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Z  listu 
iw . Paw ia  
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A ufam, że ten, który 
rozpoczął w was dobrą 
sprawę, dokona je j aż do 
dnia Chrystusa Jezusa, 
ja k że  lo jest słuszne, abym 
tak sądził o was, bo 
praecież noszę was w sercu, 
a w y w szyscy
współuczestnikam i radości 
m o je j jesteście i w wiązach 
m oich, 1 w obronie i w 
um acnianiu Ewangelii. 
Albowiem  świadkiem mi 
jest Bóg, jak pragnę, 
abyście wszyscy byli w 
sercu Jezusa Chrystusa.
A  m odle się o to, aby 
m iłość wasza pomnażała się 
nieustannie w um iejętności 
i we wszelkim zrozumieniu, 
abyście um ieli rozeznać, 
co ważniejsze, a byli 
szczerzy i bez skazy na 
dzień Chrystusowy, 
napełnieni plonem  
sprawiedliwości przez 
Jezusa Chrystusa ku czci 
i chwale Bożej.

w g iw . 
M ateusza  
22, 1 5 -2 1

W iedy faryzeusze, 
odszedłszy naradzali się 
jakby go podchw ycić w 
m owie. I wysłali do niego 
uczniów  swoich z 
berodianami, m ów iąc: 
Nauczycielu, wiem y, żeś 
prawdom ówny i drogi Bożej 
w  prawdzie nauczasz i nic 
dbasz o nikogo, bo nie 
oglądasz się na osobę 
ludzką. Fowledzże nam 
tedy, co się tobie zdaje: 
G odzi-li się płacić daninę 
cesarzowi, czy też nie?
A Jezus, poznawszy ich 
przewrotność, rzek ł:
Czemu mnie kusicie, 
obłudnicy? Pokażcie mi 
m onetę czynszową. A  oni 
podali mu denar. I rzeki 
lm Jezus: Czyj to 
w izerunek I napis?
Mówią m u: Cesarski. Wtedy 
powiedział im : Oddajcie
tedy, co jest cesarskiego, 
cesarzowi, a co jest Bożego, 
Bogu.

' SENS ISTNIENIA
NIEDZIELA U l i  PB ZESŁANIU DUCIU ŚW

Czy warto żyć? Takie pytanie stawia sobie wiele 
osób. W szczególności stawiają je ludzie dotknięci 
nieszczęściem, chorobą, ludzie, którym wszystko u- 
klada się na opak. Bywa, że i ci znudzeni życiem, 
również podobne stawiają pytanie. Czy warto żyć 
pyta najczęściej człowiek, który straci! ochotę do 
życia, który zgubił sens bytowania na ziemi. A prze
cież samo życie ma w sobie tak wiele uroku, tak 
wiele tajemnic i przeogromne bogactwo, że choćby 
tylko dla tych wartości należy żyć i cieszyć się z 
tego wspaniałego daru.

Tak, życie jest darem od Boga. Bóg obdarzył 
człowieka na obraz i podobieństwo swoje i uczynił 
go panem nad innymi istotami żywymi i przyrodą 
martwą. To panowanie nie jest jednak zbyt dłu
gie, a gdyby nawet było bardzo długie, to i tak kie
dyś musi się skończyć. Człowiek bowiem musi 
umrzeć. I dlatego to właśnie pesymiści i im podob
ni powiadają, po co więc żyć, po co się męczyc 
i dręczyć innych, skoro i tak trzeba umrzeć. Tak, to 
prawda, wszyscy ludzie podlegają temu samemu 
prawu i wszystkich czeka śmierć. Inaczej jednak 
będzie się godził z tą przykrą rzeczywistością czło
wiek, który znajduje sens życia, obojętnie czy jest 
wierzącym, czy nie, a inaczej ten, który tego sen
su nie odnajduje.

Człowiek nie wierzący będzie widział sens swego 
życia w pracy dla innych, w budowaniu lepszego 
jutra, w udzielaniu się społecznym. Ten, nie będzie 
mówił, że nie warto żyć, bo cieszy się z owoców, 
swojej pracy, bo widzi iż wysiłek jego życia nie zo
stał zmarnowany. Taki człowiek u schyłku swego 
życia powie — warto było żyć, po to choćby, by 
jednemu człowiekowi wyświadczyć przysługę

Wierzący powie to samo, co niewierzący, a nadto 
ma przed sobą jeszcze wizję innego życia po śmier
ci ciała. Jest więc sens życia dla wszystkich ludzi, 
a przede wszystkim dla wyznawców Jezusa 
Chrystusa. .

Tym, którzy pójdą za Chrystusem obiecuje: „Za
prawdę powiadam wam, że wy którzyście poszli za 
mną. w zmartwychwstaniu, gdy usiądzie Syn czło
wieczy na stolicy majestatu swego, będziecie i wy 
siedzieć na dwunastu tronach... I wszelki, który by 
opuścił dom, rolę itp. dla Imienia mego, tyle stok
roć weźmie i żywot wieczny odzierży” <Mt. 19, 
27—19).

Filozofowie głoszą, że „lepiej jest być niż nie 
być" —■ lepiej żyć, niż nie żyć. Cały świat woła 
głosem wielkim: Chcę żyć! Rwie się ku życiu za
marły potok i zeschła trawa i nagie drzewa. Roz
paczliwym głosem wołają wszystkie szpitale i kli
niki: pozwólcie nam żyć! Ratujcie nasze życie!

Cóż dziwnego, że bronimy życia konających do 
ostatniej chwili. Zasadniczym prawem etyki lekar
skiej jest ratować życie do końca, choćby juz me 
było żadnej nadziei. Wyrazem prawdziwego postępu 
jest zwycięstwo życia nad śmiercią, zmniejszenie 
śmiertelności, przedłużenie życia starców.

To Bóg, Wiecznie żyjący, wszczepił w nas potęż
ną wolę zachowania życia. Cała moralność świata, 
wszystkie jej odcienie, literatura i sztuka, wszyst
kie kodeksy karne występują zdecydowanie przeciw 
tym, którzy czynią zamach na życie ludzkie. Jeśli z 
niechęcią patrzymy na niszczycieli roślin, na drę
czycieli zwierząt, na znęcających się nad bliźnimi
— to jakąż odrazę budzi w nas człowiek, który choc 
raz zgasił życie ludzkie. Każde zabójstwo, czy sa
mobójstwo wstrząsa ludźmi. Tak silnie uzhroił Bog 
ducha ludzkiego do obrony życia bliźnich.

Nie tylko opór psychiki ludzkiej broni życia Sam 
Bóg przez pozytywne prawo swoje stanął na straży 
życia. Pierwszego zabójcę Kaina, oznaczył piętnem, 
które pokazywało go wszystkim ludziom, aoy go 
unikali. Stał się świadectwem swego czynu, gdyz 
nikt go nie mógł zabić.

Bóg ochronił życie ludzkie mnóstwem przepisów 
prawnych, a wreszcie na Synaju dal wyraźny na
kaz: „Nie zabijaj!” .

Sumienie ludzkie jest straszliwym głosem, który 
krzyczy na dnie duszy każdego człowieka który 
targnął się na życie własne, czy też życie bliźniego. 
Wiemy jak straszna bywa śmierć mordercow. Czy 
trzeba nam przypominać Norymbergę? Czy trzeba 
mówić o strasznym losie katów z obozów koncen
tracyjnych? Krew na dłoni, krew bratobójczych 
walk. krew z pola bitew — wola głosem wielkim 
do Pana Zastępów.

Tak wielka jest wartość życia, że Ojciec życia, 
Bóg Najwyższy zabezpieczył je w ustroju świata w 
prawie przyrodzonym, w instynkcie samozachowaw
czym, w Dekalogu, w kodeksach praw wszystkich 
narodów, w głosie sumienia ludzkiego. Bo idzie 
przecież o wielkie dobro dla życia doczesnego lu
dzi, o wielkie dobro dla rodziny i narodu, o wiel
kie dobro dla życia nadprzyrodzonego. Warto życ 
dla wartości tych ziemskich, naturalnych i nad
przyrodzonych, wiecznych. ^  &

Chryslus 1 moneta czynszowa
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MŁODZIEŻ
EWANGELICKA

ZA KONTYNUOWANIEM
POLITYKI
POROZUMIENIA

Jak podała „Ewangelicka 
Służba Prasowa” w NRF (epd 
nr 37 z 16 września br). gru
pa młodzieży ewangelickiej z 
Bawarii podczas podróży stu
dyjnej po Polsce wystosowała 
telegramy do przewodniczące
go Rady Kościoła Ewangelic
kiego w NRF, bpa Hermanna 
Dietzfelbingera, kanclerza W il- 
ly Brandta oraz I sekretarza 
KC PZPR. Edwarda Gierka, w 
których wypowiedziała się za 
kontynuowaniem polityki po
rozumienia między Polską a 
Niemiecką Republiką Federal
ną. W związku z rocznicą w y
buchu II wojny światowej, 
młodzież ewangelicka wyrazi
ła nadzieję na rychłą ratyfi
kację Układu Warszawskiego 
1 zwróciła się z prośbą do prze
wodniczącego Rady Kościoła 
Ewangelickiego w NRF, by 
zaangażował się na rzecz sil
niejszego wpływu Kościoła w 
sprawę porozumienia.

ROZMOWY
LUTERAN,
REFORMOWANYCH 
1 EWANGELIKÓW
UNIJNYCH

W Leuenbergu k. Bazylei 
zgromadziło się w drugiej po 
Iowie września br. 50 delega
tów Kościołów luterańskich, 
reformowanych i unijnych Eu
ropy, celem przedyskutowania 
następnych kroków na drodze 
do ściślejszej wspólnoty. Tzw. 
„rozmowy leuenberskie”, od
bywające się oficjalnie od 1963 
r., mają doprowadzić do teo
logicznego porozumienia mię
dzy 90 europejskimi Kościoła
mi luterańskimi, reformowa
nymi i unijnymi. Przedłożono 
już konkretne wyniki pracy. 
Stwierdza się w nich, że doj
rzał czas. by między różnymi 
Kościołami protestanckimi 
stworzyć większą społeczność, 
która musiałaby znaleźć wyraz 
w wspólnocie ambony i ołta
rza.

ZMIANA
NAZWY
WSCHODNIO-
AZJATYCKIEJ
KONFERENCJI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Istniejąca dotychczas
Wschodnioazjatycka Konfe
rencja Chrześcijańska, zrze
szająca 82 Kościoły i rady 
chrześcijańskie z 16 krajów, 
postanowiła na posiedzeniu 
Komitetu kontynuacyjnego, 
które odbyło się w Singapurze 
przekształcić nazwę na „Chrze
ścijańską Konferencję A zji1' 
(Christian Conference of Asia). 
Ostateczną decyzję w tej spra
wie podejmie najbliższe Zgro
madzenie Ogólne, które zbie
rze się w czerwcu 1973 r. w 
Singapurze.

ROZMOWY
ANGLIKAŃSKO-
RZYMSKOKATOL1CKIE

Komisja anglikańsko-rzym- 
skokatnlicka doszła do poro
zumienia w zagadnieniu Eu
charystii. Jak poinformowała 
Komisja po trzecim posiedze
niu w Windsor (Anglia), wy
nik rokowań ma dla stosun
ków między Kościołem Angli
kańskim i Rzymskokatolickim 
„ogromne znaczenie” . Dokład
na treść porozumienia nie jest 
jeszcze znana. Komisja przed
łoży wyniki władzom kościel
nym obu wyznań do akcepta
cji.

Komisja została powołana 
do życia w 1968 r. przez pa
pieża Pawła VI i arcybiskupa 
Canterbury, A. M. Ramseya. 
Celem jej jest przygotowywa
nie „organicznej jedności” obu 
Kościołów. Następne posiedze
nie odbędzie się we wrześniu 
przyszłego roku.

Papież Paweł VI podczas 
audiencji generalnej nazwał 
trzecie posiedzenie Komisji 

anglikańsko-rzymskokatolic- 
kiej jako „decydujące"’ dla 
jedności Kościołów Rzymsko
katolickiego i Anglikańskiego. 
Zadaniem tego gremium jest 
„poważny dialog, który — ba
zując na ewangeliach i wspól
nych tradycjach antycznych — 
może doprowadzić do tej jed
ności w prawdzie, o którą mo
dlił się Chrystus” — stwierdził 
Paweł VI.

JUBILEUSZ
PRAWOSŁAWNEGO
ARCYBISKUPA
AMERYKI

Arcybiskup Ameryki Pół
nocnej i Południowej, Jakovos 
obchodził ostatnio 12 rocznicę 
objęcia swego urzędu. Po
przednio był on przedstawi
cielem patriarchy Atenagorasa 
I przy Światowej Radzie Ko
ściołów. Ze swej siedziby ar
cybiskupiej w Nowym Jorku 
uczynił Jakovos ważne prawo
sławne centrum ekumeniczne.

Patriarchat Konstantynopo
la obchodził nadzwyczaj uro
czyście jubileusz arcybiskupa 
Jakovosa. Zdaniem wielu ob
serwatorów oznacza to. że pa
triarcha Atenagoras upatruje 
w arcybiskupie Ameryki swe
go następcę.

ROZWÓJ 
PRAWOSŁAWIA 
W AFRYCE

W wyniku misji grecko-pra- 
wosławnej Patriarchatu Alek-

B l z a n t y j s k a  S w i ą i y n i a  w  Vf>riinct  ków.

sandrii w państwach wschod- 
nioafrykańskich Kenii. Ugan
dzie i Tanzanii, 100 000 osób 
zostało ostatnio członkami pa
rafii prawosławnych. Infor
muje o tym organ prawosław
nego arcybiskupstwa Francji i 
Europy Zachodniej „Cerkov- 
nyj vestnik” , W samej Kenii 
liczba prawosławnych wynosi 
już 43 000 osób. Pod kierow
nictwem metropolity Nikode- 
mosa można było zbudować 
ponad 50 kościołów prawo
sławnych i powołać do życia 
seminarium duchowne, które 
ukończyło już 50 kapłanów a- 
frykańskich.

INSTYTUT 
MISYJNY 
W ATENACH

Z nowym rokiem akademic
kim przy Wydziale Teologicz
nym w Atenach rozpoczyna 
działalność Instytut Misyjny 
Kościołów prawosławnych na 
obszarze greckim. Z planem 
stworzenia takiego Instytutu 
wystąpił już w maju 1967 r. 
arcybiskup grecki, Hierony- 
mos. Instytut Misyjny stwarza 
absolwentom teologii, a także 
lekarzom, pielęgniarkom oraz 
osobom pragnącym się specja
lizować w dziedzinie rozwoju 
ekonomicznego możliwość u- 
kończenia rocznego kursu. Dy
rektorem Instytutu został prof. 
Anastasios Yannoulatos, który 
do końca 1970 r. był referen
tem do spraw Kościołów pra
wosławnych w Oddziale Misji 
Światowej i Ewangelizacji 
Światowej Rady Kościołów 

Grecki Kościół Prawosław
ny prowadzi współpracę mi
syjną z Kościołami Afryki 
Wschodniej i Centralnej, Ko-

Sobór w Helsinkach.

Rumunia^ słynna z pięknych fre.s-

rei Płd., Japonii i Ameryki 
Środkowej.

NOWA
DIECEZJA______________
PRAWOSŁAWNA 
W KUWEJCIE

Grecko-prawosławny Pa
triarchat Antiochii, z siedzibą 
w Damaszku, powołał ostatnio 
do życia diecezję „Kuwejtu i 
Półwyspu Arabskiego” z arab- 
sko-greckńm językiem kościel
nym. Tymczasowym admini
stratorem diecezji został me
tropolita Konstantyn z Bagda
du. Prawosławni Grecy i Ara
bowie, osiedlający się na tych 
terenach, byli dotychczas ota
czani opieką duszpasterską 
przez iracką diecezję Patriar
chatu Antiochii względnie 
przez perski dekanat Patriar
chatu Konstantynopola.

Także Kościół Koptyjski E- 
giptu otworzył ostatnio ośro
dek duszpasterski w Kuwejcie, 
obsługiwany przez 2 kapła
nów.

PONAD
MILION
EGZEMPLARZY
KATECHIZMU
HOLENDERSKIEGO

„Nowy Katechizm”, wydany 
w 1966 r. na polecenie episko
patu rzymskokatolickiego Ho
landii, przełożony w między
czasie na 13 języków, osiągnął 
dotychczas nakład 1 230 026 e- 
gzemplarzy. W samej Holandii 
ukazało się 513 000 egzempla
rzy, w NRF — 248 000, w Fran
cji, Hiszpanii i Włoszech — po 
50 000. W Holandii „Nowy Ka
techizm" przyczynił się w de
cydujący sposób do zbliżenia 
wyznań i do usunięcia wielu 
uprzedzeń po stronie protes
tanckiej. Jak wiadomo, „Nowy 
Katechizm” był ostro krytyko
wany przez konserwatywne 
koła Kościoła Rzymskokato
lickiego.

CHRZEŚCIJANIE 
W NRD

Według najnowszych da
nych, w NRD żyje ponad 
10 000 000 ewangelików !
1 600 000 rzymskokatolików. 
Starokatolików jest ok. 5 000.
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KRAJ ŚWIAT

— 30 września b.r., w 25 rocz 
nicę ogłoszenia przez M iędzy
narodow y Trybunat WoJSKOwy 
w Norym berdze wyroku
w procesie głów nych zbrod
niarzy hltłerowskicn — z ini
cjatyw y ZarzĄdu Głównego 
Zrzeszenia Prawników Pol
skich i G łównej Kom isji Bada
nia Zbrodni Hitlerowskich w' 
Polsce, odbyło się sym pozjum  
naukowe w W arszawie — „W  
25 lat po w yroku w N orym ber
dze” .

•V W Kętrzynie odbyła się 29 
września b.r. narada gospodar
czego 1 społecznego aktywu 
państwowych gospodarstw rol
nych Warmii i Mazur zorgani
zowana w ramach dyskusji 
nad W ytycznym i na VI Zjazd 
PZPR. W naradzie uczestniczył 
I sekretarz PZPR Edward G ie
rek.

— 1 października b.r. nastą
piła inauguracja now ego roku 
akadem ickiego, K olejny rok 
akadem icki w 102 uczelniacb 
cyw ilnych i w ojskow ych  za
inaugurowany został central
nym i uroczystościam i w Szcze
cinie. W bieżącym  roku p rzy
stąpiło do nauki 350 tys. stu
dentów, około 217 tys. z nich 
będzie słuchaczam i siudjów 
dziennych.

— Na koncie bankowym  
Obywatelskiego Komitetu Od
budow y Zam ku Królewskiego 
w Warszawie znajduje się Jui  
ponad 92 min zl oraz około 55 
tys. dolarów. Powiększa się 
także liczba cennych darów 
rzeczow ych.

— Na początku października 
b.r. przebywali w  Polsce z 
przyjacielską wizytą przywód 
cy bratniej Czechosłow acji: 
sekretarz generalny KC KPCz 
Gustav Husak, członek prezy
dium KC KPCz, przewodniczą
cy rządu CSRS Lubom ir Strou- 
gal, członek prezydium  i sek
retarz KPCz Vasil Bilak oraz 
przewodniczący Państwowej 
Kom isji Planowania Vaclav 
Hula. Wizyta czechosłow ackich 
gości przyczyniła do um ocnie
nia przyjaźni m iędzy naszymi 
narodami oraz do dalszego roz
w oju  wszechstronnej współpra
cy politycznej, gospodarczej i 
kulturalnej.

— Minister przemysłu i sku
pu PRL. Emil K ołodziej prze
bywał w Kolonii (NHF) z oka
zji odbyw ających się tam n a j
w iększych na świecle targów 
spożyw czych „A m iga” , Nato
miast min. handlu wewnętrz
nego Edward Sznajder już po 
raz trzeci w tym roku refero
wał na posiedzeniu Biura Poli
tycznego problem y związane z 
zaopatrzeniem rynku w towa
ry Konsumpcyjne.

-  Leonid Breżniew  po zakoń
czeniu 4~dniowej w izyty  w  Ju
gosławii odwiedził W ęgry i 
Bułgarię. Prana światowa przy- 
toiązuje dużą wagę do rozmów  
w Belgradzie.

-  w  Związku Radzieckim  
przebywała z Oficjalną wizytą  
na zaproszenie rządu radziec
kiego prem ier Indii pani Indira 
Gandhi. Opublikowane w Mo
skw ie  tuspćine oświadczenie 
radziecko-indyjskle podkreśla  
zgodność stanowisk w kluczo
w ych sprawach m iędzynarodo
wych, kon ieczność polityczne
go uregulowania sytuacji w 
Pakistanie W schodnim  oraz u- 
m ocnienia pokoju  na śuńecie. 
podkreślano rów nież pom yślny  
rozw ój stosunków  przyjaźni i 
ow ocnej w spółpracy  m iedzy 
Związkiem  Radzieckim  l India
mi tu dziedzinach: politycznejt 
gospodarczej, handlowej, nau
kow ej, technicznej, kulturalnej 
i innych. Leonid Breżniew i 
A leksiej Kosygin zostali zapro
szeni do Delhi.

WT okresie m inionych 27 lat 
stw orzyllim y duży przemysł 
m aszynowy. Zaspakaja on kra
jow e potrzeby w 70 proc. bę
dąc równocześnie ważnym  eks
porterem. Na zd j.j fragment 
hali m ontażowej strzyhnir.kiego 
„Zam ętu” .

Osiągnięcia radzieckiej m edy
cyny należą do najw ybitniej
szych W świecie. Na zd j.: za
stosowanie betatronu przy le 
czeniu now otw orów  złośliwych 
w Instytucie Onkologii i Ra
diologii Akademii Nauk Ka
zachskich SSR.

— W W aszyngtonie 30 w rześ
nia b,r. podpisane zostało po
rozum ienie am erykańska-ra- 
dzieckie, m ające na celu wy- 
elim inowanie ryzyka przypad
kow ego rozpętania w ojny ter
m ojądrow ej oraz usprawnienie 
łączności m iędzy Białym Do
m em  i Krem lem  poprzez „ gorą
cą Zinłę” . Porozum ienie podpi
sane zostało przez mvnistra 
spraw zagranicznych ZSRR, 
A. Gr&myką i sekretarza sta
nu USA -  W. Ragersa.

— Cesarz Japonii Hirohiio tu 
drodze do Europy spotka? się 
na A lasce z prezydentem  Sta
nów  Z jednoczonych  R. N ixo- 
nem. W czasie sw ej podróży  
cesarz Hirohito wraz z małżon
ką i tow arzyszącym i mu osobi
stościam i odwiedził Wielką  
Brytanią. NRF, i Belgię a nie
oficjaln ie tak ie  Danię, Holan
dię, Francję i Szwajcarię. Była 
to pierwsza podróż cesarza Ja
ponii do Europy.

— 1 października b.r. m iesz
kańcy P ekinu obchodzili 22 
rocznicę powstania Chińskiej 
R epubliki Ludowej. 29 w rześ
nia b.r. prem ier  ChRL C2ou 
En-laj zaiflaii.gurf>ti;a£ serię u- 
roczy&tości z tej okazji. Był on 
obecny na chińsko-al bańskich 
pokazach gim nastycznych na 
atadionie w Pekinie. Stadion 
udekorow any był portretem  
Mac Tse-tunga. W bieżącym  
roku odwołano tradycyjną ma
nifestację na placu Tlen An 
M en w  Pekinie.
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chroAmt tradigie
NASZEGO REGIONU

Tradycje regionalizmu sięgają w Polsce X IX  wieku i są 
ściśle związane z walką o niepodległość, kultywowaniem 
i rozwijaniem tradycji kulturalnych poszczególnych regio
nów kraju. W naszej historii ten dawny, tradycyjny regio
nalizm, zwłaszcza w okresie romantyzmu zajmował się głów
nie etnografią, wiążącą się z kulturą folklorystyczną. Dziś 
regionalizm, mimo dużego wewnętrznego zróżnicowania stał 
się wszechstronnym ruchem umysłowym i organizatorskim. 
Celem tego ruchu jest rozwój własnego regionu oraz włącze
nie go do współuczestnictwa w tworzeniu kultury ogólnona
rodowej. Na przestrzeni kilkunastu lat ruch regionalny osiąg
nął znaczny rozwój w porównaniu, np. z okresem sprzed 
1956 r.

Nowoczesny regionalizm pojmowany jako suma społecz
nych aspiracji, pochwala aktywności, potępienie różnych zja
wisk negatywnych w dziedzinie współżycia społecznego jest 
ważną dźwignią ogólnego postępu i rozwoju społecznego. 
Znaczenie ruchu regionalnego określa jego bogaty dorobek, 
konkretne wartości duchowe i materialne osiągnięte z inspi
racji i pod patronatem tego ruchu. Ten wielki kapitał aktyw
ności społecznej, jaki reprezentuje społeczny ruch regional
ny powinniśmy wykorzystać jako potężnego sprzymierzeń
ca w dziedzinie kształtowania postaw patriotycznych, prze
budowy świadomości społecznej, umacniania jedności całego 
społeczeństwa. Chodzi o silniejszą integrację tego ruchu wo
kal spraw swojego regionu.

Aktualnie, według niepełnych danych, działa na terenie 
całego kraju 471 regionalnych i lokalnych Stowarzyszeń Spo
łeczno-Kulturalnych, posiadających osobowość prawną, któ
re skupiają około 250 tys. osób. Ponadto działa kilka tysię
cy innych placówek społecznego działania jak np. komitety 
budowy urządzeń kulturalnych, kluby i koła przyjaciół książ
ki, sztuki regionalnej itp.

Działalność towarzystw regionalnych cechuje wielka róż
norodność problematyki oraz stosowanych form i metod 
pracy. Do najczęściej stosowanych należą m. in.: populary
zacja wiedzy o swoim regionie, jego przeszłości, współudział 
w  opracowywaniu i realizacji perspektywicznych planów 
rozwoju kulturalnego i rozwijaniu lokalnych ośrodków twór
czości artystycznej, organizowanie badań nad przeszłością, 
współczesnością i przyszłością regionu, działalność wydaw
nicza itp,

Do bezspornych osiągnięć zaliczyć należy podjęcie przez 
stowarzyszenia inicjatyw w sprawie organizowania i budo
wy ośrodków kulturalnych, zainicjowanie wydawania mo
nografii regionalnych oraz czasopism np. „Odra", „Nadod- 
rze‘‘, ,,Opole“ , ..Litery1', „Panorama Północy” , Barwy ', „Spoj- 
rzenia“ , rozbudzanie zainteresowania wartościami artystycz
nymi itp.

Towarzystwa kulturalne współdziałają nie tylko w reali
zacji powiatowych lub wojewódzkich planów rozwoju kul
tury, przyjętych przez władze państwowe, ale również ak
tywnie uczestniczą w opracowywaniu tych planów. Stają 
się w ten sposób wartościowym sojusznikiem w realizacji 
polityki kulturalnej państwa, czynnikiem kształtowania po
zytywnych postaw społecznych i pobudzania twórczej aktyw
ności kulturalnej. Ten kierunek działania, poparty dotych
czasowym, bogatym dorobkiem i doświadczeniem ruchu re
gionalnego może stać się pożyteczną formą demokratyzacji 
kultury i doskonalenia w ten sposób metod kierowania jej 
sprawami.

Istnieje wiele pozytywnych przykładów tego typu dzia
łania. Np. powiatowe towarzystwa społeczno-kulturalne sfe- 
derowane w Szczecińskim Towarzystwie Kultury opracowa
ły na początku bieżącej 5-latki własne, alternatywne prog
ramy rozwoju kultury w swoim powiecie. Okazało się, że 
dzięki temu można było zwielokrotnić osiągnięte rezultaty 
działania w zakresie wykorzystania istniejących środków fi
nansowych.

Znane są w kraju i za granicą, jako duże wydarzenie w 
życiu muzycznym kraju Festiwale Muzyki Organowej 
i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, których współtwór
cą jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej. M. in. 
dzięki niemu z roku na rok impreza ta zyskuje coraz bo
gatszy program kulturalny. Towarzyszą jej wystawy oraz 
inne imprezy kulturalne. Następuje również znaczne oży
wienie ruchu regionalnego na Mazowszu. Świadczy o tym 
ilość aktywnych towarzystw regionalnych (ponad 20), dzia
łalność Mazowieckiego Towarzystwa Kultury oraz Mazo
wieckiego Ośrodka Badań Naukowych.

Ruch regionalny obejmuje dziś coraz to nowe tereny, 
staje się poważnym czynnikiem awansu społecznego i  kul
turalnego miast i całych regionów. Wpływa również pozy
tywnie na rozwój lokalnych środowisk intelektualnych, 
powstawanie nowych placówek kulturalnych, które w spo
sób instytucjonalny kontynuują i rozszerzają pracę podję
tą przez stowarzyszenia regionalne.

LECH WILEŃSKI
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Jaki Kościół?
PRAWO ISTNIENIA

A cóż mówi Historia Swata o drugim najpotężniejszym 
i najsławniejszym biskupie rzymskim. Innocentym III?

Za panowania tego potentata rozwijała się w południo
wej Francji sekta Albigensów1, dążąca do oczyszczenia ka
tolickiego Kościoła z jego światowych naleciałości. Albi- 
geńscy kaznodzieje potępiali pychę i chęć używania u w yż
szego duchowieństwa, zbogaeonej szlachty i mieszczaństwa, 
zaprzeczali jakoby Chrystus ustanowi! papiestwo, nawoły
wali do skromności i czystości obyczajów, jako znamion 
przynależności do prawdziwie chrześcijańskiego Kościoła.

„Ich praca i nawoływania — piszą autorowie Historii 
Świata — spowodowały niezawisłość umysłu i swobodę 
myślenia i byłyby prawdopodobnie wywołały otwarty bunt 
przeciwko ustalonemu porządkowi rzeczy, gdyby się nie byl 
spostrzegł papież Innocenty III, że ruch ten zagraża jed
ności Kościoła i me byl postanowił go zniszczyć, nim było
by za późno.

Przy pierwszym wstępie do stłumienia t»go . uchu papież 
Innocenty III zaapelował do chciwości i samolubstwa. Prze
znaczył skonfiskowane heretykom dobra dla swych bara- 
nów i rozkazał, aby wrogowie Kościoła opuścili natych
miast ziemie, które im zostały prawnie odebrane. Równo
cześnie wysiał swych komisarzy dc Południowej Francji, 
aby zbadali, czy który z mieszkańców nie jest podejrzany
o herezję. W ten sposób założył on fundamenty pod Inkwi
zycję. Równocześnie pozwolił na wojnę Krzyżową przeciw
ko Albigensom. Rozgłaszali ją mnisi po całym królestwie. 
Zakonnicy z Citaux zostali jej głównymi propagatorami, 
przyrzekali oni każdemu, choćby największemu zbrodnia
rzowi. odpuszczenie wszystkich grzechów, jeśli weźmie 
udział w wystąpieniu heretyków. Gdyby zginął na polu 
walki otrzyma zbawienie wieczne, a jeśli wyjdzie z walki 
żyw, dostąpi zupełnego odpustu, uzyska opiekę Kościoła, 
a nawet znaczne materialne korzyści.

Podczas gdy mnisi werbowali do wojny krzyżowej naj
gorszego gatunku szumowiny społeczne, myślące, że mor
dowaniem heretyków zgładzą grzech przeszłości, papież. 
Innocenty III obmyślał nową wyprawę do prowincji 
Languedoc, której to wyprawy okrucieństwa przewyższa
ły nawet najstraszniejsze z krucjat.

Na wiosnę roiku 1209 zebrali się na granicy Languedoc 
ci wszyscy, którzy na glos mnićhów, zdołali się uzbroić. 
Przed nimi rozpościerała się dziwnej piękności kraina. Nie
zadługo potem zapełniła się ta kraina lamentem i zalała 
krwią ' itd. itd. (s. 2388).

ł) Albigensi — religijni reformatorzy Kościoła, w wieku 
X I—XIII wywodzący swą nazwę od miasta Albi we Fran
cji. Nazywano ich też Katarami od słowa greckiego „Ka- 
taroi", co znaczy „czyści1. Wymagali od swych wyznawców 
czystości życia i ascezy, głosili ideę ubóstwa, odznaczali 
się gorliwością apostolską. Głosili poglądy religijne sprzecz
ne z nauką Kościoła katolickiego: Jezus Chrystus według 
nich przyszedł na świat w ciele eterycznym, Najświętsza 
Maria Panna była aniołem, z którego „ptzez ucho” zrodził 
się Jezus. Powstrzymywali się od mięsa, od dóbr doczes
nych i małżeństwa. Pałali nienawiścią do katolików. Pa
pież Innocenty III zorganizował przeciw nim krucjatę, któ
ra rozpoczęła krwawą wojnę religijną z obu stron. Resztki 
Albigensów pozostałe po walkach wytępiła inkwizycja.

Jest ich bardzo wiele. Są to cmen
tarze, miejsca wiecznego spoczynku 
tych, którzy przeszli granicę życia. 
Spotykamy cmentarze bardzo stare, 
wiekowe, spowite w dostojność i hi
storię. Ukazują bogactwo marmuro
wych nagrobków, przepych rzeźb w 
różnych stylach, zadumę i smutek. 
Są nieraz ryngrafem zamożnego ro
du, mają za zadanie ukazać jego 
przeszłość i przypominać ją potom
nym.

Różne są cmentarze. Te na wsi są 
proste, pozbawione blichtru, podob
ne do brzozowego zagajnika, zwykłej 
dąbrowy lub polnej łąki. Mogiły za
padnięte, porosłe trawą, a na nich 
proste drewniane krzyże. Wśród 
krzyży wychyla się tu i ówdzie fi
gura świątka rzeźbionego dłonią lu
dowego artysty. Wszystkie mogiły 
proste, skromne i nijakie, takie jakie 
było życie ludzi tu leżących.

Cmentarze wojskowe mają inny 
wygląd, szczególnie te po drugiej 
wojnie światowej — przemawiają su
rowością, dyscypliną i swoistym ła
dem. Mogiły identyczne, ujęte w ra
my, pojedyncze lub zbiorowe. Jed
nakowe tabliczki z napisami. Krzyże 
zastygłe jak szeregi rekrutów po ko
mendzie „baczność". Przypominają 
bardziej zbiórkę kompanii do defi
lady, niż miejsce ostatniego spoczyn
ku.

Cmentarze zakładano 1 budowano 
Zawsze z myślą, aby pozostał ślad na 
wieczną pamięć po tych. którzy ode
szli z grona żyjących.

Współczesne pokolenie pamięta 
„nieludzkie czasy pogardy", które 
stworzyły cmentarze-symbole. Stanę
ły one na miejscach największych 
zbrodni przeciwko ludzkości, na 
miejscach masowej zagłady w po
nurych latach minionej wojny.

Oświęcim, Majdanek i Treblinka, 
to miejsca większe wśród wielu po
dobnych. które przeszły do historii 
jako święte, zakute i zastygłe sym
bole narodu. A ile to mniejszych obo
zów zagłady dymiło pod polskim nie
bem. Wszystkie razem pozostawiły 
tylko ślad po milionach istnień ludz
kich, których materialne cząstki roz
wiał wiatr z dymem i popiołem z 
krematoryjnych kominów.

Cmentarze bywają różnego rodza
ju. Jedne znane ze sławy, inne tłum
nie odwiedzane, a jeszcze inne za
tracające już swój funkcjonalny cha
rakter i rolę swego przeznaczenia. Są 
i cmentarze zapomniane, składające 
się nieraz z kilku partyzanckich mo
gił ukrytych w gęstwinach leśnych, 
tak jak w lasach janowskich, czy 
świętokrzyskiej Puszczy Jodłowej.

W historii naszej Ojczyzny, za na
szej pamięci, cmentarzem stawało się 
nieraz cale osiedle albo całe miasto. 
Na miejscu zburzonych domów, na 
skwerkach i w parkach, na placach 
i podwórkach, wzdłuż zaułków i w 
nawach rozbitych kościołów wyrosły 
groby. Nieraz piwnice pod gruzami 
zwalonych kamienic też stały się 
cmentarzem o jednej zbiorowej mo
gile dla setek ludzi, którzy do ostat
niego tchnienia wierni byli swemu 
miastu.

Wszystkie cmentarze. 1o miejsca 
zadumy i wiary w żywot wieczny 
ukazany przez Chrystusa On otwo
rzył nam bramy wieczności i sam 
pierwszy przekroczył ich próg. Ci, 
którzy leżą w grobach i ci, którzy zo
stali spaleni w krematoriach, w y
przedzili nas tylko. My pójdziemy za 
nimi i wszyscy spotkamy się w 
wieczności.

Dla przypomnienia wiary w żywot 
wieczny, często odwiedzamy cmen
tarze.

Kościół ustalił taki dzień w roku, 
gdy wszystkie cmentarze zapełniają 
się tłumem żyjących. To dzień Świę
ta Zmarłych. W tym dniu przycho
dzimy do najbliższych naszemu ser
cu, do naszych przyjaciół, krew
nych i znajomych, do tych, któ
rych znaliśmy i kochaliśmy, z który
mi byliśmy zaangażowani w sprawy 
tego świata. Przychodzimy i do tych, 
którzy byli dla nas obcy, ale związa
ni z ogółem społeczeństwa tysiącem 
różnych bardzo trwałych więzów.

W ten dzień jedyny w roku przy
nosimy kwiaty na ich mogiły i za
palamy miniaturowe znicze na znak, 
że o nich pamiętamy, że nasza pa
mięć jest trwalsza nd barier dzielą
cych życie od śmierci. Te kwiaty i

płomienie świateł to widomy symbol 
naszej pamięci i hołdu.

W ten dzień nie ma cmentarzy 
opuszczonych, zaniedbanych lub za
pomnianych. W ten dzień wszyscy 
na nie idziemy, bo to miejsca zadu
my i wiary.

Stajemy wpatrzeni w mogiły, w te 
zwarte szeregi tych, którzy podzielili 
los śmierci. W woni jesiennych kwia
tów. w blaskach świateł widnieją 
krzyże małe i wielkie, drewniane i 
granitowe, nieraz pochylone lub za
padłe. ukazujące nicość tego świata: 
„Wszystko przejdzie, wszystko zgaś
nie i w mogilnym pyle każdy czło
wiek zaśnie".

Te krzyże mogilne, nawet granito
we również przeminą tak, jak mija
ją wieki, epoki i ery. Ale wiara pły
nąca z krzyża nigdy nie przeminie, 
bo ona tchnie nadzieją i obietnicą 
zmarlwychwstania, nowego życia w 
nieśmiertelności.

Wszystkie krzyże, te przydrożne, 
te kościelne, i te na miejscach za
dumy i wiary wieńczące mogiły, są 
widomym znakiem potęgi wiary w 
zmartwychwstanie i żywot wieczny. 
Są jedyną nadzieją i gwarantem 
wiecznego życia z Bogiem.

Ks. R. SOKOŁOWSKI 1



W  dzień Wszystkich Świętych uda
jemy się na cmentarze, aby na 
mogiłach naszych najbliższych 
posadzić kwiaty, zapalić lampki 
i świeczki, wspomnieć tych. któ

rych zachowujemy w pamięci swego ser
ca. Idziemy, aby z wiarą w sercu, pomni 
na słowa Pisma Świętego „zbawienną 
jest rzeczą modlić się za zmarłych", za
nieść przed Tron Bożego Majestatu kor
ną modlitwę: „Dobry Jezu, a nasz Panie, 
daj im wieczne spoczywanie'1.

Żałobny pochód wśród mogił ozdobio
nych białymi jak śnieg chryzantemami, 
wśród migocących lampek, szumu drzew 
i szelestu spadających liści, zawiera w so
bie coś niepajęcie smutnego, poważnego, 
a zarazem zmuszającego do refleksji nad 
sobą, sensem i celem życia.

Uroczystość Wszystkich Świętych i 
Dnia Zadusznego, to tajemnicze zbratanie 
żyjących z tymi, którzy odeszli, dokonu
jąc btegu życia.

Płyną ku nietau strofy wstrząsającego 
poematu Tomasza z Celano;

„Dies irae, dies illa'‘, opisującego grozę
Sądu.

„Dzień to pomstu, z której chwilą,
Świat pożary w popiół spylą".

Hymn ten stanie się później natchnie
niem dla Kasprowicza, opisującego mo
ment, kiedy:

„Trąba dziwny dźwięk rozsieje,
Ogień skrzepnie, blask ściemnieje,
W proch powrócą światów dzieje.
Z drzew wieczności spadną liście,
Na Sędziego straszne przyjście.

Bez obrońcy staniem sami,
Któż zlituje się nad nami?...

Jedyną nadzieją dla człowieka wierzą
cego jest Chrystus, Jego moc Odkupie
nia oraz ufność osiągnięcia szczęścia 
wiecznego, jako nagroda za dobrze zre- 
lizowane życie i spełnienie obowiązku 
względem siebie, bliźnich i Boga.

Te właśnie momenty uwypukla pełny 
poezji hymn „Dzień on dzień“ napisany 
przez Biskupa Franciszka Hodura.

Kiedy wspomnienie tych co odeszli, wy
ciska z naszych oczu łzy, otuchy dodają 
nam tchnące nadzieją słowa hymnu:

„Lecz Tyś uczył, o Miłości,
Ze śmierć nie jest naszą metą,
Ze sąd progiem do wieczności,
A Tyś celem i podniet#'.

Symbolem dnia zadusznego jest krzyż 
zatknięty w mogiłę. On wskazuje na wia
rę tego, kto w mogile spoczywa. On jest 
drogowskazem dla żyjących. On też mówi
o tym, jaki jest cel i sens naszego życia.

Zycie ludzkie jest nieustannym dąże
niem, realizowaniem. Czy myślimy o tym 
czy nie, chcemy czy też nie, każda sekun
da zbliża nas nieuchronnie do kresu ziem
skiego pielgrzymowania, a zarazem po
czątku wieczności. Gdyż:

„Zycie nasze pośród świata 
To trud, mozół, walka krwawa,
Jak krótki moment przelata,
Nasza młodość — starość łzawa".

Takie już jest to nasze, ziemskie piel
grzymowanie. I przyjdzie taka chwila dla 
każdego, kiedy trzeba będzie pozostawić 
to, co było ideałem, niekiedy pobudką i 
motorem działania. Trzetaa będzie • pozo
stawić i to na zawsze, bez nadziei odzy
skania, miłosne więzy rodzinne, wszelkie 
nici łączące ze światem, piękne słońce, 
niebo gwiaździste, dom, najbliższych...

Człowiek wierzący, winien mieć na u- 
wadze, iż szybko mija życie pełne rozko

szy, używania. Mija przepych bogactw, 
dym ludzkiej sławy. Nadchodzi godzina 
rozrachunku. Idzie wieczność, chwila, 
w której przestaniemy grać rolę aktorską, 
a staniemy się sobą. Odnajdziemy w ów 
czas prawdę 0 sobie.

Jaka ona będzie?
Umierający na krzyżu Zbawiciel świa

ta, widząc zbliżającą się śmierć, powie
dział: Wykonało się. Z wysokości krzyża, 
przeeb^jząc każdą chwilę swego życia — 
od BeUejem, aż po Kalwarię — widzi, ca-
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łe swoje życie jako ambonę prawdy, ja
ko wypełnienie woli Ojca. W momencie 
śmierci, może uroczyście oświadczyć: Wy
konało się. Coś mi Ojcze mój rozkazał — 
spełniłem. Coś na mnie włożył — znio
słem. Czym mnie dotknąłeś — wycierpią 
lem. Coś zażądał ode mnie — dałem Ci.

Taką też winna być chwila naszego 
spotkania z wiecznością.

Szczęśliwa wieczność jest naszym ce
lem. Stąd też, każda strofa hymnu ,,Dzień 
on dzień", kończy się błagalną inwoka
cją:

„Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj mi wieczne spoczywanie

Liturgia procesji żałobnej, przypomina 
nie tylko o obowiązku względem własnej 
duszy. Sprawą nie mniej ważną, jest i 
„świętych' obcowanie1', modlitwa w inten
cji tych, którzy „poprzedzili nas ze zna
mieniem wiary i śpią snem pokoju'1. Obo
wiązek modlitwy za zmarłych, przypomi
nają nam stacje. Jest ich w  procesji "Ła- 
łobnej pięć.

Sloisz w zadumie nad grobami swych 
najbliższych, a jednocześnie idziesz za 
słowami modlitwy wypowiadanej przez 
kapłana: „Boże, który rozkazał czcić ojca 
i matkę, prosimy Cię w pokorze, zmiłuj 
się łaskawie nad duszami rodziców na
szych, racz im grzechy o d p u ś c ić . .C z y  
pamiętasz o nich? Wsłuchaj się echem 
duszy w głos, który płynie do ciebie dzi
siaj z zaświatów, poprzez ciche, śpiące 
mogiły... Czy pamiętasz ile dla ciebie, a 
może i przez ciebie wycierpieli, ile trudu 
ponieśli, ile przyjemności się wyrzekli? 
Nie żądają za to zapłaty. Oczekują tylko 
twojej modlitwy. To tak mało, a zarazem 
tak wiele. Czy zawiedziesz ich nadzieje?

W czwartej stacji, modlitwa kapłana, 
kieruje nasze myśli w stronę wszystkich 
poległych w obronie Ojczyzny.

Wracając w zadumie do domów, rzuć
my okiem i na tę część cmentarza, gdzie 
są groby bohaterów narodowych. Czy pa
miętasz o nich? Czy pamiętasz ich wiel
ki zryw i zapał do walki, do pomszcze
nia wszystkich lat okupacji milionów po
mordowanych, płaczu dzieci, łez matek i 
sióstr, długich lat trwogi i strachu, depta
nia i bezczeszczenia naszej, świętej zie
mi polskiej.

Na cmentarzu powązkowskim w spec
jalnych kwaterach, leżą polegli powstań
cy. Powstanie. Radość na widok biało- 
czerwonych flag. Entuzjazm na wieść o 
zwycięstwach. A potem... Coraz więcej 
krzyży, cmentarzy. Desperackie ataki, o- 
czekiwanie na pomoc, na zrzuty... Ryk 
nurkujących samolotów, huk bomb, jazgot 
karabinów maszynowych, ludzie żywcem 
płonący, żywcem zasypywani, dzieci — 
przewodnicy, dzieci — łącznicy, dzieci — 
z butelkami zapalającymi i... doborowe 
jednostki SS, czołgi, samoloty, miotacze 
ognia. Ziemia drży w posadach, morze og
nia, piekło na ziemi. Wydaje się, że niebo 
się pali. Ale to tylko Warszawa kona, u- 
miera... by zmartwychwstać.

Nikt z nich nie liczył z ołówkiem w 
ręku ile krwi trzeba przelać, ilu musi 
zginąć, aby odzyskać wolność. Bo też ce
na krwi i życia zapłacona za wolność, nie 
może być przedmiotem jakichkolwiek 
obliczeń czy rachunków, a tym bardziej 
przetargów.

Przed bezprzykładnym ich męstwem i 
oddaniem, chylimy dziś czoła, oddajemy im 
należny hołd. Za nich zanosimy modły: 
„Boże... który wlałeś w serca nasze mi
łość do ziemi rodzinnej, do ojczystego ję
zyka i do ideałów narodowych, oto pole
camy dziś Twej nieskończonej dobroci 
dusze naszych rodaków...”

Zapada szybko zmrok. Dobiegają koń
ca odwiedziny zmarłych. Cmentarz z wol" 
na pustoszeje. Jutro znowu przystąpisz 
jak zwykle do pracy, do codziennych o- 
bowiązków i zajęć. Zanim to nastąpi, 
jeszcze raz rzuć okiem na białą mgłę 
chryzantem, które wydają się być łzatni 
bólu przyprószone, a wiatr, szelest i trze
pot spadających liści, migocące lampki, 
których światła żarzą się wśród drzew 
cmentarnych, wymowny smutek krzyża 
na cichych mogiłach, niech wzbudzą re
fleksje nad sobą, sensem i celem twoje
go życia, niech ożywią nadzieję na osiąg
nięcie szczęścia wiecznego.

Ks. TOMASZ WOJTOWICZ





1 listopada 1893 r., w dzień W szystk ich  Św iętych  zm arł Jan 
M ate jko . Pogrążen i w  zadum ie nad tym i, co odeszli w spom n ijm y  
jeden  z epizodów  jeg o  n iełatw ego życia, k tó re  bez reszty  w ypeł
niała praca. Epizod ten  op isu je siostrzenica żony M a te jk i  —  Sta 
nisława Serafińska, znana ze słynnego „ P o r t r e tu  kasztelanki” .

Działo się to w  roku 1876, kiedy 
Matejko pracował już nad „Grun
waldem” . Zona jego, Teodora w y 
jechać musiała do chorej matki. 
Powierzyła więc doglądanie gospo
darstwa siostrzenicy swej Stasi. 
Spełniając obowiązki przychodziła 
ona codziennie „dla wydania pro
duktów do obiadu” kucharce. P ew 
nego dnia zastała dzieci Matejki (a 
było ich czworo), rabujące słodycze 
z kredensu wśród radosnej wrza
wy. Kucharka nie mogąc poradzić 
sobie z urwisami, których nieobec
ność surowej matki ośmieliła do 
psot, stanęła „bezradnie z rękoma 
założonymi po napoleońsku” Stani
sława Serafińska tak ‘ opisuje to 
wydarzenie w  swoim pamiętniku:

„Mnie udało się opanować głów
ną puszkę roazenków.

—  Czekajcie, zawołałam, dam 
wam sama.

—  Mnie, mnie, mnie —  wyciągnę
ły się mniejsze i większe rączki na 
wsze strony.

— I mnie, i mnie też. — rozległ 
się proszący głos 'swuja Jana. (M a
tejki przyp. red.). v

Stał roześmiany, wesoły; ku mnie 
wyciągał ręce razem z dziećmi. By
ło to hasłem do zupełnego bezpra
w ia i radykalnego spustoszenia spi- 
żarnianych zapasów, W  pokoju jadal

nym, gdy dzieci rozbiegły się ze 
zdobyczą, wuj niespodzianie rzucił 
pytanie:

— Czy Staśka nie siedziałaby mi 
do malowania?

Ja tam przyjdę spytać się mamy".
W  ten sposób zaczęło się w  do

mowej pracowni malowanie portre
tu Stanisławy Serafińskiej, znane
go później pod nazwą „Portret K a 
sztelanki". Nazwa pochodzi ze zna-Ł 
nej już we wcześniejszych portre
tach Matejki maniery — nadawa
nia osobie portretowanej cech po
staci historycznej. Powaga i do
stojeństwo, bogaty strój i klejnoty, 
w  tle jakaś piękna tkanina — oto 
dodatki, które znalazły się na obra
zie wyłącznie dzięki wyobraźni ar
tysty.

„Bez żadnych zewnętrznych deko
racji, w  starej, podniszczonej, od 
żałoby jeszcze czarnej sukience sta
nęłam w pracowni przy krześle na 
podium, z rozpuszczonymi włosami, 
które wuj (...) własnoręcznie roz
dzielił na dwie strony. Dwa czy 
trzy posiedzenia minęły prawie w  
zupełnym milczeniu. Przejęta waż
nością chwili, onieśmielona wpa
trywaniem się we mnie — pamię
tam bledsza, jak zazwyczaj twarz 
wuja, żyłami nabrzmiałe skronie, 
ciągły ruch głowy od sztalug ku.

Kasztelanka. Portret Stan isławy Serafińskiej. Portret żony artysty  w  ślubnej sukni (rep lika  zn iszczonego obrazu)



modelowi, gwałtownie szybkie do
tknięcia pędzla (...)

Żona Matejki nic nie wiedziała „o 
pracy nad portretem. Nie było jej 
wówczas w  Krakowie, a zawiada
miać korespondencyjnie obawiał się 
malarz, gdyż pani Teodora lubiła 
się wtrącać do programu artystycz
nego męża. Po wyzdrowieniu matki 
wyjechała (na szczęście dla portre
tu), „do wód’’ karlsbadzkich, praca 
mogła więc postępować bez zakłó
ceń. Odpoczywając od obecności 
dokuczliwej żony, Matejko znajdo
wał niewątpliwą przyjemność i 
ukojenie w  towarzystwie miłej, 
spokojnej siostrzenicy, której szcze
re uwielbienie dla wielkiego arty
sty splatało się z dumą wypływa
jącą z faktu pozowania i szczerą 
sympatią dla „wuja Jana” .

Pisze ona: „Przez cały maj trwa
ło malowanie. Pozowania odbywa
ły się w  każdy jasny, pogodny 
dzień. Nie zawsze potrzebowałam 
stać, wolno było i siedzieć w  w y
godnym, głębokim krześle pod wa
runkiem nie przenoszenia wzroku 
na nic innego, oprócz malującego. 
Ilekroć oczy dziewczyny powędro
wały gdzie indziej „M istrz” wołał:

— Na mnie! Na mnie! (...)
W przerwach dostawałam niekie

dy słodycze. Jednego razu było to 
wydobyte z kieszeni marynarki 
ciastko, gwiazdka krucha, zapew-

I ne wsunięta tam przez które z 
dzieci i zapomniana. Przeszła zapa
chem tytoniu w  sąsiedztwie z pa

pierośnica, lecz zjadłam ją, aby nie 
robić przykrości dającemu” .

Zbliżał się koniec pracy. Na 
posiedzeniu (...), które sądziłam, że 
będzie ostatnim, gdyż obraz wyglą
dał już świetnie, wykończony — 
Matejko, jak to miał w  zwyczaju, 
przemyśłiwał, co by ofiarować na 
pamiątkę pozowania.

— Co ja Tobie dam? Chyba tych 
parę włosów siwych?

A  zaczynały istotnie przewijać się 
srebrem pomiędzy czarnymi. W  od
powiedzi wyciągnęłam jeden z dłu
gich pędzli zatkniętych za paletę, 
którą trzymał w  ręku.

—  Co ci po tym? Wyrzucisz. A l
bo może przyda się do poprawienia 
węgli w samowarze? — szydził z 
przekąsem.

Dziewczyna jednak miała na my
śli ów pędzel, który to Karol V 
podniósł Tycjanowi. Chciała mieć 
pędzel Matejki. Przetrwał do dziś 
dnia, obwiązany czerwoną wstą
żeczką, datą dnia owego oznaczony” . 
Nie było to jednak ostatnie posie
dzenie. Następuje wprawdzie przer- 
rwa w  malowaniu, spowodowana 
wyjazdem Stanisławy do Kariovych 
Varów. Po powrocie przystąpiono 
do dalszych seansów. Na pamiątkę 
pozowania chciał je j Matejko 
ofiarować piękny pierścień: .... zło
żył paletę, wydobył maleńkie etui, 
w ręku mu błysnął śliczny k lej
not, pierścień gwiazda, rubiny na 
przemian z brylantami. Chciał bym 
go wzięła na pamiątkę — prosił, 
namawiał, kazywał... nie chciałam.

Klejnoty, złoto, brylanty — po co 
to dla mnie. Mam pędzel” .

Ten malarsko-rodzinny epizod 
sentymentalny zakończył się nieocze
kiwanie. Z Karlsbadu wróciła T e 
odora Matejkowa, wypoczęta, żądna 
władzy nad mężem. „Kuracja 
karłsbadzko-francensbadzka po
działała prawdopodobnie ekscytu
jąco na jej zazwyczaj niespokojne 
nerwy” — pisze siostrzenica.

D ow iedziaw szy się o  portrec ie Stasi 
wpadła w  n iepoham ow any gn iew : „P e w 
nej nocy usłyszeliśm y podniesione, gw a ł
towne głosy, z p ierw szego piętra, płac/ 
i k rzyk  dzieci. (...) L ęk  nas ogarnął, 
przeczucie jak ie jś  dom ow ej traged ii. N ie 
daliśm y pójść tam matce lękając się o 
je j  siły i zdrow ie. W yb ieg ł brat. Na 
schodach u jrza ł ciotkę zem dloną, zaw o
dzącą, na pół przytom ną, zrozpaczoną. 
Ze słów  u ryw anych  nie podobna było 
docieknąć co się stało. Podn iósł ją, 
uspokoił, prosił by w róciła  do płaczących 
dzieci. Dała się zaprowadzić do drzw i 
ich m ieszkania z powrotem . Cisza za le 
gła resztę nocy do rana. Rano p rzyn ie
siono matce list od ciotki. Było  to w y 
tłumaczenie (...) zarzucała ona rodzonej 
sw o je j siostrze rzeczy , które b y ły  n a j
straszn iejszą obrazą godności je j  jako 
kob iety  i jako  m atki. P rzyczyn ą  tego b y 
ło m alow anie portretu, o k tórym  się do
w iedziała (...). N ikt nie przew idział, iź 
będzie to je j tak strasznie nienawistnym , 
W  rozpętaniu niepoham ow anego gniewu, 
w  szalonej złości, w yc ięła  z ram  por
tret sw ój ślubny i spaliła a rcydzieło  m ę
ża, drogą, bezcenną pam iątkę w spó lnej 
m łodości” .

Rodzina Serafińskich, obrażona 
głośnym skandalem wywołanym 
przez Teodorę wyprowadziła się ze 
wspólnego domu, mimo wyjaśnień i 
usprawiedliwień Matejki. Odcho
rował on to zdarzenie, którego naj

Jan M atejko — autoportret.

boleśniejszym skutkiem była utra
ta najlepszych przyjaciół.

Przytoczony powyżej epizod świad
czy o tym, jak trudne było życie 
Matejki. Jak niepotrzebne zgryzoty 
komplikowały powstawanie dzieł, 
destrukcyjnie wpływały na harmo
nię konieczna w  sztuce. Twórczość 
Matejki zna dziś chyba każde pol
skie dziecko. Jeśli nawet ktoś nie 
oglądał jego dzieł, znajdujących się 
w  muzeach, widział je niewątpliwie 
na reprodukcjach w książkach, al
bumach, kartach, a nawet na znacz
kach pocztowych. Również na ła
mach „Rodziny" prezentujemy . 
je nierzadko.

TERESA KŁOSIEWICZ



Rycina XVI-w»eczna przedstawiająca papieża i duchowieństwo katolickie w po
staci w ilków  — Chrystus i Apostołow ie odwracają się od nich.

J A N  O S T R O R Ó G
Działalność Jana Ostroroga, wo

jewody poznańskiego, przypadała 
w czasie rządów Kazimierza Ja 
giellończyka, który przejął wła
dzę w Polsce w r. 1446 po śmier
ci Władysława Warneńczyka — 
króla Polski i Węgier.

Urodzony w Ostrorogu koło 
Poznania w r. 1436 odebrał sta
ranne wykształcenie najpierw w 
kraju, a następnie za granicą w 
Erfurcie i Bolonii. Z Bolonii po
wrócił do ojczyzny jako doktór 
obojga praw. Karierę polityczną 
rozpoczął na dworze królewskim 
pod kierunkiem Jana Gruszczyń
skiego. W r. 1465 został kasztela
nem międzyrzeckim, w r. 1474 u- 
zyskał kasztelanię poznańską i 
uczestniczył odtąd w sejmach i 
radach królewskich, jako jeden z 
nielicznych senatorów polskich 
XV wieku, posiadający gruntow
ne wyższe studia. Z początkiem 
1501 roku został wojewodą poz
nańskim i na tym stanowisku 
zmarł w czerwcu tegoż roku.

Jan Ostroróg był w zasadzie 
politykiem, lecz jego poglądy na 
sprawy kościoła i religii w Polsce, 
zawarte w słynnym dziele, p.t. 
Monumentum pto Reipublicae or- 
dinatione — Memoriał o urządze
niu państwa — albo w innym tłu
maczeniu: Memoriał o naprawie 
Rzeczypospolitej, dają wystarcza
jącą podstawę, aby go zaliczyć do 
grona polskich, postępowych my
ślicieli religijnych.

Memoriał, napisany w latach 
1474—1475, tuż przed sejmem no- 
wokorczyńskim, składa się z 
dwóch części- kościelnej, zwartej 
redakcyjnie i stylistycznie, której 
poświęcił 23 rozdziały, oraz z czę
ści świeckiej o układzie luźnym, 
zawierającej 44 rozdziały.

W pierwszych rozdziałach Me
moriału wystąpił Jan Ostroróg 
przeciw papiestwu. Stolica Apo
stolska zatraciła w owych czasach 
prawie całkowicie swą powagę i 
dostojeństwo; przestała wywierać

wpływ dodatni, a przeciwnie — 
siała w Kościele nasiona rozkła
du i upadku. Od roku 1305 stolica 
patjjpska została przeniesiona z 
Rzymu do Francji, do Awinionu 
i przetrwała tam 70 lat. Po nie
woli awiniońskiej przyszła wiel
ka schizma zachodnia, która spo
wodowała rozłam kościoła. Na 
stolicach papieskich zasiadało po 
kilku rywalizujących ze sobą pa
pieży. Świat katolicki podzielił 
się na obozy, królowie i władcy 
państw nie wiedzieli komu mają 
składać obediencję, który z pa
pieży jest prawdziwy. Schizmę 
zachodnią zakończył Sobór w 
Konstancji (1414—1418). Zdepono
wał on wszystkich trzech papie
ży, a na ich miejsce wybrał 
czwartego — Marcina V.

Nie można się w ięc dziwić, że w 
Europie XIV i XV wieku autorytet 
papiestwa w dziedzinie wiary i m o
ralności podupadł poważnie. Nie wi
dziano już w papieżach przedstawi
cieli całego chrześcijaństwa, namiest
ników Chrystusa, mądrych i uczci
wych kierow ników  Kościoła. Szybki
mi krokam i zbliżała się Wielka R efor
macja.

Jan Ostroróg, człowiek światły, 
zorientowany dobrze w tym, co się w 
Europie działo, nie mógł być entuz
jastą papiestwa i dlatego w swym 
Memoriale skierował kilka postulatów 
przeciw niemu.

Przede wszystkim zwrócił uwagę, 
aby w kancelarii królewskiej nie re
dagowano zbyt uniżonych pism do 
papieży. „N igdy nie przystoi tak p o
kornie i tak uniżenie pisać do papie 
ża, jak gdyby król w okowach i w 
więzieniu u papieża by! trzym any” . 
Następnie zaatakował ostro zbyt czę
ste i zbyt wygórow ane opłaty kiero
wane przez K ościół do skarbca pa
pieskiego: „Bolesna 1 nieludzka uciąż
liwość dręczy także Królestwo Polskie 
ze w s2ech miar wolne, również i w 
tym, że nieustanną cbytrością W ło
chów tak dalece łudzić się dajem y, iż 
pod pozorem  pobożności... tak wielkie 
sumy pieniędzy do dworu rzym skie

go... wysyłam y” . Atak był skierow a
ny w sposób szczególny przeciwko 
annałom, tj. jednorocznym  dochodom  
z majątku biskupiego, które należało 
odesłać do Rzym u z okazji świeżo 
m ianowanego biskupa, a majątki bi
skupów były ogromne.

W ystąpił też Ostroróg, podobnie jak 
nieco później Marcin Luter, przeciw 
ko handlowi odpustami. Nazwał od 
pusty wydrwiwaniem  pieniędzy pod 
pozorem  odpuszczania grzechów... 
„ch ociaż Bóg przez proroka powie
dział: Synu daj mi serce tw oje! nie 
rzeki: daj pieniędzy. Zupełnie dosta
tecznego odpustu dostępuje każdy — 
pisał w Memoriale — kto pracuje i 
zbiera, aby w yżyw ić ubogiego i kto 
na obronę pospolitą cboć grosz skła
da” .

Obok ostrej krytyki papiestwa, 
znajdujem y w Memoriale nie mniej 
cięte wypowiedzi pod adresem ducho
wieństwa w Polsce oraz postulaty 
uporządkowania stosunku między K o
ściołem a Państwem.

POLSCY 
MYŚLICIELE 
RELIGIJNI

Duchowieństwo polskie XIV i XV 
wieku, podobnie jak kler całej Euro
py, odeszło daleko od wskazań Ewan
gelii. Olbrzymie majątki biskupie, b o 
gate opactwa, tłuste probostwa nęciły 
da używania życia.

Swiętokupstwo (symonia), czyli 
kupowanie godności kościelnych 
za pieniądze, były rzeczą nagmin
ną. Opłacając się w kurii rzym
skiej dobijano się wszystkiego, 
skupiano w jednym ręku liczne 
beneficja (majątki kościelne). 
Wprawdzie Synody dbały o kar
ność i czystość obyczajów, ale nie 
potrafiły ustrzec wielu od kon
kubinatów jawnych i tajnych, od 
pijaństwa ,,w rząd’’ z ludźmi 
świeckimi, od gry w bierki i kost
ki. Już wówczas krążyło wśród 
szlachty pogardliwe wyrażenie: 
„Ty opiły popie". Spory o dziesie 
ciny wybuchały raz po raz. Na 
Śląsku znany był na ten temat 
wierszyk:

„Chruszczę, stokłosy i wyczki,
Dobre to księdzu na zbyczki” 

(zbytki).
Kto się ociągał z opłatą dziesię
cin, tego ksiądz ekskomunikował. 
wyłączał ze społeczności parafial
nej. Czasem biskup rzucał klątwy 
na osoby, parafie, miasta.

Jan Ostroróg zwrócił uwagę w 
Memoriale na wady duchowień
stwa polskiego, na jego zeświec
czenie, moralne poniżenie, chci
wość i nieuctwo. „Pogrzeby, na
maszczenia, chrzty, małżeństwa, 
pobożne wywody. Wieczerza 
Pańska, wszędzie są sprzedajne, 
chociaż bezpłatnie powinny się 
odbywać na żądanie... Na to są 
ustanowione biskupstwa i opatrzo
ne dobrami Rzeczypospolitej, aby 
sługom Kościoła płacono-’ .

O nieuctwie księży pisał: „Jak 
źle dotychczas się dzieje, iż nie
uków niezdatnych w stanie du
chownym święcą.. Jak wiele za
bobonów i zgorszeń z ich niedo
łęstwa się wywiązuje. Tylko po- 
strzyżonym czubkiem głowy różni

się duchowny od świeckiego... a 
chce cały świat naprawić według 
swoich bredni. Wrzeszczy, ba ry
czy na kazalnicy, bo nikt mu się 
nie sprzeciwi... O, co za zgorsze
nie, co za nieprzyzwoitość ha
niebna, że uczniowie uczeni, nau
czyciel nieuk, słuchacze pobożni, 
uczący zaś bezbożny...” .
Postulaty Jana Ostroroga zmie
rzające do uporządkowania spraw 
stosunku Kościoła do państwa 
szły w kierunku ścisłego podpo
rządkowania Kościoła władzy 
państwowej. Duchowni powinni 
podlegać państwu, gdyż posiada
ją wobec państwa liczne obo
wiązki. Nie powinni się od nich 
uchylać, a zwłaszcza mają razem 
ze wszystkimi obywatelami pła
cić podatki na potrzeby kraju. 
Duchowni mają dysponować tyl
ko tym, co jest potrzebne na ich 
własne utrzymanie, a gdy zbiera
ją dla siebie więcej, są złodzieja
mi i łotrami. W kwestii obsadza
nia biskupstw postulował Ostro
róg dokonywanie nominacji przez 
króla, który powinien powoływać 
na te stanowiska esoby lojalne 
(„persona grata” ). 1 nie można 
się tej propozycji dziwić, jeśli się 
weźmie pod uwagę fakt, że bisku
pi piastowali w owych czasach 
funkcje o charakterze świeckim, 
wchodzili do senatu, bywali kan
clerzami, rządzili państwem w 
czasie bezkrólewia — np. Jakub 
Uchański po śmierci Zygmunta 
Augusta.

Z kart Memoriału płynie też bar
dzo silne poczucie dumy narodowej. 
Widać to było Już przy przestrogach 
dotyczących korespondencji z papie
żem, ale w sposób szczególny daje się 
odczuć w wystąpieniu przeciw żyw io
łowi niem ieckiemu, .łan Ostroróg obu
rzał się na to, że w kościołach pol
skich głosi się kazania w języku n ie
mieckim . Nazwał to rzeczą ohydną i 
nieprzystojną. „N iech się uczy pol
skiej m ow y, kto chce w Polsce m ie
szkać!”  — wolał. Nie m ógł też ścier- 
pieć tego, że zakonnicy Niemcy, oku
pujący polskie kłas2 lory, zamykali 
je przed kandydatami polskimi. „P a 
nowie rządzący Rzeczypospolitą!... 
Nie dopuszczajcież..., aby Niemcy, a 
zwłaszcza owe prosie i zdziecinniałe 
mnichy, naigrywali się z narodu p o l
skiego i zwodzili go fałszywą poboż
nością” .

Myśli, zawarte w Memoriale o na
prawie Rzeczypospolitej, nadzwyczaj 
rozsądne, mądre i aktualne w Polsce 
wieku XV, nie straciły i dzisiaj na 
swej aktualności, bo i dziś jeszcze 
można spotkać duchownych zdzier
ców, chciw ych na pieniądze, w yłam u
jących się spod praw i obowiązków 
względem swego państwa, kom plet
nych nieuków, ogłupiających ludzJ 
szczerze wierzących. Bardzo też aktu
alną jest sprawa uporządkowania sto
sunków miedzy Kościołem  a Pań
stwem. Wprawdzie postulaty Jana 
Ostroroga zm ierzające do całkowitego 
podporządkowania Kościoła Państwu 
nie są dziś m ożliwe do zrealizowania, 
ale podporządkowanie to w roztrop
nych granicach jest jednak konieczne, 
gdyż ludzie w ierzący, w szyscy księża 
i biskupi są w pierwszym  rzędzie 
obywatelam i swej O jczyzny, a dopie
ro później członkami Kościoła.

Kościół Polskokatolicki w sposób 
szczególny szanuje Jana Ostroro
ga, bo postulaty zawarte w jego 
Memoriale zmierzały do przygo
towania poglądów tych pisarzy 
XVI-wiecznych, którzy jawnie 
zmierzali do utworzenia w Polsce 
Kościoła Narodowego.

Ks. E. BAŁAKIER



CZYTAJ „POSŁANNICTWO"! •  CZYTAJ „POSŁANNICTWO"! •  CZYTAJ „POSŁANNICTWO"!

Zawiadamiamy Szanownych Czytelników, 
że ukazał się już trzeci numer „Posłannic
twa” zawierający wiele interesujących i 
różnorodnych materiałów, bogato ilustro
wany. Chcielibyśmy zwrócić uwagę Czytel
ników na następujące pozycje tego numeru:

-  WYWIAD Z BISKUPEM TADEU
SZEM R. MAJEWSKIM, delegatem Koś
cioła Połskokałolickiego na VI Zgromadze
nie Ogólne Konferencji Kościołów Euro
pejskich w Nyborgu.

-  WYWIAD Z JANEM ANCHIMIU- 
KIEM, delegatem Polskiego Autokefalicz
nego Kościoła Prawosławnego na VI Zgro
madzenie Ogólne Konferencji Kościołów 
Europejskich w Nyborgu.

-  SPRAWOZDANIE Z OBRAD VI 
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO KONFE
RENCJI KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH, 
toczących się pod hasłem „Słudzy Boga — 
sługami ludzi” w Nyborgu w dniach 26 
kwietnia — 2 maja bieżącego roku. Ten

obszerny materiał zaznajomi Czytelników 
z przebiegiem obrad, z treścią podjętych 
uchwal oraz z działalnością trzech sekcji 
obrad, zajmujących się następującymi za
gadnieniami: Sekcja II — „Czym jest służ
ba Boża dzisiaj?". Sekcja IV -  „Służba po
kojowa i służba pojednawcza óa politycz
nych polach napięcia w Europie i w świe- 
cie” , Sekcja V — „Przyszłe zadania Kościo
ła”.

Artykuł „REGULACJA PRAWNA 
STOSUNKU PANSTW O-ZW IĄZKI W Y
ZNANIOWE W POLSCE” , omawiający naj
ważniejsze akty prawne mające bezpośred
ni związek z wolnością sumienia i wyzna
nia.

„KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI NA 
DOLNYM ŚLĄSKU" — materiał omawia
jący tworzenie się parafii, pracy religijnej 
i działalności Kościoła Polskokatolickiego.

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOL
SKIEJ KONFERENCJI MŁODZIEŻY ob

radującej w Wapiennicy kolo Bielska Bia
łej w dniach 21-28 luty bieżącego roku, z 
inicjatywy Sekcji Młodzieży działającej 
przy Komisji Wychowania Chrześcijań
skiego Polskiej Rady Ekumenicznej.

„WROCŁAWSKA KATEDRA P.W. SW. 
MARII MAGDALENY" -  historia, opis ar
chitektury i wystroju wnętrza — zabytko
wej świątyni wysokiej klasy europejskiej.

— ARTYKUŁY poruszające współczesną 
problematykę kulturalną.

— RECENZJA wydanej nakładem na
szego wydawnictwa książki Michała Mi- 
niata „Wierność i Klątwa” , zatytułowana 
„Apostołowie Słowian”.

— KRONIKA z Kraju i ze Świata.
Trzeci numer „POSŁANNICTWA" jest

do nabycia w: Zakładzie Wydawniczym
„Odrodzenie', Warszawa, ul. Koźla 16/18 za 
zaliczeniem pocztowym oraz we wszystkich 
Parafiach Polskokatolickich na terenie 
kraju i w kioskach „Ruchu” .

Z cyklu:

CZYTAJĄC KSIĄŻKI
Z nowości wydawniczych, jakie 

ostatnio pojawiły się na rynku księ
garskim, chciałabym zwrócić uwa
gę czytelników na następujące po
zycje: ,,Maria Dąbrowska. Kronika 
życia Ewy Korzeniewskiej, „O- 
powieści o czarnym księżycu Pe- 
lau’ Stanisława Marii Salińskiego 
i „Strefy ' Andrzeja Kuśniewicza

„ M a r i a  D ą b r o w s k a .  K r o 
n i k a  ż y c i a ” autor: 5 $ a  Korze
niewska, Warszawa, Czytelnik, s. 
32fl, tabl. 12, cena zł 27,00,

Ewa Korzeniewska jest wyjąt
kowym znawcą i badaczem do
robku literackiego Marii Dąbrów 
skiej. „Kronika życia'' jest jej ko
lejną pozycją o autorce „Nocy i 
dni” . Przypomnę chociażby opu
blikowane w roku 1952 szkice o 
realizmie „Nocy i dni” , późniejszą 
pozycję (1956) — „O Marii Dą
browskiej i inne szkice'', „Opo
wiadania Marii Dąbrowskiej1' 
(1956) i „Pięćdziesiąt lat twór
czości Marii Dąbrowskiej” . W 
„Kronice życia” Korzeniewska 
wykazuje jak wiele związków i 
zależności zachodzi między ży
ciem Dąbrowskiej, a jej twór
czością. Przytacza wiele interesu
jących szczegółów zarówno bio
graficznych, jak i dotyczących 
powstawania kolejnych dzieł Dą
browskiej. Jest więc to książka 
bogata w materiał informacyjny, 
z naukowymi ambicjami, a zara
zem pierwsza obszerna pozycja 
biograficzna o Marii Dąbrow
skiej.

„Opowieści o czarnym księżycu 
Pelau” , autor: Stanisław Maria 
Saliński, Katowice 1971, „Śląsk” , 
s. 319, cena zł 23,00.

Zwolenników prozy Salińskie
go ucieszy najnowszy wybór jego 
opowiadań marynistycznych. W 
skład tego zbiorku wchodzi kilka 
opowiadań 2 dawniejszego tomu 
„Opowieści morskie" oraz nowele 
ze zbioru wydanego w „Czytelni
ku” — „Pożegnanie z Pacyfikiem” .

Popularność Salińskiego wzrasta c -  
gromnie. Książki jega są rozchw yty
wane "w księgarniach i bibliotekach. 
W szystko wskazuje na to, £e w n a j
bliższych latach proza Salińskiego bę
dzie coraz bardziej przeżywała roz
kwit popularności, zaspokaja bowiem  
nieustanne zapotrzebowanie ua litera
turę przygodow ą w najlepszym  zna
czeniu. Jest nadzieja, że niedługo nie
które pozycje Salińskiego znajdą się 
ńa lifcie  lektur szkolnych.

Przygoda, em ocja, egzotyka, a w szy
stko to w najlepszym  gatunku, pięk
ne portrety ludzkich charakterów, 
sytuacje niby zwyczajne, a jednocześ
nie pełne spięć, dramatyczne -  cechy 
te sprawiają, że proza Salińskiego pa

sjonuje i jest wymarzoną lekturą na 
jesienne w ieczory.

„STREFY” autor: Andrzej Kuś- 
niewicz. Warszawa 1971, PIW. s. 
507, cena zł 35,00.

Nowa książka Andrzeja Kuś
niewicza — „Strefy * jest piątą po
zycją autora i podobnie jak po
przednie — pozycją znaczącą w li
teraturze. Przypomnijmy: „Droga 
do Koryntu’* — nagroda Ministra 
Kultury i Sztuki w 1965 r, „Król 
obojga Sycylii” — jedna z dziesię
ciu na liście najlepszych książek 
roku 1970. A o nowej książce — 
„Strefy” — tak pisze Włodzimierz

Maciąg: ...„powieść Kuśniewicza 
jest nową i niezwykłą w prozie 
ostatnich dziesięciu lat próbą ry
sunku losu. Losu — czyli życia w 
czasie życia człowieka, który do
świadcza nie tylko dramatycz
nych sytuacji, czeka nie tylko na 
pełne znaczenia chwile i pełne 
powagi sekundy, który, inaczej 
mówiąc — nie czyha na symbole 
objawiające prawa istnienia” .

Jest to powieść, w której życie 
bohatera przebiega w trzech stre
fach (stąd tytuł książki) różnią
cych się czasem historycznym, u- 
kładami politycznymi i socjalny
mi. Naczelny problem powieści,

jej najważniejsze pytanie to: jak 
znaleźć możliwość pełnego życia 
duchowego, moralnego, etycznego 
w zmiennych, nowych okolicz
nościach, w nowych „strefach” , i 
jak tę pełnię życia realizować?

Trzy części powieści to: pierw
sza — Z n a k i  z o d i a k u  — czas 
dzieciństwa i młodości, strefa 
dziecięcej i młodzieńczej fascyna
cji życiem. Akcja tej części dzie
je się na terenie Wschodniej Ga
licji w okresie międzywojennym. 
Przemieszanie różnych narodo
wości (Polacy, Żydzi, Ukraińcy) 
stworzyło na tych ziemiach wy

jątkowo barwny krąg kulturowy 
w którym zaczyna się kształtbwać 
psychika młodego Olka Bogacze- 
wicza. Ta część powieści jesL naj
bogatsza literacko, wieloznaczna, 
pełna poetyckiej symboliki i na
stroju. Tu świat jest jeszcze zapo
wiedzią odsłonięcia najpiękniej
szych tajemnic, jest obietnicą fa
scynujących przygód i przeżyć. 
Barwne realia, zmieniający się jak 
w kalejdoskopie tok życia, stwa
rzają obraz wzruszający i prawdzi
wy, a jednocześnie zawierający ten 
element baśniowości, jaki otacza 
odległy kraj dzieciństwa. Na tle 
pierwszej części pozostałe wypa
dają o wiele mniej ciekawie, bar
dziej szaro, choć i one literacko 
są dobre.

S k a n s e n  — strefa druga — to 
czas próby i egzaminu. Lata do 
roku 1956. Powrót bohatera z Pa
ryża do Warszawy. Życie Olka 
Bogaczewicza przebiega między 
pracą w biurze, a codziennym 
małym kłopotaniem się o byt. Kli
mat biurokracji, dziwnych urzę
dów, psychoza podejrzliwości i 
strachu. W tej części Kuśniewicz 
przyjmuje konwencję groteski, sa
tyry. Życie psychiczne bohatera 
jest w tej strefie uśpione, jak 
gdyby nieobecne i budzi się do 
piero w strefie trzeciej — E g z o r -  
c y z m y. Tu wiodącą sprawą jest 
miłość. Nie jest jednak ona prze 
życiem samym w sobie, ale pre
tekstem koniecznym dla odnale
zienia w sobie potrzeby uczuć, a 
jednocześnie pretekstem do w y
zwolenia się z obsesji i komplek
sów. I zakończenie — R ó w n i n a  
s p o k o j n e g o  s ł o ń c a  — Olek 
Bogaczewicz — dojrzały, ukształ
towany przez „ s t r e f  y ”, scep
tyczny -  patrzy na swoje życie 
już z dystansu, pozwalającego 
ujrzeć całą urodę czasów przeży
tych. Ten właśnie dystans jest 
zwycięstwem bohatera w walce o 
sens i pełnię życia.

HELENA DYMSKA

Maria Dąbrowska



POZNAJEMY NOWY KODEKS WYKROCZEŃ

WNIOSEK
DO
KOLEGIUM

Na lamach prasy nieraz 
można spotkać sprawozdania z 
procesów sądowych. Przeważ
nie obrazują one margines ży
cia społecznego. Są to różno
rakie przestępstwa jak zabój
stwa, gwałty, afery, rabunki, 
oszustwa itp. Nałożenie kary 
za tego rodzaju przestępstwa 
należy do sądów powszech
nych na podstawie prawa kar
nego.

Innego rodzaju są czyny nie
dozwolone, ale których społecz
na szkodliwość jest znacznie 
mniejsza. Czyny te nazywamy 
WYKROCZENIAMI. Te kate
gorie czynów społecznie szko
dliwych rozpoznają już nie są
dy powszechne, lecz KOLEGIA 
no SPRAW WYKROCZEŃ.

Właśnie ten rodzaj sądow
nictwa będzie naszym tema
tem. Ale, żeby jaśniej sobie u- 
świadomić, jakie czyny nazy
wamy wykroczeniami niech 
przemówią przykłady:

Kowalski wraca o północy 
w stanie nietrzeźwym do swe
go domu. Na klatce schodowej 
zachowuje się hałaśliwie. Są
siadka prosi o ciszę, ponieważ 
ma chorego domownika. Reak
cja Kowalskiego wręc2 od
wrotna. Swoim krzykiem obu
dził w środku nocy innych są
siadów, zażywających dobrze 
Zasłużonego odpoczynku. Lo
katorzy oburzeni zachowaniem 
się Kowalskiego, sporządzili 
zbiorowe podanie, które prze
kazali do Komitetu Blokowe
go. W Komitecie na podstawie 
padania sporządzono wniosek 
i skierowano na Kolegium do 
spraw wykroczeń. Kowalski 
został ukarany, ponieważ art. 
51 § 1 prawa o wykroczeniach 
głosi:

„Kto krzykiem, hałasem, a- 
larmem lub innym wybrykiem 
zakłóca spokój, porządek pu
bliczny, spoczynek nocny albo 
wywołuje zgorszenie w miej
scu publicznym podlega karze 
aresztu do 2 miesięcy, grzyw
ny do 3 000 zł albo karze na
gany".

Ale nasz Kowalski qoże być 
ukarany jeszcze surowiej z u- 
wagi na to, że § 2 tegoż arty
kułu powiada — jeżeli spraw
ca dopuszcza się czynu będąc 
pod wpływem alkoholu, pod
lega karze aresztu, ogranicze
nia wolności albo grzywny.

A oto całkiem inna okolicz
ność zasługująca na społeczne 
osądzenie.

Pani Nowakowa udaje się 
do sklepu, aby kupić drobny u- 
pominek. Prosi sprzedawczy
nię o podanie upatrzonej za
palniczki. Pyta o cenę. Płaci 1

ucieszona odchodzi. Przecho
dząc obok innego sklepu zau
ważyła na wystawie identycz
ną zapalniczkę i obok wysta
wioną cenę, ale o 20 zł niższą. 
Zaintrygowana, powraca do 
sklepu, w którym zakup został 
dokonany, aby uzyskać wyjaś
nienie. Sprzedawczyni udaje 
zdziwienie, a nawet oburzenie 
1 usiłuje przekonać panią No- 
wakową, że to nieporozumie
nie. Ale pani Nowakowa jest 
kobietą stanowczą. Telefonuje 
do Państwowej Inspekcji Han
dlowej. Zjawia się inspektor. 
Sporządza protokół i sprawę 
kieruje na Kolegium do Spraw 
Wykroczeń.

Czy sprzedawczyni poniesie 
karę?

Jak najbardziej, ponieważ 
artykuł 134 g 1 powiada: „Kto 
przy sprzedaży towaru lub 
świadczenia usług oszukuje 
nabywcę co do ilości, wagi, 
miary, gatunku, rodzaju lub 
ceny, jeżeli nabywca poniósł 
lub mógł ponieść szkodę nie 
przekraczającą 50 złotych, pod
lega karze aresztu, ogranicze
nia wolności albo grzywny”.

W  przytoczonych przykła
dach daje się zauważyć, że 
działalność Kolegium do 
Spraw 'Wykroczeń następuje 
po uprzednim sporządzeniu 
wniosku. Wniosek może wnieść 
nie tylko MO czy PIH, lecz tak
że Komitet Blokowy, Służba 
Ochrony Kolei, nadleśnictwo a 
także inne organa państwowe 
i społeczne.

A jeżeli zwykły obywatel 
zauważy, że brutalny woźnica 
znęca się nad koniem, albo wy
rostek dla żartu przebija opo
nę cudzego samochodu lub pi
jany osobnik zaczepia łudzi. 
Czy w tych wypadkach i im 
podobnych może obywatel bez
pośrednio składać wniosek do 
Kolegium, czy te zajścia nale
ży zgłaszać także organom pań
stwowym?

Otóż nie, ponieważ czego in
nego wymaga się od obywate
la, czego innego od organu 
państwowego lufa społecznego.

ORGAN PAŃSTWOWY MA 
OBOWIĄZEK złożyć we wnio
sku pełne informacje o spraw
cy: gdzie pracuje, jakie są je
go warunki rodzinne, mate
rialne, osobiste, jaka jest wy
sokość wyrządzonej przez nie
go szkody, kogo pokrzywdził, 
jaki przepis naruszył, czy był 
uprzednia karany?

Wszystkie te okoliczności 
wpływają na wymiar kary, a 
bez ich znajomości może za
paść niesłuszne, niesprawiedli
we orzeczenie.

Natomiast obywatel — wnio
skodawca powinien podać je
go imię i nazwisko, alho w in
ny dokładny sposób określić 
tożsamość (np. jeżeli kierowca

samochodu ochlapał błotem u- 
branie przechodnia, wystarczy 
zapisać jego numer wozu, a- 
dres, opisać popełnione wy
kroczenie, wskazać świadków. 
Wniosek należy podpisać ze 
wskazaniem swego adresu.

Skoro wiemy jak i kto może 
sporządzać wniosek, należy 
wiedzieć, gdzie działają Kole
gia do Spraw Wykroczeń.

Otóż Kolegia do Spraw Wy
kroczeń, złożone ze społecz
nych sędziów wybieranych 
przez radę narodową, działają 
w każdym powiecie, mieście 
wydzielonym z powiatu, każ
dej dzielnicy dużych miast.

Są to Kolegia I instancji. 
Trzeba wyraźnie powiedzieć, 
że nie ma Kolegium nieomyl
nego. Dlatego od każdego orze
czenia Kolegium służy odwo
łanie do Kolegium II instancji, 
które działają przy prezydiach 
wojewódzkich rad narodowych 
i miast wydzielanych z woje
wództwa.

Należy zaznaczyć, że miej
scowa rada narodowa może 
specjalną uchwałą powołać 
kolegia w gromadach, osied
lach i dzielnicach (nie stano
wiących powiatów) powierza
jąc im prowadzenie spraw za
grożonych wyłącznie karą 
grzywny do 1000 zl.

Ponieważ już wiemy, gdzie 
działają Kolegia, padnie pyta
nie — jak przebiega rozprawa? 
Ale o tym następnym razem.

JOZEF STEFANOWICZ
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Marian K. ma obecnie 20 lat. 
Wykształcenie: siedem klas szko
ły podstawowej. Bez zawodu. 
Młodość jego mija za murami 
zakładów poprawczych i więzień.

Jak to się stało, że...? Marian 
jest domyślny, w lot pojmuje o 
co mi chodzi. Opowiada swój ży
ciorys beznamiętnie jak gdyby 
chodziło tu tylko o suchą rela
cję taktów.

W 13 roku życia pierwsza kra
dzież — upomnienie z sądu. W 
rok później włamanie do sklepu
— dozór kuratora. Znowu wła
manie i zakład poprawczy. Po 
wyjściu z zakładu powtórzyło 
się to samo... „W  18-tym roku ży-

R

PSYCHOLOGIA I  
NA CO DZIEŃ

M ały brzdąc, który jeszcze 
tak niedawno stawiał 
pierwsze, nieporadne i 
niepewne kroki, zaczyna 
śmiało biegać po miesz

kaniu i psocić. Z zaciekawieniem 
poznaje otaczające go przedmioty, 
pragnie naśladować dorosłych 
podpatrując wykonywane przez 
nich czynności. Czeka na aproba
tę ze strony rodziców. Gdy spoty
ka się z naganą i przysłowiowym 
klapsem, nie rezygnuje ze swych 
zainteresowań i usiłuje działać 
skrycie. Próbuje coś zmajstrować
— skleić, wyciąć, namalować — 
to co dostrzega, co go interesuje. 
A jeśli nie damy mu farb, czy 
kredek i papieru — weźmie np. 
kawałek cegły czy węgla i będzie 
malował na ścianie, drzwiach, 
parkanach, klatkach schodowych 
itp. Ubrudzi się przy tym niemi
łosiernie — ale to jest prawo je 
go dziecinnych lat.

A C Z Y H A cia po raz pierwszy trafiłem do 
więzienia” .

Staram się poznać warunki ro
dzinne Mariana. Pytam więc 
wprost: — Jak było w domu? 
Co na to rodzice?

„W domu od najmłodszych lat 
miałem ciężka i rodzice nigdy 
nie zajmowali się mną troskli
wie. Wychowywałem się raczej 
na ulicy aniżeli w domu. To 
ciągnęło się bez przerwy: ojciec 
po każdej wypłacie przychodził 
pijany. Matka początkowo wy
myślała mu potem jednak zaczę
ła dotrzymywać towarzystwa 
przy butelce z wódką. Przypa
trując się temu wszystkiemu i ja 
coraz częściej zacząłem zaglądać 
do kieliszka. Gdy brakowało for
sy to podbierałem ją ojcu, albo 
szedłem na skok z kumplami. W 
ten sposób znalazłem się poza 
normalnym społeczeństwem".

Marian stał się recydywistą. 
Dlaczego? Czy taki bieg jego ży
cia był nieunikniony?

O tym co się dzieje w rodzinie 
Mariana wiedzieli sąsiedzi, zakład 
pracy rodziców, szkoła do której 
chodził Marian, ale nikt nie 
pospieszył z interwencją. Gdy 
wyręczyła ich w tym MO było 
już za późno na profilaktykę. Z 
dziecka wykolejonego, którym 
nikt się nie zajmował, Marian 
wyrósł na przestępcę. — A moż-



MAiY^ TWÓRCA
Musimy zdawać sobie sprawę 

z tego, że malec z wysuniętym z 
buzi językiem, smarujący z o- 
gromnym zainteresowaniem pę
dzelkiem czy kredką po kartce 
papieru czy lepiący „ludziki” z 
plasteliny, zamienia się w t w ó r -  
c ę, ponieważ tworzenie najbar
dziej rozwija jego umysł, wy
obraźnię, spostrzegawczość,
sprawność i dokładność małych 
dłoni.

O tym trzeba pamiętać.
Już dwuletnie dziecko chętnie 

uderza kawałkiem plasteliny o 
deseczkę i zmienia w ten sposób 
kształt tworzywa. Mając trzy lata, 
dziecko z wałeczków plasteliny 
lepi „drabiny” i „płotki” , a po
tem stopniowo małe „ludki” . 
Czynności związane z lepieniem 
są doskonałym ćwiczeniem spraw
ności ruchowej dziecka, rozwija
ją wyobraźnię i wiedzę o świecie. 
Dziecko w wieku poniemowlęcym 
powinno oswajać się z plasteliną 
i ćwiczyć w czasie lepienia za
równo swoje palce jak i oczy. Nie 
można go jednak ^ostawiać jesz
cze całkowicie „sam na sam” z 
plasteliną; w czasie tych arty
stycznych zajęć należy otoczyć go 
czujną a jednocześnie dyskretną 
opieką.

Twórczość dziecka przedszkol
nego ma charakter zabawowy. Za
liczamy do niej, oprócz lepienia 
z gliny, takie czynności jak: wy
cinanie, rysowanie, malowanie.

Małe dziecko początkowo tyl
ko kreśli po papierze, bazgrze, 
rozcina papier, nacina brzegi — 
to stadium w twórczości dziecka 
nazywane bazgrotą — zaczyna się 
około 15— 21 miesiąca życia. Stop
niowo dopiero przechodzi do tw o
rzenia określonych przedmiotów

i odtwarzania różnych sytuacji 
i scen.

Kierowanie rozwojem twór
czości dziecka polega na zachę
cie i umożliwieniu mu tych za
jęć. Na ogół, gdy dzieci mają o- 
kazję do różnorodnych prac ręcz
nych, okres bazgroty kończy się 
około 4 roku życia. Gdy brak jest 
takich okazji i zachęty do pracy
— przeciąga się nawet do 5 lat.

Początkowo dJa dziecka ważny jest 
sam ruch. Dziecko np. „ry su je ”  chao
tycznie kłębow isko linii ciągłej, krzy
żującej się. Nie odryw a ręki, w y k o 
nuje szereg m echanicznych, rytm icz
nych ruchów, pozostawiając przypad
kowy ślad na papierze. Stopniowo u- 
czy  się kierow ać ruchem  ołów ka <w 
rezultacie doskonalenia słę k oord y 
nacji w zrok ow o-ru ch ow ej); linie 
powstają proste i kręte. Formą ry 
sunkową dla najm łodszych dzieci są 
glowonogi — pierwsze schematy p o 
staci ludzkich I zwierzą! (nie uw zględ
nia w rysunkach szyi i tułowia). 
Dziecko kreśli przede wszystkim kon
tury przedmiotu. P ow oli uczy się w y 
pełniać ten kontur barwną plamą. 
Stopniowo zaczyna uwzględniać inne 
Interesujące go szczegóły. Zawsze je 
dnak praca dziecka ma w ygląd u- 
proszczony 1 zgeom etryzow any — 
schem atyczny. Rysunki dzieci w w ie
ku przedszkolnym  odznaczają się 
brakiem proporcji — np. człowiek jest

większy od sam ochodu, lalka od d o
mu. Jednakże w ytw ory dziecka od 
znaczają się dużym  wdziękiem  1 pięk
nem. Są one artystyczne 1 świadczą 
□ wrażliwości na piękno otoczenia, na 
barwę, kształt itp. Barw ność i jaskra
wość jest jednym  z czynników  plęk- 
na w tw órczości dziecięcej. K olory 
styka w ytw orów  dziecka w wieku 
przedszkolnym  nie zawsze jest zgod
na z rzeczywistością, co jest sp ow o
dowane jego szczególnym  zaintereso
waniem barwami <np. trawę m aluje 
czerwoną, niebieskie liście). Dopiero 
starsze dziecko zaczyna przestrzegać 
doboru harw , odpow iadających rze
czywistym  barwom  rysow anych przed
m iotów.

Wytwory plastycznej twórczości 
dziecka kształcą jego indywidual
ność, rozwijają pomysłowość i 
odkrywczość, budzą zaintereso
wania i uczucia estetyczne.

Twórczość odgrywa ważną rolę 
w przygotowaniu dziecka do 
szkoły, przede wszystkim w przy
gotowaniu do czynności pisania i 
czytania. Uczy je stawiać sobie 
zadania i podporządkowywać 
swoje działania ich realizacji, u- 
czy oceny swoich rezultatów.

Analiza wytworów dziecka, roz
mowa z nim o jego rysunku, ma
lowance, czy wycinance pozwala 
na lepsze poznanie dziecka, jego 
rozwoju, zainteresowań, pamięci, 
uwagi, usposobienia i cech cha
rakteru. Dlatego ta ^dziedzina 
działalności dziecięcej wymaga 
troskliwej opieki wychowawczej.

Niejednokrotnie nauczyciele i 
wychowawcy w szkole zaskoczeni 
są ubóstwem rysunków dzieci i 
młodzieży oraz ich mierną oceną 
emocjonalną dzieł wybitnych ar
tystów.

Rodzice powinni zw rócić uwagę na 
to, żeby od najm łodszych lat dostar
czać dziecku jak najlepszych wrażeń 
estetycznych. Ma to istotny wpływ 
na rozwijanie się u dziecka zmysłu 
estetycznego i poczucia piękna. Jeżeli 
nad łóżkiem  dziecka hędzie wisiało

„dzieło'* bazarowego malarza, znane 
1 bliskie, jak  wszystko co składa się 
na pojęcie  rodzinnego domu, wtedy 
postawi ono w  em ocjonalnej ocenie 
obok krajobrazów  Van Gogha... baza
rowe „landszafty” . Gust form uje się 
i rozw ija przez powtarzany kontakt 
z dziełem, dzięki którem u tworzy się 
więź decydująca o w yborze. Chodzi 
w ięc o to, aby na różnych odcinkach 
życia przeciwdziałać tworzeniu się 
więzi em ocjonalnej m iędzy dzieckiem, 
a tym, co jest zaprzeczeniem  piękna.

Dziecko chce malować — za
łóżmy mu fartuszek, zawińmy rę
kawy sukienki lub koszulki, na- 
kryjmy stół ceratą lub folią. Na 
stole ustawmy kubeczki z wodą
i farbami oraz pędzelkami i kred
kami. Nauczmy dziecko, jak moż
na uniknąć zbędnego chlapania. 
A jeśli się nawet ubrudzi — to 
cena niezbędnych dla niego do
świadczeń. Uczmy go porządku, 
sprzątać po sobie, czystości.

Stworzenie odpowiednich wa
runków warsztatu pracy — za
bawy, nie wymaga dużych kosz
tów i specjalnego pomieszczenia, 
wystarczy jedynie dużo dobrych 
chęci.

Jeżeli stać nas na to — kupmy 
dziecku małą tablicę, aby oswoiła 
się z pionowym ustawieniem 
płaszczyzny do rysowania. Przyda 
się to później pierwszoklasiście, 
ponieważ przyzwyczajony do do
mowej tabliczki, zręczniej i śmie
lej będzie stawiał literki na szkol
nej tablicy.

Rysunek, wycinanka, lepienie z 
plasteliny, malarstwo — te czyn
ności sprawiają dziecku wiele ra
dości i zadowolenia. Są dla niego 
bardzo ważne i n i e z b ę d n e .  A 
chyba wszystkim rodzicom zależy 
na wychowaniu zdrowego, zrów
noważonego i mądrego dziecka, 
dziecka wrażliwego na piękno.

MAŁGORZATA SUDENIS

na było do tego nie dopuścić. 
Można była... Smutne refleksje 
po niewczasie. Tym smutniejsze, 
że takich historii jak z Maria
nem jest w życiu wiele. Dane 
statystyczne biją na alarm.

W ubiegłym roku milicja za
trzymała 35.920 nieletnich spraw
ców przestępstw. Wśród popeł
nionych przez nich przestępstw 
przeważały: kradzieże mienia
prywatnego i społecznego, roz
boje.

Z danych KG MO wynika, że 
przestępczość nieletnich skupia 
się głównie w okręgach wielko
miejskich i uprzemysłowionych, 
gdzie luźniejsza jest więź spo
łeczna i większe trudności rea 
daptacyjne. Warto zaznaczyć, że 
granica wieku nieletnich wstę
pujących w kolizję z prawem u- 
lega pewnym przesunięciom: 
zmniejsza się udział w przestęp
czości nieletnich w wieku do 13 
lat. Na niepokojąco wysokim po
ziomie utrzymuje się natomiast 
przestępczość nieletnich w wie
ku 13— 17 lat. Z milicyjnej sta
tystyki wynika, że większość nie
letnich, bo aż 29.259 — to ucz
niowie szkół podstawowych, za
wodowych i średnich.

D alej: 643 nieletnich spraw
ców przestępstwa uczyło się i 
pracowało, 532 tylko pracowało, 
natomiast — i ten fakt należy

szczególnie mocno podkreślić —■ 
5.205 nieletnich nie uczyło się i 
nie pracowało. A więc wciąż ma
my jeszcze poważny procent nie
letnich pozostających poza wpły
wem wychowawczym szkoły, za
kładu pracy.

Interesujące jest jak wygląda
ła sytuacja rodzinna nieletnich?

Zdecydowana większość, bo 
28.540 nieletnich posiadało oboj
ga rodziców, półsierotami było 
3.361 nieletnich, sierotami — 158. 
W przeważającej liczbie przy
padków oboje rodzice pracowali 
i z tego względu lub też z in
nych przyczyn (konflikty mał
żeńskie, alkoholizm, przestęp
czość) nie mogli oni zapewnić 
odpowiedniej opieki wychowaw
czej.

Brak opieki i nadzoru dopro
wadza do tego, że nieletni prze
stępcy łączą się w grupy. Szcze
gólnie niepokojąca jest liczba 
19.820 nieletnich, którzy dokona
li przestępstwa w grupach w 
składzie od dwóch do pięciu o- 
sób i większych. 210 nieletnich 
dokanało przestępstwa wspólnie 
z dorosłymi. Częste są również 
wypadki powrotu do przestęp
czości nieletnich — wychowan
ków zakładów poprawczych i 
wychowawczych, w stosunku do 
których zastosowane środki pro
filaktyczne w postaci dozoru

kuratora nie spełniły swego za
dania.

Instytut Pedagogiki Specjalnej 
zbadał 100 nieletnich przestęp
ców w wieku 10—11 lat. Wyniki 
badań doprowadziły do następu
jących wniosków: stadium demo
ralizacji nieletnich w rodzinach 
trudnych zaczyna się nieraz bar
dzo wcześnie. Nieletni zachęcony 
udanymi kradzieżami w domu, 
szkole zaczyna kraść na ulicy, w

sklepie, kinie. Gdy rodzina czer
pie z tego korzyści bywa, że a- 
probuje postępowanie nieletnie
go.

Na sprawy wychowania nielet
nich w szkole, rodzinie i środo
wisku zwracali uwagę na forum 
międzynarodowym uczestnicy IV 
Kongresu Penitencjarnego ONZ 
jaki odbył się w ub. r. w Kyoto 
(Japonia). Rezolucje przyjęte na 
Kongresie ustaliły współzależ
ność między przestępczością nie
letnich i młodocianych, a wa
runkami życia w  rodzinie, za
kładzie wychowawczym, szkole. 
Wskazywały na potrzebę odpo
wiedniego kształtowania tych 
warunków pod kątem potrzeb 
nieletniego, jego osobowości, 
struktury bio-psychicznej itp.

Likwidowanie przyczyn prze
stępczości i demoralizacji nielet
nich — czytamy w rezolucji — 
wymaga czynnego zaangażowa
nia, a niejednokrotnie świadomej 
ingerencji w życie rodzinne nie
letniego. Wymaga także skoor
dynowanego działania szkoły, or
ganizacji opiekuńczych i spo
łecznych. Celem tego działania 
powinno być ograniczanie i za
pobieganie przestępczości nielet
nich poprzez uzdrowienie sto
sunków w rodzinie, rozwój 
funkcji wychowawczych szkoły.

LEON ZBIGNIEWSKI



CHOROBY
SPOŁECZNE

cz. I

W Wielkiej Encyklopedii Pow
szechnej pod hasłem „Społeczne 
choroby” czytamy... „grupa scho
rzeń przewlekłych o różnej etio
logii, występujących masowo, ła
two rozprzestrzeniających się w 
zależności od określonych warun
ków społecznych i prowadzących 
zarówno do ubożenia społeczeń
stwa, jak też do zmniejszenia ich 
biologicznej wartości” , a dalej:
....przez swą masowość narażają
państwo na ogromne straty ma
terialne” . I wreszcie, cytuję osta
tnie zdania... „Zwalczanie chorób 
społecznych wymaga zbiorowego, 
zorganizowanego wysiłku, zmie
rzającego głównie do poprawy 
warunków socjalno-bytowych; 
lecznictwo chorób społecznych 
jest ściśle powiązane z akcją so
cjalną; bardzo istotna jest profi
laktyka medyczna. Niemałą rolę 
w zwalczaniu chorób społecznych 
odgrywa oświata sanitarna” .

Do chorób społecznych zalicza
my między innymi: alkoholizm, 
gruźlicę, choroby weneryczne, 
reumatyzm, nowotwory.

Zagadnieniom alkoholizmu po
święciliśmy już sporo miejsca. 
Teraz zajmiemy się drugą z wy
mienionych chorób społecznych — 
gruźlicą.

Gruźlica

Najogólniej mówiąc gruźlicą 
nazywamy chorobę zakaźną wy
wołaną przez swoisty zarazek — 
prątek gruźlicy, inaczej zwany

prątkiem Kocha (od nazwiska je 
go odkrywcy dr Roberta Kocha). 
Odkrycia prątka gruźlicy dokonał 
Koch w roku 1882 i od tego do
piero czasu mówić można o pla
nowanym i racjonalnym zwalcza
niu gruźlicy.

Gruźlica jest najczęstszą i chy
ba najważniejszą z chorób spo
łecznych, tak ze względu na czę
stość i zaraźliwość, jak i długo
trwały przebieg i długotrwałą, a 
czasami stałą, niezdolność do pra
cy.

Prątek gruźlicy jest tlenowcem. 
W środowisku nie zawierającym 
tlenu rozmnażanie jego jest bar
dzo powolne. Rośnie w tempera
turze od 30 do 42 stopni, ale naj
lepszą temperaturą dla jego roz
woju jest 37 stopni. Należy do tak 
zwanych pasożytów bezwzględ
nych, to znaczy, że rozmnażać się 
może tylko i jedynie w ustroju 
zwierzęcia, lub człowieka. Prątek 
gruźlicy jest bardzo wytrzymały 
na działanie czynników zewnętrz
nych, zwłaszcza chemicznych. Ni
ska temperatura nie zabija go, 
znosi nawet temperaturę ciekłego 
powietrza. Temperatura 90 stop
ni zabija prątki w mleku dopie
ro po 2 minutach, temperatura 70 
stopni po 30 minutach. Bardzo 
czynnym środkiem fizycznym 
niszczącym prątki gruźlicy jest 
bezpośrednie światło słoneczne.

Rozróżniamy cztery zasadnicze 
typy prątków gruźlicy: typ ludz
ki, typ zwierzęcy, typ mysi i typ 
ptasi. W patologii człowieka ma
ją znaczenie dwa pierwsze typy 
prątków: ludzki i bydlęcy. Prątek 
gruźlicy typu ludzkiego w na- 
szyefe warunkach jest przyczyną 
90°.'o wszystkich zakażeń gruźli
czych, pozostałe 10% zachorowań 
spowodowane jest zakażeniem 
przez prątki typu bydlęcego. Prą
tek gruźlicy bydlęcej w niektó
rych krajach jest przyczyną po
nad 30"/o zachorowań na gruźlicę. 
Głównym źródłem zakażenia jest

zawsze człowiek chory na gruźli
cę. Chory na gruźlicę płuc może 
wydzielać dziennie do 7 miliar
dów prątków w ciągu doby! Byd
ła może być również źródłem za
każenia i to bezpośredniego dla 
pracowników obory, lub pośred
niego przez spożycie zakażonego 
mleka. W krajach, gdzie nie obo
wiązuje izolacja krów zakażo
nych, przypadki zakażenia gruźli
cą typu bydlęcego są dość pow
szechne.

Najczęstszą drogą zakażenia 
jest zakażenie kropelkowe. Chory 
na gruźlicę płuc podczas kaszlu, 
mówienia, śpiewu, kichania, roz
siewa mikroskopijne kropelki ślu
zu oskrzelowego. W jednej takiej 
kropelce znajdowano do 600 prąt
ków. Prątki można stwierdzić na
wet w odległości kilku metrów 
od chorego, zasadnicza jednak 
masa zarazków skupia się nie da
lej jak 80—100 cm od źródła za
każenia. Zakażenie kropelkowe 
jest najczęstsze i najniebezpiecz
niejsze. Już 10 prątków trafiając 
do płuc może wywołać zakażenie 
gruźlicze. Wdychanie kurzu za
wierającego opadłe na ziemię 
kropelki plwociny z prątkami, 
może być też niebezpieczne, co 
prawda w mniejszym stopniu niż 
wdychanie kropelek, ponieważ

cząsteczki drażnią nabłonek gór
nych dróg oddechowych i zostają 
w znacznej części wydalone ze 
śluzem.

„Wrotami" zakażenia bywa ja
ma ustna, gardło i jelito cienkie. 
Mięso zwierzęcia chorego na 
gruźlicę zwykle nie zawiera prąt
ków, ale narządy wewnętrzne, 
jak płuca, wątroba, śledziona by
wają nieraz przyczyną zakażenia.

W tym wypadku prątki przeni
kają do ustroju przy spożywaniu 
mleka i przetworów mlecznych.

Pokarm matki chorej na gruź
licę także może zawierać nie 
wielkie ilości prątków. Dzieci 
matek chorych na gruźlicę prawie 
zawsze, w chwili urodzenia, są 
wolne od gruźliczego zakażenia. 
Natychmiastowa izolacja nowo
rodka może je ustrzec od zaka
żenia gruźlicą. ___

Nasilenie gruźlicy w poszcze
gólnych środowiskach ulega okre
sowym wahaniom. Zależy to 
przede wszystkim od sytuacji 
ekonomicznej społeczeństwa, od 
klęsk żywiołowych, takich jak: 
wojna, wielki nieurodzaj i inne 
zjawiska gwałtownie pogarszają
ce materialne i sanitarne warun
ki ludności.

A. MAŁUSZYŃSKA

HUMOR
W ARUNEK

—  Pow iedz mi, czy w yszlabyś za mąż za człowieka, który  
szasta pieniędzmi na lewo i na prawo?

—  To zależy, ile ma tych  pieniędzy . .,

ŻEBRAK
Na progu domu staje żebrak i pyta :
—  Czy pani łaskawa nie ma jakichś niepotrzebnych starych 

butów?
—  Przecież macie na nogach zupełnie n ow e!

—  No właśnie... Psują mi in teres...

— Panie ozdobny — odezwał się ochrypły 
glos — pożycz pan bez gwarancji bankowej 
pięć „zet” na hipotekę Polskiego Monopolu 
Spirytusowego. Pewność i zaufanie.

— Co? — nie zrozumiał profesor.
— Nie cokaj, bo obcokany będziesz, powia

da Pismo Święte: jakim cokiem cokasz bliź
niego twego, takim i ciebie obcokają, oby
watelu stolicy trzydziestomilionowego pań
stwa z dostępem do morza.

— Czego pan sobie życzy?
— Zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyśl

ności. A nadto winszuję sobie napełnić mój 
pusty żołądeczek czterdziestoprocentowym 
rozczynem alkoholu, przy łaskawym współ
udziale pewnej dozy wieprzowej padliny, 
zwanej kiełbasą.

Obdartus chwiał się lekko na nogach, a z 
jego twarzy porośniętej nieogoloną od wielu 
dni szczeciną zalatywał odór wódki.

Profesor sięgnął do kieszeni i podał mu kil
ka monet:

— Proszę.
— Bis dat, qui cito dat — sentencjonalnie 

orzekł pijak. — Thank you, my darling. Po
zwól jednak, hojny ofiarodawco, że w zamian
i ja ofiaruję ci coś cennego. Myślę o swoim 
towarzystwie. Tak. Słuch cię nie myli, dobry 
człowieku. Możesz dostąpić tego zaszczytu. 
Noblesse oblige! Ja stawiam! Zmokłeś, sir, i 
przemarzłeś na zimnie, pójdź do mej chatki
i rozgrzej się przy mnie. Wprawdzie nie mam 
chatki, ale za to posiadam wiedzę. Cóż zna
czy jakikolwiek budynek w porównaniu z wie
dzą?... A ja się nią chętnie z panom, mon 
prince, podzielę. Wiedza moja jest rozległa. 
Na razie mówię tylko o jej części topograficz
nej. Wiem, mianowicie, gdzie się mieści jedy
na knajpa, do której o tej porze człowiek do
stać się może bez wyłamywania zamków i 
krat. Jedno słowo: Drożdżyk. Tu na rogu Po
łanieckiej i Witebskiej.

Wilczur pomyślał, że istotnie alkohol dobrze 
mu zrobi. Rzeczywiście był zziębnięty. A poza 
tym monotonna gadatliwość spotkanego pija
ka działała ogłuszająco. Mimo woli starał się 
z jego paplaniny coś zrozumieć, a to już tłu
miło tę jaskrawą świadomość doznanego nie
szczęścia, która rozpętała pod czaszką całe w i
ry najboleśniejszych myśli.

Zaczynało już szarzeć na wschodzie, gdy 
po długim stukaniu w zamknięte okiennice 
dostali się wreszcie do małego sklepiku prze
siąkniętego wyziewami beczek od śledzi, odo
rem piwa i nafty. W izbie za sklepikiem, więk
szej, lecz jeszcze bardziej cuchnącej, pełnej dy
mu z taniego, kwaśnego tytoniu, siedziało w 
kącie kilku mężczyzn doszczętnie pijanych. 
Gospodarz, kwadratowy drab o twarzy zaspa
nego buldoga, w brudnej koszuli i w rozpię
tej kamizelce, nie pytając o nic postawił na 
wolnym stoliku butelkę wódki i wyszczerbio
ny talerz z obrzynkami jakichś wędlin.

Ale było tu ciepło. Rozkosznie ciepło i zgra
białe ręce zdawały się rozkosznie, aż boleś
nie tajać. Pierwsza szklaneczka wódki roz
grzała od razu gardło i żołądek. Przygodny to
warzysz nie przestawał mówić. Pijacy z kąta 
nie zwracali na przybyłych najmniejszej uwa
gi. Jeden chrapał głośno, trzej pozostali wy
buchali od czasu do czasu bełkotem niezrozu
miałych słów. Zdawali się o coś spierać.

Druga szklanka wódki przyniosła Wilczuro
wi pewną ulgę.

— Jak to dobrze — pomyślał — że nikt tu 
na mnie nie patrzy, że nikt nic nie...

— ...bo, uważasz hrabio — ciągnął swój mo
nolog szczeciniasty towarzysz — Napoleona 
diabli wzięli, Olesia Macedońskiego ditto. A 
dlaczego, pytasz gromkim głosem? Oto dlate
go, że nie sztuka być kimś. Sztuka być niczym. 
Niczym, drobnym insektem za kołnierzem 
opatrzności — Disce puer! Ja ci to mówię, ja 
Samuel Obiedziński, który nigdy z koturnów

nie zleci na zbity pysk, bo nigdy na nic nie 
wejdzie. Cokół jest podkładką dla durniów, 
przyjacielu. A wiara to balon, z którego wcześ
niej czy później gaz wyleci. Szansa?.,. Jest 
owszem: że prędzej sam zdechniesz. Strzeż
cie się balonów obywatele!

Podniósł w górę pustą butelkę i zawołał:
— Panie Drożdżyk, jeszcze jedną! Szafarzu 

wszelkiej radości, opiekunie zbłąkanych, daw
co świadomości i zapomnienia.

Ponury szynkarz bez pośpiechu przyniósł 
wódkę, szeroką dłonią trzasnął w dno i po
stawił odkorkowaną przed nimi.

Profesor Wilczur w milczeniu wypił i 
wzdrygnął się. Nigdy nie pił i wstrętny smak 
ordynarnej gorzałki wywoływał w nim obrzy
dzenie. Ale czuł już lekki szum w głowie i 
chciał oszołomić się zupełnie.

— Cały sens posiadania szarej masy mózgo
wej — mówił człowiek który nazwał siebie 
Samuelem Obiedzińskim — polegała na żon
glowaniu między świadomością a mrokiem. 
Bo czymże pokryć dramat intelektu, który 
dochodzi do absurdalnego stwierdzenia, że 
jest wybrykiem natury, zbędnym balansem, 
pęcherzem przyczepionym do ogona naszej 
zwierzęcej excellencji? Co wiesz o świecie,
o rzeczach, o celu istnienia? Tak, pytam cię.



'Rozmowy z czytelnikami
Zofia K._________________
z Bochni

Pisze do R edakcji: ..Jestem sym pa- 
tyczką K ościoła Polskokatolickiego i 
regularnie czytam  „R odzinę” , ale dzi
wię się dlaczego w  Kościele tym , p o
dobnie jak  w  Kościele Rzym skokato
lickim , kobiety nie są dopuszczane do 
liturgii, do ołtarza. Przecież Pism o św. 
mówi* że Pan Jezus nie ustanawiał 
różnicy m iędzy kobietami i m ężczyz
nami. K obiety i mężczyźni tow arzy
szyły Mu w  jego podróżach, były  też 
przy Ostatniej W ieczerzy, stały przy 
krzyżu, były pierwszym i zwiastunka- 
m l zmartwychwstania, otrzym ały da
ry Ducha św. podczas zesłania Ducha 
św. w wieczerniku. ...Wiele dziewcząt 
1 kobiet współczesnych chciałyby o- 
gromnie być imnistrantkami, diako
nami. kapłanami. Czują uraz i poni
żenie z powodu nie dopuszczenia ich 
do ołtarza. ...Jestem przekonana, że 
Bóg nie dyskrym inuje płci i nie za
brania służby B ożej przy ołtarzu dzie
wczętom 1 kobietom . Pan Jezus bar
dziej należy do kobiet niż do męz- 
czyzn. bo jest poczęty przez kobietę 
bez udziału m ężczyzny*’ .

Poruszyła Pani w swym liście pro
blem ciekaw y i aktualny. Na ten te
mat napiszę w najbliższym  czasie 
dłuższy artykuł w „R odzin ie". O bec
nie, na „otarcie łez”  powiem tylko, iż 
całkow icie podzielam  poglądy Pani na 
temat dopuszczania dziewcząt i kobiet 
do służby przy ołtarzu, a nawet sa
dzę, że nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby kobiety sięgnęły w najbliższej 
przyszłości po najw yższy urząd — po 
urząd głoszenia Słowa B ożego, po u- 
rząd pastoratu lub kapłaństwa.

W  protestantyzm ie3 po drugiej w o j
nie światowej, rozpoczął się dość in 
tensywny „sakralny ruch em ancypa
cy jn y ” . W K ościele Luterskim Szwecji 
dokonano ordynacji na pastorki kilku 
kobiet (rok 1960). Ceremonie odbyw a
ły  się w atm osferze godności i pow a
gi i w zbudziły ogrom ne zainteresowa
nie w całym  świecie chrześcijańskim . 
W podobnym  duchu zaczął działać K o

ściół Luterski Finlandii. Na Synodzie 
w r. 1963 stw ierdzono: N ow y Testa
ment nie odpowiada na pytanie, kto 
ma szafow ać sakramenty święte... G ło
si on rów ność m ężczyzny 1 kobiety 
w obec Jezusa Chrystusa, a tym  sa
m ym  toleruje ew olucję poglądów, ze
zwalającą kobietom  podejm ow ać co 
raz bardziej odpowiedzialne zadania w 
Kościele.

W Kościele katolickim , tak na 
W schodzie jak  też na Zachodzie, się
gając aż do najstarszej tradycją nie 
znajdujem y, niestety. dokum entów 
w ykazujących, że istniał kiedykolw iek 
zalegalizowany urząd kobiety-kapła- 
na. Najstarsza tradycja chrześcijań
ska nie zna kapłaństwa kobiet. Nie
wątpliwie najważniejszą przyczyną te
go byl pogląd, iż kobieta jest Istotą 
mniej wartościową od m ężczyzny. P o
gląd ten nie miał ani biblijnego ani 
racjonalnego uzasadnienia, ale o tym 
wiem y dopiero dzisiaj. Pan Bóg. jak 
stwierdza Księga Rodzaju, stworzył 
człow ieka ...,,na wyobrażenie swoje, 
na w yobrażenie Boże stworzył go. 
m ężczyznę i b iałogłow ę stworzy! 
ich ”  (Gen. I, 27-281. Tak więc Pan 
Bóg nie w yróżnił m ężczyzny, lecz 
m ężczyznę i kobietę stworzył na w y 
obrażenie sw oje. Argum enty przem a
w iające pro i contra kaplańtwu kobiet 
przytoczę w artykule. Proszę cierpli
wie poczekać.

Pozdrawiam y

Zofia B. 
Pieszyce

Życie Pani było rzeczyw iście bardzo 
przykre. Zam ążpójście w 19-tym roku, 
dw oje dzieci, które trzeba było żyw ić 
i w ychow yw ać samej po odejściu  m ę
ża, potem śm ierć syna — to zapraw
dę ciężki krzyż. Może jednak Pani być 
spokojną, gdyż obowiązek matki w y 
pełniła Pani rzetelnie. Należy się te
raz jakaś nagroda od Boga. Jeśli zna
lazł się m ężczyzna drugi, uczciw y i 
spokojny, z którym  można będzie pra
cow ać w spólnie i dzielić radości i 
troski, proszę się nie zastanawiać, 
lecz w ychodzić za mąż. Trzeba się

zw rócić z tą sprawą do swego pro
boszcza, a poprzez niego do biskupa, 
który — w  oparciu o nowe przepisy 
w  K ościele Rzym skokatolickim  — jest 
władny orzec o nieważności pierwsze
go małżeństwa.

Jeśli Pani nie zawiniła w rozbiciu 
pierwszego małżeństwa, lecz zawinił 
mąż, który odszedł, nie należy się w 
sumieniu n iepokoić i przejm ować 
zbytnio przepisami kościelnym i, bo 
nie zawsze są one zgodne z duchem 
Bożym , często są bezwzględne i nie
ludzkie, gdyż jednakow o traktują ło 
buza jak 1 człowieka uczciwego. Dzie
ci w ychow a Pani z pewnością dobrze, 
bo dobre w ychow anie zależy od tego 
przede wszystkim  kto w ychow uje. 
Człowiek zły, głupi, ch oćby  nawet c o 
dziennie siedział w kościele, nie w y 
chow a dzieci dobrze. Dobrze w ych o
wuje tylko człow iek dobry i m ądry. 
W ydaje mi się po przeczytaniu listu, 
że Pani jest dobrą. Życzę szczęśliwe
go załatwienia spraw i pokoju  ducha. 
G dyby załatwienie sprawy rozw odo
wej w Kościele R zym skokatolickim  o- 
kazalo się niem ożliwe, m oże Pani ze 
spokojnym  sumieniem wziąć ślub c y 
wilny i tak żyć. Istnieje też inna d ro 
ga, tj. załatwienie sprawy rozwodowej 
w K ościele Polskokatolickim , ale w te
dy m usiałaby Pani wraz z przyszłym 
mężem stać się wyznawcam i naszego 
Kościoła. K ościół Polskokatolicki, p o
dobnie jak K ościół Prawosławny u- 
dziela zezwolenia na zawarcie pow tór
nego małżeństwa tym  swoim  w yznaw 
com , którzy nie ponoszą najm niejszej 
winy za rozbicie ogniska dom ow ego, 
lecz zostali jawnie skrzywdzeni przez 
współm ałżonka. Z listu Pani wynika, 
iż  tak właśnie się stało w je j życiu. 
To mąż odszedł od Pani, to mąż p o
rzucił Panią z dw ojgiem  m ałych dzie
ci i skazał na ciężki trud utrzymania 
i w ychow ania dzieci nie Interesując 
się ich losem . Sumienie Pani pod tym

względem  jest czyste, dlatego w  na
szym K ościele m ogłaby Pani otrzym ać 
tzw. rozwód. Nie kierujem y się b o 
wiem m artwym i literami prawa, ale 
życzliw ością dla ludzi dobrych  i uczci
wych. Takich zasad nauczył nas sam 
Chrystus Pan, który m iłość Boga i m i
łość bliźńjego uczynił fundamentem 
chrześcijaństwa. P ozdraw iam y!

ks. E.B.
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istoto obarczona dwoma kilogramami substan
cji mózgowej, co wiesz o celu?... Czyż nie pa
radoks? Nie potrafisz poruszyć ręką, nie po
trafisz zrobić kroku bez jasnego i zrozumia
łego celu. Prawda?... A tymczasem rodzisz się, 
w ciągu kilkudziesięciu lat wykonujesz milio
ny, miliardy różnych czynności, borykasz się, 
pracujesz, uczysz się, walczysz, padasz, wsta
jesz, cieszysz się, rozpaczasz, myślisz, zuży
wasz tyle energii co elektrownia warszawska
i po jaką to wszystko cholerę? Tak, przyja
cielu, nie wiesz i wiedzieć nie możesz, w ja 
kim celu to robisz. Jedyną instancją, do któ
rej możesz zwrócić się o udzielenie miarodaj
nych informacji w tym względzie jest umysł, 
a ten, że tak powiem, rozkłada bezradnie ręce. 
Więc gdzież sens. gdzie logika?

Zaśmiał się głośno i duszkiem wychylił 
szklankę.

— Więc po cóż istnieje umysł, skorg nie 
umie spełnić swego jedynego, właściwie jedy
nego zadania?... Wiem, co mi odpowiada, ale 
to też bzdura. Powie, że jego zakres działania 
obejmuje tylko funkcje życia. Przyczyny i 
cele życia nie należą do jego departamentu. 
Zgoda. Ale zobaczysz, jak on sobie daje radę 
z życiem. Co nam tu może wyjaśnić? I oka

zuje się, że nic. Nic poza najelementarniej- 
szymi funkcjami zwierzęcymi. Więc po co w y
rósł nam pod czaszką ten nowotwór? Po kie
go, zapytuję cię, czcigodny prezesie, licha? Bo 
cóż on wie? Czy wie, co to jest myśl!? Czy 
dał człowiekowi możność bodaj poznania sa
mego siebie? Poznania chociażby o tyle, by 
móc o sobie z całą pewnością powiedzieć: 
Jestem łotrem, albo też: jestem uczciwy. Je
stem idealistą, lub: jestem materialistą. Nie, 
po stokroć nie! Powie tylko, czy wolę cielę
cinę, czy wieprzowinę. Ale na to wystarczy 
mózg zwykłego Azorka. A jeżeli chodzi o lu
dzi, o bliźnich? Nauczy nas czego?... Nie! 
Gwarantuję całym swym majątkiem, że pod 
pańskim wysokim czołem nie zrodzi się ani 
jeden pewnik co do mojej interesującej oso
by. Chociaż obcujemy ze sobą już od... dwu

butelek. Zresztą, powiedzmy, czy ma pan ja 
ki pewnik nie o mnie, lecz o tych, których zna 
pan od lat?... Czy ja wiem, o braciach, o o j
cu, o żonie, o przyjacielu?... Nic! Ludzie cho
dzą w impregnowanych skafandrach. I nie 
ma sposobu przeniknięcia do ich treści. Nasze 
kawalerskie! Pij pan!

Stuknął w szklankę Wilczura i wypił swoją.
— Jeżeli chcesz, maestro, dowiesz się, jak 

naprawdę wygląda szykowna dama, możesz

ją podpatrzyć w łazience przez dziurkę od klu
cza. Sprawdzisz, powiedzmy, że ma zdezelo
wany biust i cienkie uda. Dowiesz się o niej 
czegoś nowego. Ale o jej istocie nie będziesz 
w dalszym ciągu nic wiedział. Bo nawet, gdy 
jest sama 1 zdejmuje skafander, w który się 
zawsze ubierała dla ciebie, ma pod spodem 
drugi, którego nie zdejmuje nigdy i który dla 
niej samej jest czymś nieprzeniknionym. 
Prawda? Oczywiście, są chwile, kiedy można 
komuś zajrzeć przez rękaw, czy za kołnierz. 
Są to chwile katastrofy. Skafander się roz
dziera, pęka, zjawiają się szczeliny i szparki. 
Ot... ot na przykład w takiej sytuacji, w ja 
kiej ty jesteś teraz wodzu! Przetoczyło się po 
tobie coś ciężkiego.

Pochylił się nad stolikiem i wlepił w Wil
czura swoje niebieskie przekrwione gałki 
oczne.

— Prawda? — zapytał z naciskiem.
Tak — skinął głową profesor.
— Oczywiście! — gniewnie krzyknął Obie- 

dziński. — Oczywiście! Człowiek tak pragnący 
spokoju, jak ja, nie może kroku zrobić, by
nie otrzeć się o głupotę ludzką! Bo dno każdej 
tragedii to głupota!... Więc co? Balon, czy ko
turny?... Zbankrutowałeś, wywalili cię z ja 
kiegoś ministerialnego stolca, czy rozczarowa
nie? Co?... Kobieta?... Zdradziła cię?...

Wilczur opuścił głowę i odpowiedział głu
cho:

— Porzuciła...
Oczy Obiedzińskiego błysnęły wściekłością:
— No więc i co! — wrzasnął. — Więc cóż to 

jest?!
— Co to jest? — Wilc2ur chwycił go za rę

kę. — Co to jest?... To jest wszystko. Wszyst
ko!

W jego głosie musiało być coś, co starczyło 
za najmocniejszy argument, gdyż Obiedziń- 
ski uspokoił się od razu, skulił się i zamilkł.

(5) (C.d.n.)

TADEUSZ DOŁĘGA-MOSTOWICZ



H 0 E  WYCB0EZJZHMI

„Wody ustępowały z ziemi powoli, lecz nieustannie i po 
upływie stupięćdziesięciu dni się obniżyły. Miesiąca 
siódmego, siedemnastego dnia miesiąca arba osiadła na 
górach Ararat. Woda wciąż opadała aż do miesiąca 
dziesiątego. W  pierwszym dniu miesiąca dziesiątego 
ukazały się szczyty gór. A po czterdziestu dniach Noe, 
otworzywszy okno arki, które przedtem uczynił, 
wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, 
dopóki nie wyschła woda na ziemi. Potem wypuścił 
z arki gołębicę, aby się przekonać, czy ustąpiły wody 
z powierzchni ziemi. Gołębica nie znalazłszy miejsca,

gdzie by mogła usiąść, wróciła do arki, bo jeszcze była 
woda na całej powierzchni ziemi; Noe,... poczekawszy 
zaś jeszcze siedem dni, znów wypuścił z arki gołębicę
i ta wróciła do niego pod wieczór, niosąc w dziobie^ 
świeży listek z drzewa oliw-nego. Poznał więc Noe, że 
woda na ziemi opadła. I czekał jeszcze siedem dni, po 
czym wypuścił znów gołębicę, ale ona już nie powróciła 
do niego... Noe wyszedł więc wraz z synami, żoną
i z żonami swTych synów z arki. Wyszły też z arki 
wszelkie zwierzęta: różne gatunki płazów, ptaków, 
wszystko, co porusza się na ziemi” , (ks. Rodz. 8, 3— 19)


