowane 
sukienki. W domu panowała bieda. Rodzice 
Beaty stracili podczas wojny cały swój m a 
jątek. Dziadek aż do dnia owego śm iertelne
go w ypadku utrzym ywał żonę-staruszkę i 
wnuczkę z lekcji obcych języków, udziela
nych po domach. Babka, póki nie przeniosła 
się w  ślad za mężem do rodzinnego grobu na 
Powązkach, do jedynej w spaniałej posiadłoś
ci jaka im po daw nym  bogactw ie została, go
dzinami opowiadała wnuczce i jej narzeczone

m u o minionej świetności rodu Gontyńskich,
0 pałacach, polowaniach, balach, o tabunach  
koni i o klejnotach, o strojach sprow adza
nych z Paryża... Beata siedziała zasłuchana, 
w  jej rozmarzonych oczach, zdawało się, m i
gotał żal, za utraconą przeszłością, za tą  b a j
ką, k tóra już nie wróci.

I w takich chwilach on ściskał jej chudą 
rączkę i mówił.

— W szystko to ci dam. Zobaczysz, Beato!
1 klejnoty, i stro je  z Paryża, i bale, i służbę! 
Wszystko ci dam!

A sam wówczas nie m iał nic oprócz paru  
walizek w kaw alerskim  pokoju, szafy facho
wych książek i skromnego uposażenia do
centa.

Ale miał też wolę ze stali i w iarę potężną
i pragnienie palące jak  ogień, by przyrzecze
nia Beacie dotrzymać. Zaczął walkę. O s ta 
nowisko, o praktykę, o bogatych pacjentów. 
Duża wiedza, wrodzony talent, niezłomny 
charak ter i praca, zawzięta, wściekła praca 
zrobiły swoje. A przy tym i szczęście sprzy
jało. Rosła sława, rosły dochody. W trzydzie
stym  siódmym roku życia otrzym ał katedrę, 
a w kilka tygodni później jeszcze większe

szczęście go spotkało: Beata urodziła córecz
kę.

Właśnie na cześć owej p rababki G ontyń- 
skiej dano jej im iona: M aria Jo lan ta  i tak 
sam o w zdrobnieniu nazywano ją  Mariolą.

W spomnienie córki nowym bólem ścisnęło 
serce profesora Wilczura. Nieraz zastanaw iał 
się nad tym, którą z nich bardziej kocha... 
Gdy zaczęła mówić, jednym  z pierwszych 
słów było:

— Tapusiu...
Tak już zostało, Zawsze nazyw ała go tapu-

siem. Gdy w  drugim  roku zapadła na ciężką 
szkarlatynę, a w końcu wyzdrowiała, ślubo
wał sobie, że odtąd wszystkie biedne dzieci 
będzie leczył darmo. W jego drogiej lecznicy, |  
gdzie zawsze miejsc brakło, kilka pokoi za j
mowały dzieci, bezpłatni pacjenci. Wszystko 
to przecież było dla niej, na intencję jej zdro
wia.

A teraz mu ją  odebrano.
To już było nieludzkie, to już przekraczało 

wszelką m iarę egoizmu.
— Musisz mi ją oddać! Musisz! — mówił 

głośno zaciskając pięści.
Przechodnie oglądali się za nim, lecz nie 

spostrzegł tego.
— Za m ną jest prawo! Porzuciłaś mnie, ale 

zmuszę cię, byś mi Mariolę zwróciła. Prawo 
jest za mną. I m oralne praw o też. Sam a to 
musisz przyznać, ty, podła, podła! podła... 
Nikczemna, czyż nie rozumiesz, że popełniłaś * 
zbrodnię! Jakaż może być cięższa zbrod- I 
nia?.. Jaka, powiedz sama!.. M ierzwiły cię L 
pieniądze i wszystko. Dobrze, ale czego ci I 
brakow ało? Nie miłości przecie, bo n ik t cię 
tak kochać nie potrafi, jak  ja! Nikt! Na ca
łym świecie!

Potknął się i omal nie upadł. Szedł nieza- I 
brukow aną ulicą grzęznąc w błocie po kost- I  
ki. Tu i ówdzie rozrzucone były duże kam ie- '  
nie, po których mieszkańcy m ałych domków 
tej dzielnicy usiłowali dostać się do siebie I  
suchą nogą. Okna były już ciemne. Rzadkie |  
la tarn ie gazowe rozsiewały mdłe niebieska- I  
we światło. W prawo szła większa, gęściej I 
zabudow ana ulica. W ilczur zawrócił w  nią
i w lókł się coraz wolniej.

Nie odczuwał zmęczenia, lecz nogi stały się |t 
ciężkie, nieznośnie ciężkie. M usiał być prze- I  
moczony aż do koszuli, gdyż każdy podmuch ' 
w iatru  czuł jak  na gołej skórze.

Nagle ktoś mu zastąpił drogę:
(4) (c.d.n.) I



....  Noe, człowiek praw y, wyróżniał się nieskazitelnością wśród
współczesnych sobie łudzi; w przyjaźni z Bogiem żył Noe.
A zrodził Noe trzech synów: Setna, Chama i Jafeta. Ludzie 
zepsuci dopuszczali się przewinień w oczacli Boga i ziemia była 
pełna nieprawości. Gdy Bóg widział, że ziemia jest skażona, że 
każdy człowiek na ziemi postępuje niegodziwie, rzeki do Noego; 
Postanowiłem  położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia 
jest pełna wykroczeń przeciw  m nie; zatem zniszczę ich wraz 
z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń 
w arce przegrody i powlecz ją  smołą w ew nątrz i zewnątrz...
Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, by zniszczyć wszelką istotę pod 
niebem... wszystko co istnieje na ziemi wyginie, ...Wejdź przeto do

arki z synam i twymi, z żoną i żonami twych synów. Spośród 
wszelkich istot żyjących wprowadź do ark i po parze, samca
i samicę, aby ocalały w raz z tobą od zagłady... „A gdy upłynęło 
siedem dni, wody potopu spadły na ziemię... A potop trw ał na 
ziemi czterdzieści dni i wody wezbrały i podniosły arkę wysoko 
ponad ziemię... I tak Bóg wygubił doszczętnie wszystko, co 
istniało na ziemi, od człowieka do bydlęcia, płazu i ptactw a 
powietrznego... A wody stale się podnosiły na ziemi przez sto 
pięćdziesiąt dni. Ale Bóg, pam iętając o Noem, o wszystkich 
istotach żywych i o wszystkich zwierzętach, które z nim  były 
w arce, spraw ił, że pow iał w iatr nad całą ziemią i wody zaczęły 
opadać”. (Ks. Rodz. 6, 9—24: 8,1)


