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Dzięki składamy Bogu 
zawsze za was Wszystkich 
wspominając was 
nieustannie w modlitwach 
naszych 1 pam iętając 
przed Bogiem i Ojcem 
naszym o dziele waszej 
wiary i wysiłku milodci 
i wytrwaniu w nadziei 
Pana naszego Jezusa 
Chry«tusa< A wiemy !eż, 
um iłowani przez Boga 
bracia, i o wybraniu 
waszym, bo głosiliśmy 
wam Ewangelie 
nie słowem, ale też 
z mocą i z Duchem 
Świętym i z wielką 
pełności*. A sami to wiecie, 
jak im i bylllm y dla was, 
przebywając wśród was.
Wy też stal Licie się 
naśladowcami naszymi 
i Pańskim i przyjąwszy 
naukę w wielkim ucisku 
z weselem Ducha Świętego, 
tak, ie  staliście się 
wzorem dla wszystkich 
wiernych w Macedonii 
i w Achaj. Od was bowiem 
rozniosło sic słowo Pańskie 
nie tylko po Macedonii 
i po Acbai, ale wiara 
wasza w Boga dotarła 
wszędzie, tak, że wam 
nawet mówić o tym nie 
łrzeba. Bo sami ani głoszą
0 nas jaklegośmy doznali 
u was przyjęcia i Jakeścle 
się nawrócili do Boga
od bałwanów, abydcle 
służyli Bogu żywemu
1 prawdziwemu i oczekiwali 
Syna Jego z niebios 
(którego wzbudził
z martwych) Jezusa, który 
nas wybawi! od mającego 
nadejść gniewu.

w g  i w . 
M a te u s za  
13, 31 — 35

Inną przypowieść 
przedłożył im , m ów iąc: 
Podobne Jest królestwo 
niebieskie ziarou 
gorczycznemu, które 
wziąwszy człowiek, 
posiał na roli swojej.
Acz najmniejsze ze 
wszystkiego nasienia, 
gdy Jednak wzrośnie, 
jest większe od wszystkich 
krzewów. Staje się 
drzewem, tak że ptaki 
niebieskie nadlatują 
i m ieszkają w gałęziach 
Jego. Inną przypowieść 
powiedział lm :
Podobne Jest królestwo 
niebieskie do kwasu, który 
wziąwszy skryła niewiasta 
w trzy miary m ąki, aż 
zakwasiło się Wszystko.
To wszystko mówił Jezus 
do rzesz w przypowieściach, 
a bez przypowieści 
nie mówi! do nich.
Aby się wypełniło, 
co Jest powiedziane 
przez proroka mówiącego: 
Otworze usta moje 
w przypowieściach. 
Wypowiadać będę 
rzeczy skryte 
od założenia świata.

ŚWIAT DUCHÓW
NIEDZIELA XXIV PO ZESŁANIU DUCHA ŚW.

Tajemnica Trójcy św. mówi nam  o niezmierzo
nej i niepojętej Istocie Bożej, fila której nie mamy 
żadnego dokładnego przykładu i obrazu w świecie 
stworzonym. Istota Boża jest jedyna, ale jedno
cześnie posiadana jest w całości przez Trzy Osoby 
Boskie. Ta sama prawda stwierdza zarazem, że Bóg 
m a sam w sobie pełnię doskonałego bytu i szczęś
cia. Nie było świata, a Bóg żył ipełnią swego we
wnętrznego życia, przejawiającego się w działaniu 
Osób Boskich.

Lecz Bóg chciał podzielić się swą doskonałością 
i szczęściem ze stworzeniem. Nieprzymuszony przez 
nikogo, ani przez żadną wewnętrzną konieczność 
dokonuje Bóg dzieła stworzenia. Potęga, Piękno 
i Mądrość Boża odbija się szeroko w  świecie ma
terii, roślin i szrwierząt, lecz dobroć Bożą mogą 
w całej pełni pojąć dopiero istoty rozumne. One 
tylko, m ając <w sobie nieśmiertelnego ducha, mogą 
wznieść się do poznania i m iłowania Boga, a zara 
zem być dopuszczone przez Boga do uczestnicze
nia w  Jego w łasnym -życiu.

Zanim  z woli Bożej człowiek zjaw ił się na ziemi, 
już przedtem „na początku czasów” stworzył Bóg 
Aniołów W  odróżnieniu od człowieka, nazywamy 
ich duchami czystymi, bo istoty te nie są jak czło
wiek, połączone z ma/terialnym. śmiertelnym cia
łem, lecz obdarzone wyłączmie właściwościami du 
chowymi, p r 2ede wszystkim rozumem i wolą. Je 
żeli Pismo św. mówi czasami o zbawieniu się anio
łów, nie sprzeciwia się to bynajmniej ich nieśmier
telności. Aniołowie bowiem w  tym wypadku zja 
w iają się w  postaci, aby móc ukazać się w sposób 
widzialny. Jest ło  rzeczą jasną, wynikającą tak 
z ich nagłego zjawienia się i zniknięcia, jak i ze 
słów Archanioła Rafała wyrzeczonych do Tobiasza: 
..Wydawało się wam wprawdzie, żem z wami jad) 
i pił, Tob. 12. 19)

Ja!k później człowieka, tak na początku czasów 
Bóg w dobroci Swojej podnosi aniołów do stanu 
nadprzyrodzonego, do udziału w  Swym własnym 
żyjciu. Ilekroć zaś Stwórca dznala na stworzenie, 
przystosowuje zawsze swoje działanie do jego na 
tury. Podobnie rozumnym i wolnym duchom, jak i
mi są aniołowie. Pan Bóg nie narzuca swej łaski 
ale zostawia im  wolność wyboru i stawia ich przed 
decyzją próby. Pismo św. nie precyzuje dokładnie, 
jakiego rodzaju była ta próba. Odpowiednio do na
tury aniołów musiała to być próba rodzaju ducho

wego, bo anioł jako duch itylko w  ten sposób mógł 
okazać swą wierność czy nieposłuszeństwo Bogu.

Pismo św. ogranicza się do sltwierdzenia, że część 
aniołów nie wytrwała w  łasce Bożej i zgrzeszyła 
pychą. Na czele zbuntowanych stanął Lucyfer, wo
dzem wiernych Bogu duchów jest M ichał Archa 
nioł. Hasła: „Nie będę słuĄrł", oraz „Któż jak 
Bóg" — ziwarły się z sobą w  walce. Zwycięstwo 
oczywiście zostało .po stronie aniołów wiernych 
Bogu. Zatwardziali w uporze i buncie upadli anio
łowie stworzyli królestwo zła, królestwo ciemności.

Sw. Jan w  sposób bardzo obrazowy opisuje zma
ganie się zla i dobra. „I stała się wielka biitwa na 
niebie, M ichał i aniołowie jego walczyli ze smo
kiem i smok walczył i aniołowie jego I nie prze
mogli i nie znalazło się już miejsce ich w niebie 
i rzucony został ów smok wielki, w ąż starodawny, 
którego zowią diabłem i szatanem, ‘który zwodzi 
wszystek świat” (Apok. 12, 7—9).

Współczesny człowiek wierzący przyjmuje istnie
nie w świecie dobra i zła, radości i smutku, roz
koszy i cierpienia, ale n ie bardzo chce się zgodzić 
na to, by istniało odrzucenie od (Boga, sprawiedli
wa kara za życie grzeszne. Chrześcijanin w swoim 
wierzeniu musi być jednak konsekwentny i nie 
może sobie dowolnie w olbrzymiej ilości prawd 
wiary zawartych w  Piśmie św. i Tradycji, wytoie- 
-ać tylko te, które m u odpowiadają, dogadzają, są 
po prostu wygodne. Trudno 'jest dziś być dobrym, 
praktykującym synem kościoła.

Kto trzeźwo patrzy na m inione lata historii ludz
kości i sięga głębiej poza zewnętrzne zdarzenia, 
ten dojrzy w walce, jaka toczy się poprzez dzieje 
ludzkości między dobrem a iłem , rw walce zorga 
nizowanej i chytrze prowadzanej — istnienie zła 
w człowieku.

Kto w nik liw ie bada również swoje życie moral
ne, tern łatwo spostrzeże przebiegłą taktykę jakiejś 
osobliwej siły odpychającej od dobra i popychają 
cej nas ku złu. Ilekroć czynimy wysiłki, by pow
stać z upadku, czy porzucić jakiś zastarzały nałóg 
czy też po odbyciu spowiedzi wyłtrwać w  dobrym, 
nasuwać się nam  będzie tyle pokus i okazji do 
upadku jak nigdy przedstem.

W życiu ziemsfcim Chrystusa Pana występuje ze 
szczególną wyrazistością i natężeniem walka z 
szatanem i jego królestwem. Dwukrotnie zbliżał 
się szatan ze swoją pokusą do samego Zbawiciela, 
Przez śmierć Chrystusa potęga szatana została zła
mana i „książę tego świata” osądzony.

Dla nas ważną jest rzeczą znać naukę Kościoła
o dobrych 5 złych duchach ze względu na rolę, ja 
ką duchy ite spełniają w stosunku do nas.

Ks. ZYGMUNT MĘDREK

„LECZ TŁUMY ZWIEDZIAŁY SIĘ O TYM I POSZŁY ZA NIM. PRZYJĄŁ JE I MÓWIŁ 
IM O KRÓLESTWIE BOŻYM, A TYCH, CO ULECZENIA POTRZEBOWALI UZDROWIŁ” 
(ŁK. 9, 11)



POSEŁ MAKOWSKI 
POZYTYWNIE 
OCENIA WSCHODNIĄ  
POLITYKĘ BONN

W przeciągu dwudziestu Jat 
żaden z rządów bońskich nie 
chciał uznać skutków drugiej 
wojny światowej. Dopiero u- 
kłady podpisane w Moskwie 
i Warszawie stworzyły m oż
liwość trwałego pokoju w  Eu
ropie. Oświadczenie takie zło
żył 1 października br. przed 
obradującym w  Pradze Ogól- 
nochrześc i j a ńsk i m Zgroma
dzeniem Pokojowym, poseł na 
Sejm z ramienia Chrześcijań
skiego Stowarzyszenia Społe
cznego, Janusz Makowski. 
Wyraził się on z uznaniem o 
tych obywatelach NRF, „któ
rzy przez długie lata wystę
powali przeciw polityce swego 
rządu i  na rzecz normaliza
cji stosunków z państwami 
socjalistycznymi”. Im iennie 
wymienił poseł Makowski pa
stora Martina Niemollera i 
zmarłego profesora teologii w 
Bonn, Hansa-Joachima Iwan- 
da.

METROPOLITA  
NIKODEM
0  SPOTKANIU 
BRANDTA
Z BREŻNIEWEM

W  przemówieniu inaugura
cyjnym z okazji rozpoczęcia 
obrad IV  Ogólnochrześci jań- 
skiego Zgromadzenia Pokojo
wego. metropolita Leningra
du i Nowogrodu, Nikodem o- 
kreślił spotkanie między I se
kretarzem KPZR. Leonidem 
Breżniewem 2 kanclerzem 
NRF W illy  Brandtem jako 
„godne uwagi wydarzenie", 
które może wywrzeć pozy
tywny (wpływ na „uzdrowie
nie ogólnej atmosfery w Eu
ropie”. Jednocześnie wystą
pił on przeciw tym  silom ..na 
terenie NRF i poza jej grani
cami, które staw iają opór roz
poczętej i korzystnej dla spra
wy pokoju tendencji rozwojo
wej oraz chcą zahamować 
decydujący zwrot w stosun
kach między ZSRR 1 NRF". 
W tej sytuacji zadaniem 
chrześcijan jest popieranie 
pracy „realistycznie myślą
cych środowisk” . Metropolita 
Nikodem stwierdził dalej, że 
„właśnie chrześcijanie — o- 
bywatele NRF muszą wyczer
pać wszystkie możliwości, aby 
układy między NRF a ZSRR
1 PRL weszły możliw ie jak 
najszybciej -w życie” .

MODLITWA 
EKUMENICZNA
0  POKÓJ
W IRLANDII PŁN

Protestanci, rzymskokatolicy
1 anglikanie w Irlandii Pó ł
nocnej i Południowej zorga
nizowali ekumeniczną godzi
nę modlitwy w intencji po
koju w Irlandii Płn. We wszy 
stkich parafiach wyspy spot 
kalli się wierni na wspólną 
modlitwę.

W wypełnianej po brzegi 
katedrze w  Amargh rzymsko
katolicki prymas Iriandii, W il
liam  Conway wezwał do wza
jemnego porozumienia. Cier
pienie, ja k i^ o  doznaje z po
wodu rozruchów ludność jest 
tak wielkie, że nie można 
pozwolić sobie na obstawanie 
przy jednostronnych pozy
cjach bez wczuwania się iw 
położenie drugiej strony. Kar
dynał wezwał przede wszyst
kim  wiernych, by unikali ..na
miętności pozbawionej rozsąd
ku".

Anglikański arcybiskup Du
blina, dr Alan Buchanan za
akcentował w swym wystą
pieniu siłę modlitwy. Wielu 
ludzi uważa, że nie są w  sta
nie wywrzeć wpływu na sy
tuację polityczną. Jednakże 
modlitwa może pomóc w lże j
szym znoszeniu niespokojnego 
życia. Okazuje się coraz częś
ciej, że iKościoły muszą w 
dzisiejszych czasach przejmo
wać przewodnictwo w tragi
cznej sytuacji kraju. Nie cho
dzi 'już o obronę własnych

pozycji. Wszystkie wyznania 
muszą wspólnie szukać właś
ciwego rozwiązania sytuacji
— podkreślił Arcybiskup

BISKUPI 
ANGLIKAŃSCY 
O SYTUACJI 
W IRLANDII PŁN.

Pięciu biskupów anglikań
skich Irlandii P łn ostrzegło 
przed identyfikowaniem rzym- 
skokatolików z terrorystami. 
Biskupi zwracają uwagę, że 
akcje terrorystyczne Irlandz
kiej Arm ii Republikańskiej 
nie można obarczać odpowie
dzialnością ogól rzymskokato- 
liików. Zdaniem biskupów, 
większość rzymskokatolików 
w Irland ii odrzuca tak samo 
przemoc jak inni obywatele 
kraju. Oświadczeniem swoim 
pragną oni wykazać, że kon
fliktu w  Irlandii P in. n iem oż
na uważać za spór między 
Kościołami lub wyznaniami, 
tylko za wojnę domową z mo
tywów polityczno-społecznych.

NASTĘPCA PASTORA 
KINGA W NRD_______

Bojownik o prawa obywa
telskie w USA. pastor Ralph

Prymas Węgier, kardynał Mind- 
szenty opuścił Budapeszt j przy
był do Rzymu. Papież Paweł VI 
mianował go administratorem apo
stolskiej diecezji Esztergom, sta
nowiącej tradycyjnie siedzibę pry
masa Węgier, biskupa Imre Kis- 
berg. Kardynał Mindszenty prze
bywał prawie 16 lat w siedzibie 
ambasady amerykańskiej w Buda
peszcie.

Abernathy wygłosił niedawnlo, 
w ramach nabożeństwa ewan
gelickiego, kazanie w Berli
nie demokratycznym. W ystą
pienie jego przerodziło się w  
chrześcijańską demonstrację 
solidarności na rzecz walki 
Murzynów amerykańskich 
przeciw dyskryminacji raso
wej. Ponad 2 tys. słuchaczy
— w  przeważającej części 
młodzież — przerywało paro
krotnie oklaskami kazanie 
pastora Abernathy.

Abernathy przybył wraz z 
dwoma współpracownikami 
do stolicy NRD na zaprosze
nie Rady Pokoju. M. in. prze
mawiał on też przed studen
tami Uniwersytetu im. H um 
boldta. Nabożeństwo, nieprze
widziane pierwotnie w pro
gramie, odpraw ił on na w ła
sne życzenie. Abernathy przy
pomniał, że z tej samej am 
bony przemawiał w sierpniu 
19fi4 r. jego poprzednik, zm a
rły tragicznie pastor Martin 
Lułher 'King. Poza tym 
stwierdził on, że Jezus bvł 
człowiekiem czynu i że E- 
wangelta żąda walk i przeciw

nędzy i dyskryminacji, walki
o pokój i braterstwo.

Abernathy zażądał natych
miastowego wycofania wojsk 
USA z W ietnamu, uwolnienia 
Angeli Davis i innych w ięź
niów politycznych iw USA o- 
raz przeznaczenia sum. -wy
dawanych na podróże kosm i
czne dla uciskanych w  Ame
ryce i Afryce Południowej.

TEOLODZY  
PRAWOSŁAWNI 
O DIALOGU 
Z CHRZEŚCIJAŃ- 
STWEM WSCHODNIM

Na przełomie sierpnia i 
września br. obradowała w 
Addis Abebie konferencja te
ologów prawosławnych po 
święcona przygotowaniu dia- 
!ogu z Kościołami wschodni
m i (przedchalcedońskLmi). U- 
czestnicy konferencji wydali 
9-punktową rezolucję, zaryso
wującą problemy zbliżenia 
prawoslawno - przedchalce- 
dońskiego i wskazującą drogi 
do ich przezwyciężenia. W  re
zolucji stwierdza się po raz 
pierwszy oficjalnie, że Koś
ciół koptyjski, etiopski, syryj
ski, armeński i syro-hinduski 
stoją najbliżej prawosławia ze 
wszystkich wspólnot chnześci- 
jańskich. Jako punkty zgodne 
między oboma rodzinami koś
cielnymi wymienia się: poję
cie tradycji, liturgię, teologię 
duchową, sukcesję apostolską, 
naukę o sakramentach i po
bożności. eschatologię, kult 
świętych, życie zakonne, kult 
ikon i zwyczaje kościelne. Ja 
ko środek do przezwyciężenia 
istniejących różnic chrystolo
gicznych prawosławna konfe
rencja teologów zaleciła spe
cjalne badania nad spornymi 
tematami, dyskusje między 
prawosławnymi i chrześcija
nam i wschodnimi, jak  i ofi
cjalne wizyty między przy
wódcami prawosławia i Koś
ciołów przedchalcedońskich.

PROJEKT 
POWOŁANIA 
PRAWOSŁAWNEGO  
WYDZIAŁU  
TEOLOGICZNEGO
DLA AFRYKI_________

Według informacji bulgąi'- 
skiej prasy kościelnej, patriar
cha Aleksandrii M ikołaj VI 

skierofwal do bratnich Koś
ciołów (prawosławnych prośbę 

w sprawie .poparcia jego p la

nu powołania do życia wy

działu teologicznego dla Afry
ki w Addis Abebie (Etiopia). 

Wydział ten kształciłby prze

de wszystkim prawosławnych 
misjonarzy dla Afryki 

Wschodniej i Centralnej. W e
dług wypowiedzi patriarchy 

M ikołaja V I. wykłady na wy

dziale teologicznym odbywa

łyby się w  trzech językach u- 

rzędowych wszystkich dotych

czasowych konferencji mię- 
dzyiprawosławnych, tj, w ję

zyku greckim, rosyjskim i 
arabskim.

\Tec7ct Az 7 iłn un .i w  Tunisie.



KRAJ ŚWIAT

W produkcji Stali znajdujemy się na 
ban i/o  dobrym s—10 miejscu w kwie
cie, a na 1 W wydobyciu rudy cynku, 
na 13 w wyLwarzaniu kwasu siarko
wego. W niedługim czasie znajdziemy 
się w czołówce największy ch produ
centów miedzi.

— 12 października tor. — W 28 rocz
nic ę powstania. Ludowego Wojska 
Polskiego, pod pom nikam i upam ięt
niającym i męstwo żołnierza polskiego 
oraz na żołnierskich cmentarzach zło
żono wieńce i kwiaty, zapalono zni
cze, zaciągnięto wariy honorowe. 
W przeddzień Święta Ludowych Sil 
Zbrojnych — przedstawiciele najwyż
szych władz z E. Gierkiem i P. Ja 
roszewiczem — spotkaJi się z kom ba
tantam i waJk wyzwoleńczych n  woj
ny światowej oraz żołnierzami — Koś
ciuszkowcami.

— W październiku br. obniżono ceny 
na niektóre artykuły radiowo-telewi- 
zyjne produkcji krajowej i z impor 
tu. Np. telewizor 23-caIowy „Granit", 
który kosztował dotychczas I I  tys. zl, 
można kupić >za 9800. Telewizory 19- 
calowe tłTosca-Lux”, „Fregala" i 
„A to l" — staniały o 1 tys. zl (z 78fl^ 
na 6800).

— W Belgradzie podpisano między 
rządem PRL 1 rządem SFRJ protokół
0 wzajemnych dostawach towarów W 
1972 r. Protokół zakłada, ie  w 1972 r. 
polsko-jugosłowiańskie obroty handlo
we wzrosną o ok. 20 proc. w porów
naniu z rokiem 1971.

“  Prezes Hady Ministrów wystosował 
pismo okólne zakazujące urządzania 
przyjęć koleżeńskich oraz ofiarowy
wania i przyjmowania upom inków w 
'zakładach pracy. Jednoznacznie leź 
sformułowany jest zakaz przyjmowa
nia przez przełożonych wszelkiego ro
dzaju upominków od podwładnych.

— W dniach od 15 do 22 października 
br. obchodzony był Międzynarodowy 
Tydzień Solidarności z Narodem Wiet
namskim . Z tej okazji Polski Komitet 
Solidarności z Narodami Azji i A fry
ki wystosował list do Wietnamskiego 
Komitetu Solidarności Narodów Azji
1 A fryki w Wietnamie Południowym 
Z w yrajam i głębokiej sympatii i peł
nego poparcia dla słusznej sprawy 
narodu wietnamskiego.

— Zgodnie z nową polityką gospodar
czą znacznie wyższą niż dotychczas 
rangę zyskał import, towarów kon
sumpcyjnych. Obecnie więcej niż 
40 pfroc. całego przywozu stanowią 
towary rynkowe — rolno-spożywcze 
i przemysłowe. Między innym i zaku
pujemy W tym roku pięciokrotnie 
więcej mięsa niż rok temu. Ostatnio 
przeznaczono dodatkowo 30 min «zł 
dewizowych na import gotowych w y
robów przemysłu lekkiego.

— 18 października br. blisko 50-ty- 
sięczna rzesza pracowników resortu 
łączności obchodziła swoje doroczne 
święto — „Dzień Łącznościowca” . 
Z tej okazji oddanych zostało do użyt
ku szereg nowych inwestycji, które 
usprawnią pracę poczty i- telekomuni
kacji.

— Minister spraw izagranicznynh PHL
— Stefan Jędrychowski, przemawia
jąc na forum Zgromadzenia Ogólnego 
Narodów Zjednoczonych W NoWym 
Jorku oświadczył, że rząd Polski go
tów jest postawić polski kontygent 
wojskowy do dyspozycji Rady Bezpie
czeństwa ONZ, w celu wykorzystania 
go w akcji niezbędnej dla utrzymania 
lub przywrócenia międzynarodowego 
pokoju i bezpieczeństwa.

— 12 października br. opublikowano 
w Moskwie i Waszyngtonie kom uni
kat, zapowiadający złożenie przez pre
zydenta NHona w drugiej połowie 
maja 1972 roku wizyty w Związku Ra
dzieckim . Powszechnie oczekuje się. 
ze rozmowy te doprowadzą do dateze- 
qo polepszenia stosunków m iędzy 
ŻSRH a USA. Stosunki między tymi 
dwoma mocarstwami posiadają pod- 
atawowe znaczenie dla utrzymania po
koju światowego.

— W październiku br. przebywał u: 
Moskwie z oficjalną wizytą prezydent 
Arabskiej Republiki Egiptu Anwar Sa- 
dal. Moskiewska wizyta szefa państwa 
egipskiego wzbudziła duże zaintereso
wanie obserwatorów politycznych. 
Głównym tematem rozmów, jakie 
egipski prezydent przeprowadził z 
przywódcami radzieckimi byl problem 
rozwiązania kryzysu na Blisfcim 
Wschodzie. Przywódcy radzieccy zo- 
sfaJl zaproszeni do złożenia wizyty w 
Arabskiej Republice Egiptu .

— 12 październiku br., w pobliżu za
gubionej na pustyni Murghan osady 
Pasargadae, gdzie w SS0 roku p.n.e. 
Cyrus W ielki pokonał Medów, rozpo
częły się barwne uroczystości S500 
rocznicy założenia Cesarstwa Perskie
go. Główne uroczystości odbyły st£ w 
dawnej stolicy cesarstwa perskiego — 
Persepolis. Wzięło w nich udział ok. 
50 monarchów, prezydentów  t szeiów 
rządów. Polskę reprezentowała dele
gacja w składzie: zastępca przewodni- 
czącego Rady Państwa prof. Mieczy
sław Klimaszewski oraz tuicetninister 
spraw.’ zagranicznych Adam W illmann.

— 21 października br. minęła druga 
rocznica objęcia urzędu kanclerza 
NRF przez Willy Brandta. Z tej okazji 
kanclerz NRF udzielił gazecie „Gene
ral- Anzeiger" wywiadu , w którym  
przedstawił m. in. perspektywy ratyfi
kowania układów . jakie NRF podpi
sała w  ub. r. ze Związkiem Radziec
kim  i Polską. Brandt zaproponował, 
aby Bundestag, w związku z tym i 
układam i uchwalił deklarację, która 
miałaby określać „najważniejsze na
rodowe cele polityki niemieckiej

— Radziecka stacja naukowa „Sa lu i"  
pomyślnie zakończyła program barlań. 
W ciągu trwającego pól roku iołti 
stacji, zrealizowano program nauko
wo-techniczny, obejmujący wypróbo
wanie urządzeń pokładowych i wypo
sażenia pierwszego orbitalnego Zflbo- 
ratorium naukowego w warunkach 
długotrwałego lotu kosmicznego.

— Zgromadzenie Ogólne Narodów  
Zjednoczonych rozpoczęło w drugiej 
połowie października br. debatę w 
sprawie przywrócenia Chińskiej Re
publice Ludowej należnych je j praw  
w tej organizacji. Do głosu zapisali 
się przedstawiciele przeszło 100 kra
jów . Delegacje krajów  socjalistycz
nych udzielają poparcia staraniom  
ChRL o przyjęcie do ONZ.

Nowopołock — jedno z najmłodszych 
miast w Związku Radzieckim. G łów
na ulica miasta — Młodzieżowa.
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OBYWATELSKIE 
WSPÓŁGOSPODARZENIE 
KRAJEM_____________

Bliżej człowieka i jego spraw — ta nowa zasada 
naszego życia społeczno-gospodarczego i politycz
nego możliwa będzie do urzeczywistnienia wów
czas, kiedy będziemy znali aktualne potrzeby i opi
nie obywateli, umacniali i rozszerzali możliwości 
wykorzystywania zgłaszanych przez nich wnios
ków i uwag. weryfikowania przez opinię społeczną 
ustaw. Kiedy będziemy korzystali ze społecznej in 
spiracji w  działalności ustawodawczej i kontrolnej 
Sejmu. W pracy nad teraźniejszym i przyszłym, 
pomyślnym rozwojem naszej Ojczyzny jest miejsce 
dla wszystkich obywateli niezależnie od ich po
chodzenia i przeszłości, wyznawanej filozofii i prak
tykowanej religii. W okresie kilkunastu miesięcy, 
a zwłaszcza w toczącej się obecnie dyskusji przed 
VI Zjazdem PZPR padło na jten temat wiele waż
kich stwierdzeń, dotyczących stosunku partii z bez
partyjnymi. Najwyżsi przedstawiciele kierowniczej 
siły naszego narodu — Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej — apelują o dalsze umacnianie wzajem
nego zaufania, ścisłej, obywatelskiej współpracy 
członków partii i bezpartyjnych we wszystkich 
dziedzinach.

Ostatnio dal wyraz temu przekonaniu członek 
Biura Politycznego, sekretarz KC PZPR — Jan 
Szydlak, w przemówieniu wygłoszonym w dniu 
13 października b. r. na spotkaniu z aktywem pro
pagandowym śląsko-zagłębiowskiej organizacji par
tyjnej w Katowicach. Stwierdził on mianowicie, że 
„obywatel niezależnie od przynależności partyjnej 
i wyznawanego światopoglądu, pochodzenia, prze
szłości musi być świadom swego miejsca w spo
łeczeństwie, swych praw i obowiązków, swej oso
bistej roli we współgospodarzeniu krajem i osobi
stej odpowiedzialności za rezultaty pracy i za ta, 
co się wokół dzieje.

Z pełnym zaufaniem apelujemy o taką postawę 
do naszych bezpartyjnych towarzyszy pracy. Pań
stwo, jego instytucje i aparat, cały mechanizm  
ustroju powołany jest po to, by służył spoleczenst 
wn, realizować jego wolę. W ynika Z tego koniecz
ność, by w odniesieniu do państwa i jego instytuc.fi, 
do gospodarki narodowej — słowa „moje", „nasze”, 
„wspólne” nabrały konkretniejszej, o wiele bardziej 
obowiązującej treści”.

Głównym  elementem demokracji sosjalistycznej 
jest aktywność mas ludowych, znajdująca korzyst
ne warunki w  strukturze naszego życia społeczno- 
politycznego oraz istniejącym porządku prawnym
— podkreślił mówca. Nawiązując do Wytycznych 
zjazdowych, stwierdził, że poddają one pod dy
skusję te kierunki działania, które odzwierciedlają 
zasadnicze prawidłowości społeczeństwa socja
listycznego. Chodzi zwłaszcza o całokształt stosun
ków na lin ii —  państwo — samorząd — obywatel. 
Aktywność ideowo polityczna, umożliw ia rzeczy
wiste współtworzenie myśli i dorobku partii przez 
jej aktyw i masy członkowskie oraz bezpartyjnych. 
„Chcemy z n im i dzielić zarówno wpływ na wszyst
kie sprawy kraju, jak i wzmożoną odpowiedzial
ność” — oświadczył Jan Szydlak.

Tego typu wypowiedzi określające najlepiej no
wy etap naszego życia społecznego napawają opty
mizmem każdego obywatela i wyzwalają nowe po
kłady energii społecznej w  realizacji węzłowych 
zadań teraźniejszości i przyszłości, zarysowanych 
w Wytycznych na V I Zjazd Partii. Przełamanie 
narosłych od lat barier, które hamowały nasz roz
wój, należyte wykorzystanie tego potencjału m a
terialnego i społecznego, jaki został wypracowany 
wysiłkiem całego narodu jest zadaniem pierwszo
planowym.

Do udziału we współrządzeniu i współgospoda
rzeniu zaproszony jest obecnie każdy uczciwie pra
cujący obywatel, każdy, kto czynnie uczestniczy 
w realizacji programu rozwoju swojego regionu 
i całego kraju. Pracujemy i żyjemy w okresie, w 
którym coraz mocniej toruje sobie drogę przeko
nanie, że głos obywatelski jest niezbędnym warun
kiem postępu społecznego i ekonomicznego, warun
kiem pomyślnego rozwiązywania istniejących pro
blemów.
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JUKI KOŚCIÓŁ?
PRAWO ISTNIENIA

Tak się przedstawiają dzieje trzech najwy
bitniejszych w swoim rodzajn papieży. Każ
dy z nich byi zdolnym, potężnym i wielkim  
w swoim kierunku. Pierwszy z nich, Grze
gorz V II Hildebrand, byl największym refor
matorem, jaki kiedykolwiek zasiadał na pa
pieskiej stolicy. Posiadał wybitny talent rzą
dzenia. by] człowiekiem silnej woli 1 żelaz
nych nerwów.

Gdy zaprowadził w roku 1015 celibat, czyli 
bezżeństwo kapłańskie, gdy nakazał edyktem, 
aby księża i biskupi opuścili swoje żony. a 
w przeciwnym razie stracą urzędy i godnoś
ci, powstało w całym państwie straszne za
mieszanie.

Jedni błogosławili papieża za ten radykal
ny krok. a drudzy przeklinali go i złorzeczy
li mu. Jakim  prawem unieważnił i potargał 
rzymski biskup tysiące małżeńskich związków, 
zawartych uprzednio prawnie i ważnych wo
bec Boga. Kościoła i państwa?

Czy to orzeczenie: co Bóg połączył, czło
wiek nic rozdziela, nie obowiązuje papieża? 
C2.v on ważniejszy i potężniejszy, aniżeli Bo
ski Zakonodawca. który małżeństwo ustano
wił i uświęcił?

Rozgrywające się ponure dramaty i trage
die po całym chrześcijaństwie były jedyną 
odpowiedzią na powyższe pytanie. Księża byli 
za słabi, nie mieli zdolnego przywódcy, aby 
papieżowi odpowiedzieć inaczej, aniżeli pod
daniem się. Znali jego energię, silną wolę, 
żelazną rękę I dobrze zorganizowane mnicho- 
stwa. fanatyczne tłumy i magnatów nienaw i
dzących cesarzy, którzy byli gotowi stanąć 
pod sztandarem papieża każdego czasu i znisz
czyć ogniem i żelazem to wszystko, co by się 
sprzeciwiło ambitnym zamiarom Hildebranda.

Zresztą on prześladował żonatych księży 
ju ż  wtedy, gdy nie był jeszcze papieżem, ale 
tylko pierwszym doradcą Stefana IX , M iko
łaja II  i 'Aleksandra II ’). Tego pierwszego 
skłonił. H ildebrand do wydania dekretu, mocą 
którego żonaci księża m ają opuścić małżon
ki. a w przeciwnym razie będą zastąpieni nie
żonatymi.

„Historia Świata.” (str. 1936) tak tę spra
wę przedstawia: ..Kardynał Hildebrand pod
niecał masy ludowe przeciwko księżom, któ
rzy to prawo przekroczyli. Czynił to z takim  
powodzeniem, że w wielu wypadkach księża 
stali się ofiarą rozbestwionego tłumu. W  cza
sie kazań podnoszono korzyści z kapłańskiego

bezżeństwa, świętość i doskonałość dziewicze
go stanu u księży i zakonnic. Masy ludowe 
przysłuchiwały się tym kazaniom z zachwy
tem, bo wierzyły, że będą mieć odtąd wznio
słych i czystych przewodników duchowego 
życia. Powoli byli zmuszeni świeccy księża 
zastosować się do papieskich rozporządzeń, 
pooddalać żony, a na przyszłość nie wchodzić 
w związki małżeńskie".

W  watce z cesarzem niemieckim. Henry
kiem IV, którego papież Grzegorz V II wy
klął, potem rozgrzeszył i znowu próbował 
zmusić do uznania swego zwierzchnictwa w 
sprawach kościelnych i państwowych, nie szło 
papieżowi lak gładko, jak w walce z żona
tym duchowieństwem.

W  r. 1084 wkroczył Henryk IV  ze znacznym 
wojskiem do Rzymu, papież schronił się naj
pierw do zamku św. M ichała Archanioła, 
a potem do twierdzy w Salerao. Tam umarł 
w r. 1088. jako ofiara zaraźliwej choroby. 
Konając wypowiedział Grzegorz V II nastę
pujące słowa: „Kochałem sprawiedliwość,
a nienawidziłem niegodziwości, dlatego um ie
ram na wygnaniu”.

I m ial słuszność do pewnego stopnia ten 
szczególny papież. Podmiotowo mlal Grze
gorz V II słuszność, bo wierzył w słuszność 
swych zamiarów, był szczerym, uczciwym, ka
płanem czystych obyczajów, wielkim mężem 
stanu, niezłomnym generałem, znakomitym  
kaznodzieją i konsekwentnym reformatorem 
średniowiecznego, rzymskiego Kościoła.

Zdawało mu się, że główną przyczyną zła 
w Kościele i państwie jest rozluźnienie oby
czajów duchowieństwa wyższego i niższego, 
zależnego zbytnio przez tak zwaną Inwestycję, 
czyli nadanie sobie przez władzę państwo
wą godności, dóbr z tą godnością związanych, 
od cesarzy, królów i świeckich panów w  ogó
le, to się ją ł zwalczać to zło z całą stanow
czością. Narażał na szwank swój spokój oso
bisty i Kościoła, o życie m ilionów poddanych 
walczył, cierpiał i umierał niezwyciężony.

Przyszedł do tego przekonania, że żonaci księża 
dbają więcej o rodziny, niż o Kościół, że brak im 
zapału i poświęcenia, te się trzymają więcej pra
wa krajowego, niż kościelnego i dla papieża, 
względnie Kościoła są niewygodnym i mało sku
tecznym narzędziem w propagowaniu wiary i bu. 
dowaniu powszechnego Kościoła na ziemi. Gdy 
przyszedł do takiego przekonania, -zabrał się z całą 
energią i stanowczością do pożądanej podług niego 
reformy.

Nic było na 2 iemi takiej .siły. która by go po
wstrzymała od zamierzonego celu.

Postanowił I zrobił swoje, wierząc w to święcie, 
że ratuje w ten sposób ehrze^rijaństwn od osta
tecznej gangreny I sprowadza je na właściwą drogę.

Inna rzecz, czy Grzegorz VII mial słuszność <ze 
stanowiska przedmiotowego, ze stanowiska histo
rycznej prawdy, czy mial przede wszystkim słusz
ność jako wyobraziclel Jezusa Chrystusa, Jego rze
komy zastępca na ziemi, spadkobierca apostołów, 
męczenników i tycb wyznawców, którzy nieśli Iud2 
kości: miłość, pokój, dobroć i sprawiedliwość kosz
tem cierpień i śmierci?

Z tego punktu widzenia nie m ial słuszności Grze
gorz VII, Hildebrand, ascetyczny i zapalony refor
mator na papieskim tronie, ani Innocenty III, da
leko sięgający mąż stanu, rozjemca cesarzy i kró
lów, największy bogacz ówczesnej Europy, ani 
Aleksander VI, rozknsznik. zbrodniarz i polityk 
pierwszej klasy, ani nie mieli słuszności książęta, 
duchowni i świecy pracownicy w papieskim war
sztacie, którzy podtrzymywali za wszelką cenę 
gmach przeszłości, a powstrzymywali kota rozwo
ju  i postępu ludzkości.

Dzieje ludzkie wypowiedziały się o tych męZacb 
w sposób kategoryczny, surowy, potępiający, choć

przedmiotowy i sprawiedliwy. Oto wyrok — „H i
storia świata” (sir. 2, 392) :

„Przez kilka wieków' siedzieli na stolicy święte
go Piotra papieże, których życie i zbrodnie okry
wały hańbą chrześcijaństwo. Ludzie zwątpili, czy 
tego rodzaju potwory mogą być narzędziem w ręku 
Bożym na ziemi. Pobożny i wymowny św. Bernard 
(2»i. choć wierny i lojalny zwolennik katolickiego 
Kościoła, potępiał już w dwunastym wieku zbrod
nie papieży i duchowieństwa w ogóle.

Mnisi i zakonnice okrywali Kościół wsty
dem i hańbą.

Wszystkie usiłowania uczciwych ludzi, zdą
żające do reformy chrześcijańskiego społe
czeństwa napotkały na sprzeciw ze strony pa
pieży i  zostały stłumione w zarodku. Zazna
czyliśmy już poprzednio, w jaki sposób zo
stał stłumiony i zniszczony ruch Albigensów 
i Katarów, w jak i sposób pozbył się' papież 
WycliTa, Husa, Sawonaroli i tych wszystkich 
szlachetnych i wielkich mężów, którzy próbo
wali oczyścić katolicki Kościół z pogańsko- 
świeckich naleciałości.

Po soborze w Konstancji i Bazylei ulegał 
Kościół coraz większemu zepsuciu. Aleksan
der V I gładzi swych przeciwników trucizną, 
aby się zbogacić ich posiadłościami, Juliusz I I  
(1503— 1512). wojowniczy papież, usiłował roz
szerzyć swe doczesne państewko ze szkodą 
dla swego duchownego stanowiska. Papież 
Leon X  <1513—1523), syn znakomitego księ
cia Wawrzyńca dc Medici, zdolny i wysoko 
wykształcony młody człowiek poniżał papie
stwo bezbożnością, niemoralnym i świato
wym życiem, choć z drugiej strony cieszył się 
uznaniem całego świata jako opiekun nauk, 
literatury i sztuki'9.

Taki wyrok wydaje obecnie o twórcach 
i kierownikach rzymskiego Kościoła nieuprze- 
dzona, na faktach oparta, przedmiotowa h i
storia. Czyż więc rzecz dziwna, że gmach 
wzniesiony przez Leona I, Grzegorza W ielkie
go, Grzegorza V II, Aleksandra VI, Leona X II I , 
a podtrzymywany zręcznie i um iejętnie przez 
Piusa X I, wali się w gruzy, że spod jego cle
nia uciekają nawet Rzymianie i Francuzi?

Idea rzymskiej wiary, rzymskiej rd ig ii, 
rzymskiego sposobu zbawienia ludzkości, 
przeżyła się. Karm ią się nią jeszcze co praw
da przeszło dwie setki m ilionów maluczkich 
tego świata i ci, co z maluczkich żyją, ale 
jest to już tylko dogasające słońce.

Jeszcze świeci, błyszczy purpurą zachodu, 
ale już nie grzeje i nie tworzy w ludzkich 
duszach cudownie pięknego życia. Nie rozle
wa się już to rzymskie światło potęgą twór
czej myśli — wielkim i czynami, a nawet bo
haterską śmiercią.

'J Stefan IX puzed wyborem na 3>aDie-
ża sam proponował Hildebranda na to stanowisko: 
Mikołaj II fł05fi—1061) rtrun [papierki zdahył t*zieJri 
staraniom i polityce Hildabranda i Aleksander n 
11061—1013) kandynaJawie obrali go papieżem pod 
areozinym kierownictwem Hildebranda.

!) Bernard z ClaArvaux (1094—1153) — zakonnik
Cysteraów. teolog, teaznodzieia, mistyk. W 1U5 t. 
został opatem klasztoru .w Clairvaux, a do końca 
życia założył ieszeze 14 klasztory. Nazywano en 
doktorem m iodopłynnym  kazaniami
swymi wywierał wielki wpływ na otoczenie. Kaza
n iam i i akcia .propagandowy doprow adzi do zor
ganizowania U wyiprawy krayżowed w  1147 ,r. Po
zostawił liczne kazania i traktaty, np. „O stopniach 
pywhy i pc/kory", ,,0 lasce i iwolme>| woli". Został 
kanonizowany ,na świętego w  1137 r.

UROCZYSTOŚC 
PARAFIALNA 
W GORCACH

Parafia pw. „Świętej Rodziny" 

w Gorcach, jest jedną z parafii 

działających w Okręgu Wałbrzys

kim

Miasteczko Gorce liczy zaledwie 

5 tys mieszkańców, w większości

Z ZTEL& mSm
Ku.ścial Pol.sktikAtolicki w Gorcach.

Foto Ks. Pi^ick

repatriantów z Francji, robotni

ków pracujących obecnie w 

miejscowej kopalni.

Parafia nasza została erygowa

na w 1962 r. iNa uwagę zasługuje 

w niej piękny, duży, murowany 

kościół. Przy kośeiele, (ściśle po

łączona z budynkiem kościelnym), 

mieści się plebania. Początki pa

rafii były bardzo trudne. Wiele 

pracy włożył długoletni jej dusz

pasterz ks. Bronisław Janowski. 

Jego to zasługą jest przeprowa

dzenie remontu w kościele, oraz 

częściowo w plebanii. W  tym o-

d o k o n c z e n le  n a  str . 6



UROCZYSTOŚĆ P A R A FIA LN A  W GORCACH (tfokoRCZMit ze  s ir. 5)

kresie zasłużyli się poważnie dla 

parafii m . in. Kosiarz, Klejner, 

Kapitan, Śpiewak, Owsiana i 
Woźna.

Aktualnym  proboszczem para

fii jest ks. Tadeusz Piątek. W  

niedzielę, dnia 3 października br., 

zorganizowano w Gorcach uro
czystość parafialną związaną z 

jubileuszem dziesięciolecia para

fii. W  uroczystości, oprócz m iej

scowego duszpasterza, udział 
wzięli: ks. prob. 'Edward Parusz- 

czak, ks_ wikariusz Józef Dutk ie
wicz z Wałbrzycha, ks. prob. K a 

zimierz Socha] ze Świdnicy i ks. 

prob. Jan Sołtykiewicz z Bogu
szowa. Mszę św. z wystawieniem 

Najświętszego Sakramentu cele-

WYCIECZKA 
SZLAKIEM 
POMNIKÓW 
00 OŚWIĘCIMIA

W  dniu 5 września zorganizo
wana została przesz Proboszcza 
Kościoła Polskókaitolickiego w 
Strzyżów icacłi, paw. Będzin — 
Eugeniusza Stelmacha wyciecz
ka szlakiem Pomników  do O- 
święcimia, celem oddania hołdu 
pomordowanym męczennikom 
przez niemiecki faszyzm i

Licznie zgromadzili się wierni 
Kościoła Polskokatoliokiego, by 
wziąć udział w  wycieczce, nie 
tylklo parafianie ze Strzyżowie. 
aJe dołączyli się też wierni 2 
Będzina, Czeladzi, Dąbrowy Gór
niczej i Sosnowca.

Wycieczka złożyła wiązanki 
kwiatów pod Pomnikiem w So
snowcu ku  czci „Trzech Powstań 
Śląskich” oraz pod Pomnikiem 
Powstańców w Katowicach. Na
stępnie udano się do parafii poi 
skoikatolickiej w  Moczydle, gdzie 
odbywały się uroczystości 10-le- 
cia istnienia tamtejszej parafii 
Pó Mszy świętej ruszano do 
Oświęcimia, by zwiedzić na j
straszniejszy obóz śmierci-tortur 
i męczeństwa. Pod ścianą śmier

browal w asyście księży i m in i

strantów ks. prob. Edward Pa- 

ruszczak, a okolicznościowe ka

zanie wygłosił ks prob. K azi

mierz Sochal. W  uroczystości 

liczny udział wzięli wyznawcy i 

sympatycy z Gore, a także wy

znawcy rzymskokatoliccy, którzy 

po raz pierwszy zetknęli się z l i

turgią polskokatolicką. W nabo

żeństwie uczestniczyli również 

nasi wyznawcy z okolicznych pa

rafii, którzy przybyli razem ze 

swymi duszpasterzami.

Po uroczystościach w kościele, 

księża spotkali się na plebanii, 

gdzie ustalili dalszy plan współ-

ci wycieczka zatrzymała się nie
co dłużej — składając w iązanki 
biało-czerwonych kwiatów. a na

Cirupa wyznawców przed kościołem.

pracy międzyparafialnej. Posta

nowiono między innymi w n a j
bliższym czasie zorganizować po

dobne nabożeństwo w Świdnicy

stępnie zapaJono świece. Tam teś 
ks proboszcz Stelmach w p ięk
nych porywających słowach

i w Wałbrzychu, a w przyszłym 

roku w Boguszowie.

Opr. Ks. JÓZEF  DUTKIEW ICZ

wspomniał o tytch, którzy zginęli 
w okrutnych męczarniach w 
śmierci głodowej, paleni w  pie
cach krematoryjmych. Na zakoń
czenie odmówiliśmy modlitwy za 
dusze wszystkich pomordowa
nych (w obozie Oświęcimskim i 
prosiliśmy Boga o pokój dla 
świata i oto. aby nigdy nie po
wtórzył się wrzesień. Przybyłe 
wycieczki z Czechosłowacji, Nie
miec i z kraju  słuchały w  sku
pieniu słów Księdza Proboszcza 
j razem z nami uczciły pamięć 
pomordowanych m inutą m ilcze
n ia  Z  Oświęcim ia udała się w y
cieczka do obozu w Brzezince, po 
uwiedzeniu obozu podziękowa
liśmy 'Ks. Proboszczowi za u- 
imożUwienie nam  zapoznania się 
z miejscami okrutnych cierpień 
■i śmierci setek tysięcy ludzi z 
różnych narodów. Wynieśliśmy 
wstrząsające wrażenie, ale też 
isilną woilę w alk i o pokój.

W IERN I KOŚCIOŁA POLSKO- 
KATOLICK1EGO Z DĄBROW Y  

GÓRN ICZEJ

Pad Pomnikiem  Trzech Powstań Śląskich w Sosnowcu.

JAN  BAB1CZ

ŚWIĄTEK

Nie sprzykrzyło ci się siedzieć 
W podpartej zadumie 
Ciszą nocną sobą budzić 
Szeleścić bezruchem 
Otoczony zlotem świątków  
Chylisz twarz na dłoni

W prostym drzewie rżnięte bólem 
Frasobliwe oczy 
zamazały deskę mroki 

niewyraźne 
Drgnęły same ludzkim  czuciem 
1 świece pogasi^.

Minuta milczenia pod ścianą śmierci w Oświęcimiu. Pod Pomnikiem  Poległych Powstańców Śląskich w Katowicach.



W  dniach 4— 11 października ibr. prze
bywała iw naszym kraju na zapro
szenie Polskiej Rady Ekumenicznej 
3-osobowa delf*-gacja Kościołów 
ewangelickich NRF w  składzie: pre

zes Synodu Rady Kościołów ewangelickich 
NRF — prof. dr Ludwig Raiser, zwierzchnik 
Kościoła ewangelickiego W irtembergii — b i
skup Helmut Class i ks. Albert Binetsch. Ce
lem wizyty było pragnienie zapoznania się 
z życiem i działalnością Kościołów Krz.eszo- 
nych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz 
z problematyką społeczno-polityczną naszego 
kraju.

W izyta zachodniomieirtiedkiej delegacji koś
cielnej była poniekąd ukoronowaniem w ie
loletnich kontaktów m iędzy Polską Radą 
Ekumeniczną a Kościołem ewangelickim W ir
tembergii. Na przestrzeni ostatnich lat dz ia 
łacze tego Kościoła odwiedzili niejednokrot
nie ma&z kraj. R ó w n i e ż  zaproszenie Koś
cioła W irtembergii pnze(bywala w  listopadzie 
ubiegłego roku w  NRF 6-osabowa delegacja 
Polskiej Rady Ekumenicznej, pod przewod
nictwem je j prezesa, ks. biskupa Jana Nie- 
wieczerzała. L. Raiser, profesor prawa na 
Uniwersytecie w  Tybindze, był jednym 
z ośmiu autorów oświadczenia z 1961 r., na-

7 października gośde niemieccy odwiedzili 
b. obóz zagłady w Oświęcimiu. Prof. Raiser 
powrócił jeszcze tego samego dn ia do W ar
szawy. Przed odlotem do Frankfurtu, który 
nastąpi! 8 października, prof. RaiseT przepro
wadził rozmowy z rektorem Uniwersytetu 
Wairszawdkiego i w  Ministerstwie Spraw iedli
wości.

Natomiast "biskup Cłass i ks. Banetsch prze
bywali do 8 października we Wrocławiu, 
gdzie spotkali się z  przedstawicielami tam 
tejszego Oddziału Wojewódzkiego Polskieij 
Rady Ekumenicznej i zostali przyjęci przez 
przewodniczącego Rady Narodowej m. Wro
cławia. W  niedzielę, 10 października, biskup 
Class przemawiał w  kościele ewangelicko- 
augsburskim św. Ttójcy w  Warszawie, a ks. 
Binetsch w  kościele baptystów. Krótko przed 
odlotem do swego kraju, goście zachodnio- 
niemieccy uczestniczyli w  posiedzeniu Prezy
dium  Polskiej Rady Ekumenicznej. Przez 
cały czas pobytu w  'naszym kraju, delegacji 
towarzyszył przedstawiciel prasy kościelnej 
z NRF, Konrad Eissler.

Ze szczególnym zainteresowaniem spotkał 
się w Warszawie wykład prof. L. Raisera 
pt. „Wysiłki Kościołów ewangelickich NRF 
zmierzające do pojednania ze wschodnim i są-

mieckiemu w odnalezieniu podstawy moral
nej. Bowiem dopiero w  oparciu o tę podsta
wę mógł on czając określone miejsce wśród 
narodów Europy i świata. Po błędach naro
dowego socjalizmu, po zbrodniach ma obcych 
i w łasnym narodzie, (nowy początek — we
dług chrześcijańskiego zrozumienia — m ożli
wy Ibyl tylko przez wyznanie w iny i wyka
zanie w  praktyce, iż pragnie się kroczyć no
wą drogą. W  .tym świetle trzeiba widzieć, tzw. 
„Sztutgarokie Wyznanie W iny”, złożone przez 
Tymczasową Radę Kościoła Ewangelickiego 
Niemiec jesienią 1945 r. wobec starych przy
jaciół 2 ruchu ekumenicznego. W tym  kon
tekście należy też rozpatrywać pochodzące 
z tego okresu ważne deklaracje kościelne 
w sprawie zachowania pokoju.

W  póżniejszyah latach — mów ił prof. Rai
ser — powstało w  środowiskach ewangelic
kich szereg studiów poświęconych problema
tyce pokoju, jak „Zadania pokojowe Niem
ców” (1968) czy „Służba pokojowa chrześci
ja n ” (1969). Memorandum z 1965 r. staje się 
w pełni zrozumiałe tylko wtedy, gdy zna się 
wspomniane wysiłki Kościoła Ewangelickiego, 
zmierzające do wychowania narodu niemiec
kiego dla pokoju. „Memorandum to nie by
ło więc wyizolowanym wystąpieniem Kościo-

PRZEDSTAWICIELE
KOŚCIOŁÓW
EWANGELICKICH
NOE
Z WIZYTĄ 
W POLSCE

KAROL KARSKI

wołującego do porozumienia z Polską. W  1965 
roku prof. Raiser był także jednym z  g łów 
nych współtwórców znanego Memorandum 
Kościołów ewangelickich NRF. opowiadają
cego się za uanaaiiem zachodniej granicy Pol
ski. Dokument ten wywarł poważny wpływ  
na nową politykę wschodnią kanclerza 
Brandta.

Członkowie delegacji zachodnioniemieckiej 
ąpoitikali się w Warszawie z przedstawicielami 
Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsbur
skiego, ze zwierzchnikiem Polskiego Autoke
falicznego Kościoła Prawosławnego, metropo
litą Bazy] im, z rektorem Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej, ks. prof. dr Wolde- 
marem Gastparym oraz odwiedzili siedzibę 
Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa 
Biblijnego i dom starców, prowadzony przez 
parafię ewangelicko-augsburską w Warsza
wie.

Poza "tym dedegaicja zachcdniomiemiecka 
przyjęta została przez wiceministra s p r a w  za
granicznych, Adam a W Ullmana, wicedyrektora 
Urzędu do Spraw Wyznań, Tadeusza Dusika, 
dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich, idra Czesława PfiJichowskiego 
i dyrektora Polskiego Instytutu Spraw M ię
dzynarodowych.

Od prawej! prof. dr Ludwig Raiser, red. Andrzej 
Rady Ekumenicznej i  biskup Helmut Class. Zdjęci*

siadami, a uwłaszcza z Polską”. Wykład ten 
odbył się w  siedzibie w ładz zwierzchnich 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i zgro
madził przedstawicieli Kościołów zrzeszonych 
w Polskifij Radzie Ekumenicznej, pracowni
ków naukowych i studentów Chrześcijańskie] 
Akademii Teologicznej, reprezentantów prasy 
i zaproszonych gości.

Na wstępie awego wykładu prof. Raiser 
stwierdził: „Jest to dla mnie bardzo wzrusza
jąca chwila, w  której jako obywatel NRF 
i ewangeSicki chrześcijanin mogę przemawiać 
tu w  Warszawie przed w am i, grupą polskich 
obywateli i współchrześcijan. Zaraz na wstę
pie chciałbym wyrazić m u w ielką radość, iż 
stało się to możliwe. Jednocześnie chciałbym 
podziękować Polskiej Radzie Ekumenicznej, 
która przez swe wspaniałomyślne zaproszenie 
stworzyła po .temu okazję".

„Pojednanie m iędzy naszymi narodami — 
Stwierdził dalej prof. Raiser — jest istotnym, 
a nawet nieodzownym warunkiem  zachowa
nia pokoju w  Europie”. Toteż Kościół Ewan
gelicki w  Niemczech, powstały w  1948 r. ja 
ko federacja ewangelickich Kościołów krajo
wych, od samego początku w idzia ł swe istot
ne zadanie w  tym, by pomóc narodowi nie-

Wojiowicz — kierownik Komisji Prasowej Polskiej 
: wykonane podczas konferencji prasowej.

Folo G. Rulowska

la, ograniczającego swą działalność do służ
by Bożej i duszpasterskiej, a  milczącego z za
sady w  sprawach politycznych; jest ono ra
czej ogniwem w  'długim łańcuchu wysiłków 
naszego Kościoła, zmierzających do wypeł
nienia zadania, kitóre zwykliśmy dzisiaj 
określać m ianem  politycznej d iakonii”. W  
dzisiejszej sytuacjri światowej centrum tego 
zadania musi stanowić zachowanie 1 zabez
pieczenie pokoju w  warunkach spraw iedli
wości społecznej.

Po referacie prof. Raisera wyw iązała się 
ożywiana dyskusja, w  której m. in. uczestni
czyli: ks. doc. W itold Benedyktowicz, poseł 
Janusz Makowski z Chrześcijańskiego Stowa
rzyszenia Społecznego, ks. prof. dr W. Gast- 
pary i 'ks. W aldemar Preiss (sen ). Dyskutan
ci polemizowali z niektórymi stwierdzeniami 
referenta, zwłaszcza dotyczącymi problemu 
tzw. przesiedleńców.

Bezpośrednio po referacie odbyła się kon
ferencja prasowa, podczas której prof. R a i
ser, biskup Class d ks. BineLsch odpowiadali 
na pytania dotyczące stosunków Polska — 
NRF oraz iroTi Kościołów w procesie porozu
m ienia m iędzy narodami polskim i niemiec
kim.
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Członkowie Zarządu PN Spójni i goście. Stoją od lewej ku prawej: Tadeusz Rysz, sekretarz; Piutr 
Fudala, skarbnik; Wincenty Juszkiewicz, prezes; bp. Fr. Rowiński, ordynar. diec. chicagowskiej: 
Bp. T. Zieliński, Pierwszy Biskup PN KK j ks. E. Abramski, senior i proboszcz filadelfijski; S. Sko
wronek, dyr. Okr. 9PNS; J. Zarzyc2 ny, radny m. F iladelfii; H. Wyszyński, prezes wydz. stanów. 
Kongresu Polonii Am eryk; J. Pe2ak, członek Izby Reprezentantów USA.

W maju 1971 r. odbył się w Filadelfii ogólny zjazd delegatów 

przykościelnej organizacji społecznej Kościoła Narodowego w 

Ameryce (PNKK) zwanej Polako-Narodową Spójnią.

Polsko-Narodowa Spójnia (Polish Natio

nal Union) powstała w 1908 r. z inicjaty

wy Organizatora Polskiego Narodowego 

Katolickiego Kościoła (PNKK), wielkiego 

Kapłana i polskiego Patrioty, ks. biskupa 

Franciszka Hodura. Posiada cele zaró-vno 

h um a nitar no-społeczne jak i patriotyczne. 

Jest organizacją „bratniej pomocy'*, co

znajduje wyraz m. in. w trzech fundu 

szach: w funduszu ubezpieczenia na życie 

na wypadek choroby i w funduszu samo

pomocowym. Zorganizowała (wraz z w ła

dzami kościelnymi) takie instytucje, jak 

Dom Starców i osiedle wypoczynkowe w 

Waymart i w Warszawie (Pa) Posiadając 
ponad tysiąc akrów ziemi, prowadzi farmę

XIX WALNY
hodowlaną. Buduje w Police (w Żarkach

— Moczydle) kościół zwany Pomnikiem 

Wdzięczności dla 'Biskupa Fr. Hodura, 

wspiera finansowo coroczne zloty młodzie

ży w Scranton. Urządza wycieczki m łodzie

żowe do Polski, wydaje podręczniki dla 

szkól polskich w  USA. Ofiarowuje m ło

dzieży stypendia naukowo-kulturalne. Pro

wadzi kursy wychowania fizycznego. 

Współpracuje z polonijnym i organizacjami. 

Organem prasowym Spójni jest tygodnik 

„Straż” tłoczony we własnej drukarni 

w  Scranton.

Ze sprawozdania prezesa Spójni, W incen

tego Juszkiewicza, wynika, że do tej orga

nizacji należy ok. 33 tysiące członków. 

Fundusze jej ogólnie wynoszą ponad 13 m i

lionów dolarów.

Dziewiętnasty W alny Sejm Spójni podjął 

szereg ważnych uchwal. W ymienić tutaj 

trzeba — m. in. przyjęcie projektu budo

wy nowego domu dla starców zwanego 

„Spójnią Home for the Aged“. Stanie on 

kosztem pół m iliona dolarów.

W  wyniku wyborów do Zarządu G łów 

nego weszli: W incenty Juszkiewicz — pre

zes, Stanisław Mayhoff — wiceprezes, A n 

na Proń — wiceprezes, Tadeusz Rysz — 

sekretarz, Piotr Fudala — skarbnik, mec. 

Alfons Kinowski — radca prawny. Stano

wiska „dyrektorów" Zarządu otrzymali: 

A. Leszko, S. Kamiński, W . K ub ik  i W. 

Lasiński, (Z urzędu do Zarządu Gł. wcho

dzi każdorazowo Pierwszy Biskup PNKK). 

*



SEIM POLSKO-NARODOWEJ SPÓJNI
Obrady urozmaicały wystąpienia zapro

szonych gości. Na szczególną uwagę zasłu

gują przemówienia członka Izby Reprezen

tantów stanu Pensylwania, Jana Pezaka 

i radnego miasta Filadelfii, Józefa Zarzycz- 

nego. Ten ostatni, składając życzenia w 

im ieniu burmistrza Jamesa Tate. z dumą 

podkreślił swoje pochodzenie polskie sło

wam i: „Nie wstydzę się swojego nazwiska. 

Skoro było ono dobre dla mojego ojca. jest 

też dobre dla mnie“. Henryk Wyszyński 

pozdrowił zebranych w  im ieniu Kongresu 

Polonii Amerykańskiej.

W iele ciepłych słów pod adresem dzia

łalności Spójni wypowiedzieli księża 

PN RK , bądź to jako goście, bądź też jako 

delegaci. Mocno w umysłach uczestników 

utkwiło okolicznościowe kazanie wygłasza

ne przez Pierwszego Biskupa PNKK, ks. 

bpa dr Tadeusza Zielińskiego, podczas na

bożeństwa wstępnego. Kaznodzieja przy

pomniał Spójni jej dewizę: ..Zawsze na

przód — nigdy wstecz".

W  czasie obrad niejednokrotnie z zado

woleniem podkreśla) zgodność i solidarność 

Spójni z Kościołem Organizacja ta zdaje 

sobie sprawę że jest cząstką Kościoła N a^* 

rodowego i dlatego zawsze z n im  chce 

dzielić swoje losy.
ks. S. W ŁODARSK I

☆

Na XIX W alnym Sejmie Polsko-Narodo- 

wej Spójni delegaci uchwalili Rezolucję, w 

której wyrazili swój hołd pamięci......W iel

kiego Przewodnika Księdza Biskupa Fran

ciszka Hodura" i. wdzięczność wszystkim 

osobom zarówno duchownym jak i świec

kim, którzy przyczynili się do utrwalenia 

siły organizacji. W następnych punktach 

Rezolucji przyrzekli nie tylko służbę i 

wierność PNKK, lecz również pomoc mo

ralną i materialną.

Pamiętając, iż wywodzą się z polskiej 

ziemi, delegaci Walnego Sejmu podkreśli

li w postanowieniach Rezolucji swoje 

przywiązanie do Polski i gotowość współ

pracy i pomocy bratniej organizacji w na

szym kraju, a Polonii Amerykańskiej za

pewnienie należnego miejsca w społeczeń

stwie amerykańskim. Zadania tej „organi

zacji spójniczej“ widzą również w stara

niach, przyciągnięcia i zrzeszenia w niej 

wszystkich wyznawców PNKK.

Przypomniano również stworzenie w 

3 929 roku. z inicjatywy Księdza Biskupa 

Hodura, instytucji opiekuńczej na farm ie 

w Waymart Pa. i zwrócono uwagę na ko

nieczność modernizacji i rozbudowy do

tychczasowego Domu Starców.

Jednym z ważniejszych punktów Rezolu

cji XIX Walnego Sejmu PN . Spójni jest 

oświadczenie, że poczynią wszelkie wysiłki 

zdążające do pozyskania jak największej 

ilości młodzieży oraz postanowienie udzie

lania pomocy finansowej szkółkom języka 

polskiego przy parafiach PNKK.

W  końcowych punktach Rezolucji wyra

żono przekonanie o możliwości dalszego 

pomyślnego rozwoju na drodze współpracy

z PNKK, do czego delegaci wzywają wszy

stkich członków Folsko-Narodowej Spójni.

Na sesji wybrano do zarządu głównego 

następujące osoby:

Zarząd Główny:

Prezes Wincenty Juszkiewicz, Wicepre

zes Stanisław Mayhoff, Wiceprezeska An

na Proń, Sekretarz Generalny Tadeusz 

Rysz, Skarbnik Piotr Fudala, Adwokat 

Mec Alfons Kinowski.

Dyrektorzy:

Albert Lesko, Stanisław Kamiński, W ła

dysław Kubik, W ładysław Lasiński.

Komisja Kontrolująca:

Franciszek Jawor, Stanisław Śliwiński, 

Rudolf Koczera, Józef Kochan i Józef Sta

chura,

Komisja Oświaty i Młodzieży:

Teresa Supeck i W ładysława Fudala.

Komitet Opiekuńczy Domu Starców 

i Kalek:

Jan Literacki i Maria Gorgol.

Jednocześnie wybrana Komisję Sądow

niczą w następującym składzie:

Ks. Senior Antoni Wojtkowiak, W eroni

ka Kopka, Franciszek Kania st., Stanisław 

Michalski i Dr Edward Guzik.

Duchowieństwo PNKK z Pierwszym Biskupem, bs. bpem T, Zielińskim , członkowie X IX  Walnego Sejmu P.N. Spójni oraz goście zebrani przed koś
ciołem paraf, w Filadelfii.



STEFAN Ż E R O M S K I

„Miłują cię wielki ludu 

proroczy, schylam ci się do 

stóp z błaganiem, byś zrozu

miał takich jak ja i byś kie- 

dyś. ędy nas już nie stanie, 

dobrze nas wspominał”

— tak pisał Stefan Żeromski w 

swoim młodzieńczym pamiętniku 

gdy m iał dwadzieścia pięć lat, w 

roku 1889. Te słowa wypowie

dziane z młodzieńczym patosem

i emfazą, sq jednocześnie og

romnie prawdziwe i wzruszają

co szczere. Zauńerają w  sobie

pierwiastek późniejszego ukie

runkowania całej twórczości p i

sarza —  pierwiastek społeczny 

towarzyszący Żeromskiemu przez 

całe życie i śuńadomość, że p i

sze się dla ludu i że całe społe

czeństwo jest tą najwyższą in 

stancją wartościowania i akcep

tacji twórczości. W „ Legen

dzie młodej Polski” Stanisław  

Brzozowski mówi o Żeromskim, 

że stany jego duszy, odbite w 

twórczości m ają: „...charakter

nadosobisty i nadludzkie natęże

nie: odzwierciedlone w jego

utworach przeżycia nie są tylko 

osobistymi przeżyciami, ale ży

ciem ogółu: świat Żeromskiego 

jest w tworzeniu tak jak Polska, 

a on sam jest naszym własnym 

życiem”

Stefan Żeromski urodził się 1 

listopada 1864 roku w Strawczy

nie pod Kielcami, w zubożałej ro

dzinie szlachecko-ziemiańskiej. 

Do gim nazjum  uczęszczał w K ie l

cach. Były to lata gdy na tere

nach Królestwa Polskiego ucisk 

carsk*  działał z całą bezwzględ

nością, szczególnie zaś obejmując 

szkolnictwo. Stosunki panujące 

w ówczesnych szkołach rosyj

skich, własne przeżycia i obser

wacje tego okresu opisał później 

Żeromski w  pierwszej swojej po

wieści: „Syzyfowe prace", gdzie 

wyraźnie znaczył ścieranie się 

dwu światopoglądów  — jeszcze 

romantycznego i już pozytywi

stycznego, budzących w  m łodym  

pokoleniu nowe idee społeczne.

Studia rozpoczął w Instytucie 

Weterynaryjnym w Warszawie. 

Doświadczenia tego z kolei ok

resu wykorzystał w noweli „Si- 

łaczka". Ciężkie warunki m ate

rialne, graniczące z zupełną nę

dzą, dokuczliwe choroby (m. in. 

tyfus głodowy) zmusiły Żerom

skiego do przerwania studiów i 

zarabiania na życie pracą nau

czyciela domowego. W arunki 

materialne Żeromskiego uległy 

poprawie w roku 1882, kiedy to 

otrzymał pracę pomocnika bib lio

tekarza przy muzeum w  Rapers

w ilu w Szwajcarii, gdzie przeby

wał cztery lata.

Działalność literacką rozpoczął 

Żeromski w 1889 roku drukując 

w czasopismach noweli: „Ach

gdybym kiedyś dożył tej pocie

chy...", „Elegia", „Psie prawo”. 

W 1895 roku wychodzi pierwszy 

tom jego nowel pt. „Rozdziobią 

nas kruki i wrony" pod pseudo
nimem Maurycego Zycha, a w 

roku 1896 ,JZ.biór opowiadań". Z 

Szwajcarii wraca do Warszawy 

w roku 1897 i rozpoczyna pracę 

w bibliotece Zamoyskich, Nadal

rozwija żywą działalność literac

ką. W roku 1898 ukazują się 

„Utwory powieściowe", a następ

nie trzy poimeści: „Syzyfowe pra

ce” (w pierwszym wydaniu zaty
tułowane „Andrzej Radek”), „Lu

dzie bezdomni" (1900 r.) i p o 
pioły” (1904 r.). Potuieści te przy

niosły Żeromskiemu uznanie i 

sławę, a jednocześnie długo wy- 
czekiwaną poprawę warunków  

materialnych. Od tego czasu m o

że już Żeromski cały swój czas 
poświęcać wyłącznie twórczości. 

Przebywa w Nałęczowie i w Z a 
kopanem. Na krótki czas wyjeż

dża za granicę m. in. do Paryża. 

Po „Popiołach” ukazują się n a 

stępne utwory: „Echa leśne" (1905 

r., pod pseudonimem Maurycego 

Zycha, „Dzieje grzechu” (1908 r.), 

„Duma o hetmanie” (1908), dra

mat „Róża” (1909), tragedia S u ł 

kowski” (1910), powieść „Uroda 

życia" (1912), „Wierna rzeka" 

(1912).

Pisarstwo Stefana Żeromskie

go charakteryzuje się w ielką róż

norodnością tematyczną, przy 

czym we wszystkich uprawianych 

przez siebie gatunkach literackich 

(powieść, opowiadanie, nowela, 

dramat) jest twórcą oryginalnym, 

nie poprzestającym na starych 

zastanych formach, ale starają

cym się zmodyfikować je i przy

stosować do wymogów estety

cznych epoki, do nowego prądu

ŚWIĘTY 
BE
NE
DYKT

Inżynieria jest jednym z najpotężniejszych 
narzędzi cywilizacji w walce o opanowanie 
przyrody i ułatwienie człowiekowi życia. 
Jej podstawowe dziedziny powstały już w 
starożytności. W miarę upływu czasu dosko
naliły się jej metody i sprzęt Dopiero jed
nak w ciągu ostatnich k ilku stuleci z trady
cyjnego rzemiosła przekształciła się inży
nieria w dziedzinę techniki, opartą na solid
nych podstawach naukowych.

Słowo „inżynier" wywodzi się od łaciń
skiego wyrazu „ingenium” oznaczającego ta
lent, umysł, spryt.

Stosunkowo najmniej wiemy o budowni
czych Średniowiecza, o ludziach, którzy 
wznosili wspaniałe katedry i mosty, nie 
dbając o rozgłos i sławę, pracując jedynie

na chwalę Bożą. Spośród bezimiennych twór

ców arcydzieł architektury, które do dziś 

budzą nasz zachwyt, znamy tylko kilka po

staci. O jednym z najwybitniejszych przedsta

wicieli inżynierii średniowiecznej — świętym 

Benezecie (Benedykcie) — dowiadujemy się 

z legendy związanej ze słynnym Pont d’Avi- 

gnon. Legenda głosi, że: na rozkaz Boży Be- 

nezet porzucił pasanie trzód, którym się zaj

mował i podążył do Awinionu, a przybywszy 

doń, obwieścił jego mieszkańcom:

„Pan mój Jezus Chrystus wysłał mnie do 

tego miasta, abym zbudował most przez Ro

dan” .
To rzekłszy, zabrał się od razu do dzieła, 

korzystając ponoć z pomocy sił nadprzyro

dzonych. Szybko też zdobył laskę miejscowe

go biskupa i burmistrza miasta. Udało mu 

się również zebrać wśród pełnych podziwu 

mieszkańców około 5000 sous na koszty bu

dowy.
Legendę tę należy traktować oczywiście 

jako umowne i symboliczne przedstawienie 

rzeczywistych wydarzeń. A więc w budowie 

mostu wspomagały zapewne Benezeta nie 

tyle moce nadprzyrodzone, co wiedza tech

niczna, która mieszczanom awiniońskim wy

dawała się czymś cudownym. Tego rodzaju 

upiększenie prawdy było powszechne w Śre

dniowieczu — często spotykamy go w legen

dach i pieśniach Trubadurów.

Most w  Aw inionie powstał w latach 1177— 
1185. Zbudowany został, w oparciu o trady

cje rzymskie, z kamiennych przęseł łukowa

tych, lekko spłaszczonych. Cztery z tych 

przęseł zachowały się po dzień dzisiejszy. 

Średniowieczny ów most składał się z dwóch 

małych mostów łączących oba brzegi Roda

nu z naturalną wyspą leżącą pośrodku rzeki.

Święty Benezet jest postacią na pół legen

darną. Założył on w  1189 r. zakon, tzw. Bra

ci Mostowych, którzy ślubowali bronić pod

różnych, bezinteresownie budować mosty 

oraz zapewniać schronienie wędrowcom. No

sili oni białe habity z wyhaftowanym krzy

żem i mostem.

Most w  Avjgnanie.

Z  cyklu 
„Pisarz 
a współczesność"



STEFAN ŻEROMSKI

LUDZIE BEZDOMNI

oraz nadać im  taki kształt i ran
gę artystyczną, aby stały się ko
munikatywne dla współczesnego 
odbiorcy. W poszukiwaniu no
wych środków wyrazu artysty
cznego dla wyrażenia bogactwa 
podejmowanych treści emocjo
nalnych, Żeromski nie poprzes
taje i świadomie nie kontynuuje 
konstrukcji powieściowej dopro
wadzonej przez Prusa do perfe

kcji. Szuka nowych sposobów i 

form. Toteż nie w konstrukcji, 
nie w kompozycji powieści tkw i 
siła i wartość artyzmu Żerom

skiego, ale w ogromnej um ie jęt

ności oddawania najgłębszych

uczuć i przeżyć zarówno jedno
stki, jak i całego społeczeństwa, 
w znalezieniu adekwatnego i su
gestywnego środka dla przeka
zania problemów nurtujących 
współczesne społeczeństwo w 
najszerszym tego słowa znacze
niu. Motto swojej twórczości za
warł Żeromski w słowach:

„Byłem zawsze jak dobosz 

idąc y obok spracowanego 

tłumu, jego rytm wybijając 

werblami”.

Zatrzymajmy się przy dwu z 
najbardziej znanych i poczyt
nych powieściach Żeromskiego 

„Ludziach bezdomnych” i 
„Popiołach”.
„ L U D Z I E  B E Z D O M N I ”
— powieść ta wywarła ogromny 
wpływ na współczesnych pisarzo
wi. Wytworzyła nowy, oddzielny 
typ bohatera powieściowego, k tó
ry stał się prototypem nowej po
stawy życiowej. Podobnie jak w 
w ielu poprzedzających tę po
wieść nowelach, w „Ludziach Bez
domnych” daje autor wyraz głę
bokim  przeżyciom problemów 
społecznych na kanwie nowo- 
tworzącej się wówczas ideologii 
radykalno-społeeznej. Z samego 
założenia autora powieść ta jest 
wybitnie ideologiczna, nie może 
zatem przy takich tendencjach 
przedstawiać wielostronnego ob
razu społeczeństwa, lecz ukazuje 
to społeczeństwo tylko na tyle, 
na ile jest to konieczne dla udo
kumentowania zakładanej ideo
logii. -6ą natomiast „Ludzie Bez
dom ni” niezwykle sugestywnym 
ukazaniem przeżyć współczesne
go Żeromskiemu pokolenia, a 
zwłaszcza tej najwartościowszej 
jego części —  młodzieży — któ
ra z całym zapałem i poświęce
niem podejmowała się realizacji

nowych programów społecznych. 
Na pierwszy plan w powieści wy
suwa się problem nędzy warstw 
najbardziej uciskanych, przede 
wszystkim robotników, których 
„siła pieniądza” spycha na m ar
gines życia i odpowiedzialności 
moralnej inteligencji za taki stan 
rzeczy. W  rozegraniu konfliktu 
między głównym bohaterem — 
doktorem Tomaszem Judymem
— a środowiskiem warszawskiej 
elity lekarzy, zamyka się pierw
szy etap rozrachunku pisarza z 
burżuazyjnym ' społeczeństwem 
i z mieszczańską inteligencją, w 
której lud nie znajduje sojuszni
ka. Z ogromną ostrością odsła
nia Żeromski fałsz i zakłamanie 
tej grupy, ukazując jak napraw
dę wygląda: „zapał klas wyż
szych do spieszenia z pomocą ku 
tej nizinie...”. Na tle przedsta
wionych stosunków społecznych 
postać Tomasza Judym a — syna 
szewca, zarysowana jest niezwy
kle sugestywnie i jasno.

Jednakże poprzez postać Judy 
m a nie rozwiązuje Żeromski pro
blemu społecznego, daje nato
m iast jaskrawy obraz tragizmu 
krzywdy społecznej. Poprzez jed
nostkowe, indywidualne przeży
cie, ukazuje problem najw ażnie j
szy — poprzez symbol życia J u 
dyma ukazuje tych wszystkich 
ludzi bezdomnych, którzy całko
wicie oddani są społecznej, ofiar
nej działalności.

„ P O P I O Ł Y ” — wielki artyzm 
Żeromskiego u jaw nił się w peł
ni w tej powieści historycznej, 
dotyczącej szczególnie ważnego 
okresu lat 1795— 1912. Przełom nie 
tylko dwu wieków, ale i dwu 
kultur: oświecenia i romantyzmu. 
Ważyły się wtedy losy Polski. 
Wszędzie docierały ideały w iel
kiej rewolucji francuskiej. Napo
leon, jego zwycięstwa i klęski, 
decydowały o zmianie mapy po
litycznej Europy. To bogate tło

historyczne umiejętnie wykorzy
stał Żeromski w  „Popiołach". Po
wieść ta obejmuje całą epopeję 
legionów Dąbrowskiego, Polskę 
po rozbiorach i przekrój ówczes
nego życia społecznego i obycza
jowego. Wokół przygód i przć1 
żyć dwu głównych bohaterów — 
Rafała Olbromskiego i Krzysz
tofa Cedry — osnuta jest fa
buła powieści. Postacie tych 
dwu bohaterów są w pewnym 
sensie przeciwstawne, a jedno
cześnie uzupełniają się na wza
jem Przeciwstawione są sobie 
również dwie idee — spuścizna 
starszego pokolenia, w duchu ten

dencji oświeceniowych (Piotr 
Olbromski, starszy brat Rafała) 
wobec ideału pokolenia młodego 
(książę Gintułt) — szuka prawdy, 

sprawiedliwości w proteście i 
buncie przeciwko zastanej rzeczy

wistości. A więc racjonalistyczna 

kultura wieku oświecenia wobec 

romantycznej postawy przewagi 
uczucia.

Dla pokolenia współczesnego 
Żeromskiemu, w którym ciągle 

żywe były rozczarowania po klęs

ce powstania styczniowego, czasy 

opisywane w  „Popiołach” były 
źródłem otuchy i wiary w odra
dzanie się idei zbrojnej walki o 

niepodległość.

Cala twórczość Stefana Żerom
skiego jest ściśle związana z pro

blemami narodowymi i społecz

nymi. Zrozumienie i współczucie, 

nieustanna troska o losy narodu

— to jest w dorobku Żeromskie

go najistotniejsze i służy jedne

mu wielkiemu celowi —  pobu
dzeniu społeczeństwa do prze
ciwstawienia się wszelkiej dzie

jącej się krzywdzie i niespra
wiedliwości.

HELENA DYM SKA

TELEFON 
RZECZ KONIECZNA
Wśród w ielu zagadnień omawiamych na 

niedawno odbytym VI Kongresie Techników 
Polskich przedmiotem obrad były m. in. 
sprawy łączności telekomunikacyjnej, której 
rozwój w Polsce, niestety, mie nadąża zarów
no za potrzebami gospodarczymi jak i ro
snącymi potrzebami ludności. Braki występu
ją  ostro w  zakresie instalacji telefonów m ie
szkaniowych, szczególnie n a  wsi.

W 1970 r. liczba ahonentów telefonicznych 
w  kraju wynosiła miliom sto tysięcy e czego 
nieco ponad 50% stanowili abonenci miesz
kaniowi. A iłu jest ich gdzie indziej? Ogra

niczmy się w  naszej odpowiedzi wyłącznie do 
Europy. Otóż W ielka Brytania posiada zain
stalowanych 14 mfln. aparatów, NRF — 12 
min., Związek Radziecki — 9,9 min., W ło
chy — fl,5 m in . ii Francja — 8,1 min. Nato
m iast rw stolicach tych państw jest aparatów: 
w Londynie — 3,4 młn., Paryżaj — 2,5 m in., 
Moskwie — 1,6 m in. i Rzymie — 1,1 min., 
a więc niewiele m niej aniżeli mamy ich w 
całej Polsce. Ze swoimi 5,4 aparatami na 100 
mieszkańców stoimy daleko w  tyle za Cze
chosłowacją (13,1 ap), NRD  (11,6) i Węgra
mi (7,5) wyprzedzając jedynie Bułgarię (4,9). 
Ta sama kolejność zachowuje się w ilości 
aparatów przypadających na 100 m ieszkań
ców stolic tych czterech państw obozu socja
listycznego. Swego rodzaju ciekawostką jeaft, 
że wg danych na  1.1.1970 r. na ogólną liczbę 
255,2 m in  aparatów telefonicznych zainstalo
wanych na całym świecie, Ameryka Płn. po
siada ich 124,1 m in. itj. 48,6%, a więc bez 
mała połowę. Wynosi to 54,7 aparatów na 100 
mieszk.

Powróćmy jednak do zagadnień krajo
wych. Otóż, jeśli się zważy, że w ciągu ostat
nich 15 lat iiczłja niezrealizowanych podań
o założenie telefonów wyrosła z około 28 tys 
(w 1955 r.) do ponad 300 Itys. (w 1970 r.). to 
sytuację na tym  odcinku można nazwać ■ka
tastrofalną. Należy przy tym  dodać, że fak
tyczne zapotrzebowanie jest znacznie w ięk
sze od liczby zarejestrowanych zgłoszeń i sza 
cuje się je na około pół miliona.

A jak jest z rożbudową sieci telefonicz
nych na terenach wiejskich? Niestety, równie 
źle. Wystarczy powiedzieć, że około 11.500, 
,tj. 29% sołectw, wiele wiejskich ośrodków

zdrowia, służiby przeciwpożarowej itp. jest 
całkowicie odciętych od świata wskuLek bra
ku telefonów, a ponad 1850, tjj. 40% gromadz
kich rad narodowych nie posiada jeszcze ca
łodziennej łączności 'telefonicznej.

Tego niewesołego obrazu dopełni fa kil 
znacznego zużycia części central telefonicz
nych. Około bowiem 500 miast i otŁiedli. tj 
56% w skali ogólnokrajowej, posiada centra
le ręcznie obsługiwano przez telefonistki.

Przychodzi kolej na postawienie pytania 
dlaczego tak jest?

Otóż stopień 'zacofania w  tej niesłychanie 
ważnej dziedzinie, spowodowany został ogra
niczeniem nakładów  inwestycyjnych na roz
wój łączności przy jednoczesnym systema
tycznym wzroście kosztów inwestycyjnych.

Pocieszające i napawające optymizmem jest, 
że prohlem naprawienia dotychczasowych za
niedbań i dalszego rozwoju telekomunikacji 
w  Polsce znalazł rozwiązanie w uchwale 
Biura Politycznego K C  PZPR. zalecającej 
Ministerstwu Łączności — niezależnie od 
przedstawionego programu na lata 1971— 1975
— opracowanie wspóJnie z Komisją P lano
wania długofalowego (8— 10 letniego) planu 
obejmującego stopniowe nadrabianie opóź
nień w  rozwoju telekomunikacji.

Ponadto resort łączności ma dołożyć ze 
swej strony starań, by jeszcze w bieżącym 
5-leciu zwiększyć przyrost liczfoy abonentów 
z planowanych dotychczas 215 tys. do 320 tys.. 
jak też stworzyć najpilniejsze podstawowe 
trakty telekomunikacyjne dla automatyczne
go krajowego ruchu telekomunikacyjnego.

■Nie traćmy zatem nadziei.
OPR. J. NOW AK



POSTĘPOWANIE
PRZED_________
KOLEGIUM

Kiedy do Kolegium wpłynął już wniosek
o ukaranie, przewodniczący Kolegium, wy
znacza skład orzekający, aby móc przystąpić 
do najważniejszej czynności — rozprawy.

Czy obwiniony ma prawo nie zgodzić się 
ze składem osobowym Kolegium.

Owszem. Członek Kolegium podlega wy
łączeniu od udziału w rozpoznawaniu spra
wy, jeżeli:

— sprawa dotyczy tego członka bezpo
średnio, lub brał on udział w wyda
n iu zaskarżonego lub uchylonego roz
strzygnięcia albo zeznawał w tej spra
wie jako Iw ladek;

— pomiędzy nim a obwinionym, pokrzyw
dzonym lub oskarżycielem publicznym  
zachodzi stosunek osobisty tego rodza
ju, ie  mógłby wywołać wątpliwość co 
do bezstronności tego członka.

Jak przebiega rozprawa? Praworządnie i z 
poszanowaniem godności tych, których we
zwano przed Kolegium — obwinionych, po
krzywdzonych i świadków.

Obwiniony ma pełne prawo uczestniczyć w 
rozprawie. Jeżeli nie chce z prawa tego sko
rzystać, rozprawa może odbyć się i bez je
go udziału chyba, że zachodzą takie okolicz
ności, które wymagają udziału obwinionego 
w postępowaniu (np. są rozbieżności w pro
tokóle MO. stwierdzeń świadków i pokrzyw
dzonego). __

Kolegium oszczędza czas swój i cudzy. 
Dlatego postępowanie odbywa się szybko

i sprawnie. Na przykład, jeżeli obwinio
ny przyznał się do winy. a jego wyjaśnienia 
nie budzą wątpliwości składu orzekającego. 
Kolegium rezygnuje z dalszych zeznań świad
ków lub innych dowodów. I odwrotnie. Ob
winiony nie stawił się na rozprawę, ale sta
w ili się świadkowie. Aby oszczędzić czas 
przesłuchuje się świadków, aby nie wzywać 
ich powtórnie.

Czy obwiniony ma prawo da obrony? 
Jak najbardziej. Jeżeli obwiniony po
wierza te czynności adwokatowi to ten ostat
ni jest uprawniony do obrony według prze
pisów ustawy o ustroju adwokatury, a więc 
uprawnienia jak w procesie sądowym.

Należy nadmienić, źe Kolegium może na 
prośbę obwinionego, dopuścić w charakterze 
obrońcy członka rodziny, sąsiada albo in 
nego godnego zaufania obywatela. Taki 
obrońca ma prawo stawiania pytań świad
kom i składania wniosków.

Wniosek dowodowy powinien wskazywać, 
jakie okoliczności mają być udowodnione, a 
w szczególności:

— zeznania świadków
— opinie urzędów powołanych do ich wy

dawania, instytutów lub zakładów spe
cjalistycznych albo opinie biegłych,

— wyjaśnienia obwinionego,
— oględziny miejsca, rzeczy lub osoby.
— dokumenty.

Po zamknięciu postępowania dowodowego 
przewodniczący składu orzekającego udziela 
głosu kolejno oskarżycielowi publicznemu, 
pokrzywdzonemu, obrońcy I obwinionemu, 
po czym zarządza tajną naradę.

Kolegium wnikliw ie rozpatruje wszystko 
..za” i „przeciw”, aby odpowiedzieć w orze
czeniu „nie w inien", a jeżeli winien, to na 
jaką karę zasłużył i dlaczego.

Czy Kolegium jest nieomylne? Na
turalnie, że tak nie jest. Dlatego ob
winionemu służy odwołanie od orzeczeń Ko
legium I instancji do Kolegium II  Instancji, 
a jeżeli sprawcę wykroczenia ukarano karą 
najsurowszą — aresztu, może on zażądać,

aby jego sprawę rozpatrzył sąd. Termin 
wniesienia odwołania wynosi nie dłużej jak
1 dni.

Skład uizekający Kolegium II instancji 
może:

— utrzymać w mocy zaskarżone roz
strzygnięcie albo

— uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie.
W tym ostatnim przypadku Kolegium mo

że albo samo podjąć decyzję, np. łagodząc 
mu karę, albo sprawę przekazać Kolegium
I instancji do ponownego rozpoznania.

W przypadku, jeżeli odwołanie składa ob
winiony to orzeczenie I I  instancji nie może 
pogorszyć jego sytuacji. Na przykład Kole
gium I instancji ukarało obwinianego grzyw
ną 1000 zł. Jeżeli obwiniony złoży odwoła
nie, to Kolegiom II  instancji nie może go 
ukarać grzywną wyższą. Może natomiast 
zmniejszyć karę albo przekazać sprawę do 
Kolegium I instancji do ponownego rozpa
trzenia. Sprawa przedstawia się inaczej, je
żeli odwołanie złożył oskarżyciel, poszkodo
wany lub instytucja, która złożyła wniosek
o ukaranie. Wtedy oczywiście Kolegiutn II 
instancji może karę zaostrzyć, a obwinionego 
uniewinnionego w I instancji ukarać. Nie 
może jednak w takim przypadku orzec kary 
aresztu.

A co się dzieje, jeżeli obwiniony dokonał 
drobnego wykroczenia, np. nie dokonał for
malności meldunkowych i do winy się przy
znaje?

Otóż w sprawach, w których nie zachodzi 
potrzeba wymierzenia kary innej niż grzyw
na od 50 do 500 złotych, przewodniczący Ko
legium 1 instancji może orzec tę karę w dro
dze nakazu karnego.

Nakaz karny służy szybkości i sprawności 
postępowania, ale też nie może naruszać w 
niczym praw obwinionego do obrony i za
skarżenia niesłusznej jego zdaniem decyzji. 
Dlatego w postępowaniu nakazowym obo
w iązują te same zasady obrony jak w postę
powaniu zwyczajnym przed Kolegium.

JÓZEF STEFANOWICZ

P S Y C H O LO G IA  HA CO D Z IE Ń

„Mamo — On m nie ciągnie 28 wło
s y  I’’

On się b ije !"
,,Ona mnie knpnęlar'

Nieustanne skargi dzieci, na 
które właściwie nie ma lekar
stwa. musimy my — rodzice cią
gle wysłuchiwać. W  każdej ro
dzinie. dzieci — rodzeństwo 
wszczynają między sobą kłótnie
i awantury. Jest to bardzo cha
rakterystyczna cecha, wskazująca 
na emocjonalną pobudliwość, a 
nawet pewną nerwowość na
szych pociech.

Dorośli nie rozumieją, dlacze
go dzieci się kłócą, dlaczego do
chodzi do niemal codziennych 
konfliktów a nawet bójek. Jed
nakże bójki i kłótnie nie są do
wodem, że nasze dzieci nie ko
chają się wzajemnie. Człowiek 
dorosły potrafi zdobyć się na u- 
przejmość, serdeczność, potrafi 
być cierpliwy — umie powściągać 
swój instynkt agresji, czego nie
stety nie można wymagać od 
dzieci,

Dlaczego jednak dzieci są tak 
agresywne we wzajemnych sto
sunkach?

Na wystąpienie agresywnego 
zachowania u dzieci ma wpływ 
szereg bardzo istotnych i ważnych 
czynników.

Zdajemy sobie sprawę z tego. 
że żadne dziecko z własnej woli 
nie zgodzi się na współudział 
drugiego dziecka w miłości ro
dziców. Pierworodny zawsze trak
tuje jako intruza swego młodsze
go brata lub siostrę. Narodziny 
trzeciego dziecka nie są także 
przyjmowane z należytą radością

przez rodzeństwo. Każde z dzie
ci obawia się, że utraci miłość 
matki na rzecz młodszego.

Między Adasiem a jego młod
szym bratem Maćkiem wybucha 
kłótnia, dochodzi do bójki.

Dlaczego Adaś bije Maćka? 
Dlaczego go drażni aż do łez? 
Mogą istnieć ku temu trzy po
wody:

— likwiducja zwykłych, dziecięcych 
porachunków.

— zwrócenie na siebie uwagi m at
ki,

— ciekawość — po czyjej stronie 
słanie matka.

To ostatnie zjawisko występuje bar
dzo rzęsto i wymaga z naszej strony 
wprost wyjątkowego umiaru i taktu.

Ciągle konflikty dziecięce (rodzinne) 
nie mogą stanowić podstawy do obaw, 
że dzieci w przyszłości hędą się wza

jemnie nlena widzieć. W miarę upły
wu czasu, współzawodnictwa m łode
go wieku zanika. Natomiast, jeśli 
świadomie lub nieświadomie dajemy 
pierwszeństwo jednemu z dzieci,' stan 
ciągłej rywalizacji przeradza się w 
stalą cechę stosunków między ro
dzeństwem. Dziecko mniej kochane, 
i la je się tym bardziej agresywnym, 
ponieważ czuje się „gorsze” . Pragnie 
ono za wszelką cenę zwrócić uwagę 
otoczenia na siebie — manifestując 
swoje nieznośne cechy. To „gorsze” 
dziecko może wejść w życie z baga
żem inwalidztwa uczuciowego, które 
w przyszłości może przenieść na jed 
no ze swych dzieci.

W idzimy więc, że wybór ro
dziców często rzutuje wprost na 
postępowanie dzieci.

Próba sit ze światem — to n a 
stępne. istotne podłoże wielu 
dziecięcych awantur.

Dziecko próbuje swoich sil w gro
nie rówieśników i rodzeństwa. Zm a
gania te m ają przeważnie charakter 
zabawy w bójkę. Często zabawa prze* 
radża się w konflikt, ponieważ na 
skutek zmęczenia zabawą i hałasem, 
dzieci stają się nerwowe i rozdraż
nione. skłonne do wybuchu. We wza
jemnych starciach dzieci uśw iadam ia
ją  sobie własną sitę i poznają rzeczy
wiste granice swoich możliwości.

C2ęslo zapominamy, że nawet na j
młodsze dziecko pragnie odrobiny sa
motności i całkowicie prywatnego ży 
cia, C2yli „swojego terytorium” . Sta
le przebywanie w towarzystwie ro
dzeństwa, w jednym pokoju, a nawet 
w jednym łóżku — powoduje u dzie
ci 2męczenie. przesyt. Natomiast me
toda podawania rodzeństwa za wzór 
do naśladowania przynosi wręcz od
wrotne rezultaty. Dziecko stopniowo 
uświadamia sobie własną odrębność
— indywidualność.

Gromimy dzieci 2a nadmierną 
hałaśliwość i burzenie rodzinnej 
harmonii. Ale jak należy postę
pować, aby interwencja rodziców 
była skuteczna?

Otóż rodzice powinni jak naj
rzadziej interweniować w spo
rach i bójkach dzieci, a to z róż
nych przyczyn, ponieważ:

— rzadko kiedy znają właściwy kon
tekst sprzeczki (kto zaczął, dlaczego, 
okoliczności),

— ukaranie tego kto uderzył nie 
rozwija charakteru poszkodowanego,

— w ten sposób rodzice mogą wy
wołać niezgodę wśród rodzeństwa.

Nie znaczy to, że kategorycznie 
nie należy wtrącać się do kon
fliktów między dziećmi. W wy
padku gdy dziecku zagraża bez
pośrednie niebezpieczeństwo, lub 
gdy mieszkaniu grozi ruina — 
interwencja rodziców jest ko
nieczna.

Spory między dziećmi należy 
rozwiązywać rozsądnie i spokoj
nie, ponieważ na postępowanie 
naszych dzieci wpływa ogromnie 
nasze, rodzicielskie postępowanie.

M AŁGORZATA SUDEN1S
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J
ednym z większych i real
nych zagrożeń życia w na
szym świecie jest narko
mania. Szerzy się ona 

głównie na Zachodzie wśród 
młodzieży w wieku 16— 25 lat. 
nierzadko jednak i przed 15 ro
kiem życia. Liczby narkomanów 
nie udaje się ustalić, m imo wielu 
wysiłków. Do walki z tą plagą 
zaangażowano służbę zdrowia i 
policję na całym świecie. Sprze
daż narkotyków jest bowiem pro
cederem kryminalnym. Przemyt i 
handel narkotykami jest tak 
świetnie zorganizowany, że w 
wielu wypadkach Interpol jest 
bezradny. Poszczególne kraje sta
le podwyższają wymiar kary wo
bec handlarzy narkotyków, aż do 
kary śmierci włącznie.

Narkomania ogarnia jednak 
szerokie warstwy społeczne; 
wszystkie niemal środowiska są 
reprezentowane wśród pacjentów 
szpitali psychiatrycznych na od
działach odwykowych. Hodzice 
są przerażeni. Jak  przeciwdzia
łać. jak  zapobiec złu?

W  Polsce, na szczęście.' narko
mania na tak wielką skalę, jak

w zachodnich państwach Europy 
właściwie nie istnieje Słyszy się 
jednak coraz częściej € wypad
kach zatruć, czasami nawet 
śmiertelnych, na skutek użycia 
najróżniejszych środków odurza
jących. Nie wolno nam dopuścić 
do rozprzestrzeniania się tej p la
gi. Ucząc się na błędach innych 
krajów, postarajmy się unikać 
ich u siebie. (Recepty na zwalcza
nie narkomanii nikt jeszcze nie 
wymyślił. Można tylko, a nawet 
należy koniecznie zapobiegać. W 
tej dziedzinie największe pole da 
popisu m ają rodzice i wychowaw
cy. Popełniają oni jednak często 
podstawowe błędy. Straszą m ło
dzież, nie posiadając dokładnej 
znajomości rzeczy, że np. papie
ros z haszyszem jest trucizną 

śmiertelną. Młody człowiek, któ

ry sprawdził już, że to nie praw

da, ponieważ haszysz palą (np. 

we Francji) dziesiątki tysięcy

młodzieży, lekceważy sobie póź
niej prawdziwe ostrzeżenia. 
Większość bowiem narkotyków 
jest rzeczywiście groźna dla 
zdrowia.

Często spotyka się rodziców 
nadmiernie podejrzliwych — nie 
należy dramatyzować i wyobra
żać sobie, że każdy długowłosy, 
niedbale ubrany chłopak jest 
narkomanem. Odwrotnie, jeśli 
młody człowiek, dobry uczeń, o- 
puszcza się nagle, blednie, nie 
chce jeść, ma ślady po zastrzy
kach na ramionach, można się 
obawiać, że popadł w narkoma
nię. że używa środki prawdziwie 
niebezpieczne dla życia.

W  naszym kraju prawdziwych 
narkotyków jak Haszysz'). He
r o i na )  czy L S D :l) nie spotyka 
się w  powszechnym użytku. Po
pularne są „domorosłe'1 środki, 
w rodzaju środka czyszczącego 
„Tvi.“ —  używanego do wdycha-

Pole konopi — z irh soku otrzymuje się luwnysŁ

nia. a także różnych ziołowych 
naparów, wywołujących poza 
niewielkim oszołomieniem, znacz
nie gorsze częstokroć objawy u- 
boczne.

Jak  m ają postępować rodzice, 
jeśli stwierdzą, że ich pociecha 
używa jakiegoś środka narkoty
zującego?

Na to pytanie nie można dać 
jednej odpowiedzi. W  wypadkach 
zagrożenia zdrowia należy oczy
wiście natychmiast wezwać leka
rza lub pogotowie. Jeśli nato
miast stwierdzimy użycie specy
fiku niezbyt groźnego dla zdro
wia, noszącego jednak znamiona 
narkotyku, należy podjąć z dziec
kiem rzeczowy dialog: nie sądzić, 
nie moralizować! Jeśli to m ożli
we wysłuchać ich zamiast syste
matycznie zrzędzić. Należy znać 
język młodych i umieć się nim

kto już próbował wie, jak to jest. 
Im  bardziej wróg przyjemny, tym 
bardziej jest groźny. Należy jed
nak wyjaśnić, że wybierając nar
komanię, wybiera się obłęd, stop
niową degradację a nierzadko 
śmierć. Cena płacona za te przy
jemności jest straszna. LSD wy
wołuje nieodwracalne zmiany w 
materiale genetycznym, co odbi
ja się na następnych pokoleniach 
—  powoduje wady rozwojowe i 
uszkodzenia mózgu. „Tri” uszka
dza nerw wzrokowy, narządy 
wewnętrzne, działa jak typowa 
trucizna.

Zapobieganie tej chorobie spo
łecznej jest jak dotąd jedyną 
skuteczną metodą. Niewielkie są 
bowiem szanse całkowitego wy
leczenia narkomanów. Bardzo 
silne przyzwyczajenie powoduje, 
że zaledwie 10—15% heroinoma- 
nów może liczyć na powrót do 
normalnego życia.

Znany psychiatra francuski dr 
Claude Ólievenstein specjalista, 
w sprawach narkomanii, na ska
lę międzynarodową, wydał nie
dawno pracę, pt. „Narkomania" 
((La drogue), w której stwierdza: 
..Myślimy, czy się to komuś po
doba czy nie. że sytuacja narko
manów jest dziś rzeczywiście 
przykładowa: Tym. czym w śred
niowieczu był trąd, w  czasach no
wożytnych — choroby psychicz
ne, jutro będzie narkomania".

Mak uprawiany w krajach azjatyc
kich. Ta opium, z którego pochodzi 
heroina.

posługiwać. Odpowiadać na pyta
nia, zamiast prawić morały. Nie 
traktować młodych, jak krym ina
listów.

Nie można zaprzeczać, że uży
cie narkotyków sprawia pewną 
przyjemność. Z tego trzeba zda
wać sobie sprawę, ponieważ ktoś

1. Haszysz to języku  arabskim  znaczy 
2iele. Jest ta wyciąg z konopi in
dyjskich. W ywołuje  uc2ucia przy
jemnego podniecenia, z halucynacja
mi. Przy długotrwałym  używaniu 
prowadzi do osiabłema fizycznego i 
otępienia umysłu.
2 . Heroina — związek organiczny, po
dobnie jak m orfina jest ekstraktem  
z opium.
3. LSD  — wywołuje halucynacje, 
wrażenie podróży. Nie jest groźny 
Sfim w  sobie lecz wywołuje osłabie
nie umysłu  i może prowadzić do sa
mobójstwa.

TERESA KŁOSIEW IC2



LEKARZ RADZI

CHOROBY
SPOŁECZNE
GRUŹLICA

cz. II

Inwazja prątków gruźlicy 
nie w każdym przypadku po 
woduje proces chorobowy. W 
dużej liczbie przypadków za
razki albo w ustroju giną, al
bo pozostają długie lata w 
stanie ukrytym , objaw iając się 
tylko nieznacznymi zm ianami 
czynnościowymi. W prawidło
wym 5tanie układu nerwowego 
i przemiany materii, organizm 
ludzki jest stosunkowo dość 
odporny na prątk i gruźlicy. W 
niepomyślnych warunkach, 
gdy obronność organizmu jest 
zachwiana, a odżywianie i 
przemiana materii ulega zabu
rzeniom, odporność wobec 
prątków maleje i  może po
wstać czynny proces chorobo
wy. Czynnym procesem cho
robowym nazywamy taki stan, 
kiedy w organizmie następuje 
szybkie rozmnażanie się p rąt
ków, a produkty przem iany i 
rozpadu zarazków wywierają 
toksyczne działanie na ustrój 
chorego.

Gruźlica różni się od innych 
chorób tym , że w ustroju czło
wieka może przebiegać bardzo 
rozmaicie pod względem cięż
kości, umiejscowienia 1 posta
ci, że może zatrzymać się na 
różnych etapach, może całymi 
latami trwać w postaci u ta jo 
nej, może też niespodziewanie 
wybuchnąć ponownie w sposób 
ostry, lub trwać długo w po
staci przewlekłej.

Prątki gruźlicy, jak  o tym 
była mowa, dostają się do or
ganizmu przeważnie przez na
rząd oddechowy, dużo rzadziej 
przez przewód pokarmowy, a

już całkowicie sporadycznie 
przez uszkodzoną skórę. Okres 
od zakażenia do wystąpienia 
pierwszych objawów, tak zwa
nego pierwszego pierwotnego 
ogniska gruźliczego, trwa 
przeciętnie od 3 do 12 tygodni, 
ale trwać może i  od 10 do 12 
miesięcy. Przy najczęstszym 
zakażeniu, kropelkowym, przez 
układ oddechowy, ognisko 
pierwotne z reguły tworzy się 
w płucu. Przy zakażeniu drogą 
pokarmową tworzy się w w ę
złach chlonnycb krezki jelito
wej, a w zakażeniu przez skó
rę, w miejscu zakażenia.

W rzadkich przypadkach, 
szczególnie gdy m a się do czy
nienia z masową i bardzo zło
śliwą infekcją, może nie wy
tworzyć się ognisko pierwotne 
lecz występuje uogólnione za
każenie gruźlicze — tak zwana 
posocznica; stan bardzo nie
bezpieczny dla życia chorego.

Siady przebytego ogniska 
pierwotnego, jak wykazują 
masowe badania radiologiczne, 
spotyka się u około 50° 0 lud
ności Europy. Ognisko pier
wotne może się wygoić i  unie- 
czynnić, może przejść w u- 
ogólnione zakażenie gruźlicze, 
może wreszcie dać początek 
przewlekłemu procesowi gru
źliczemu. Około 80% wszyst
kich przypadków zakażenia 
gruźliczego w krajach uprze
mysłowionych kończy się wy
gojeniem i unieczynnieniem 
procesu gruźliczego. Podkre
ślam, w krajach uprzemysło 
wionych — gdyż Uogólnienie 
zakażenia gruźliczego pierwot
nego jest bardzo częste u 
członków plemion pierwotnych 
ludów, które nigdy nie stykały 
się z gruźlicą.

Objawy zakażenia gruźlicze
go są bardzo różnorodne. Cza
sem, szczególnie u dzieci m a
łych, początek Jest nagły, z 
wysoką temperaturą, czasem 
występują stany podgorączko
we, czasami Jedynym objawem 
Jest suchy kaszel, a kiedy in 
dziej kaszer „w ilgotny” , z ob
fitym odptuwanlem. W nie
wielkim procencie przypadków 
występuje krwioplucie. U nie
których chorych występuje o- 
gólne złe samopoczucie, brak 
łaknienia, spadek wagi, po
drażnienie nerwowe, bezsen
ność, nocne poty. Ostateczne

rozpoznanie można ustalić je
dynie pn przeprowadzeniu ba
dań laboratoryjnych i radiolo
gicznych. Każda „grypa” o 
nietypowym, przedłużającym 
się przebiegu, lub częstych na
wrotach, powinna nasunąć po
dejrzenie zakażenia gruźlicze
go.

W walce z gruźlicą niezmier
nie ważne jest możliwie 
wczesne rozpoznanie zakażenia 
gruźliczego. Wcześnie rozpo
częte leczenie w ogromnej 
większości przypadków daje 
pewność całkowitego wylecze
nia. Stąd lak ważne są okreso
we badania radiologiczne, 
przeprowadzane masowo, tak 
zwane prześwietlenia m ało
obrazkowe.

Dawniej sądzono, że istnieją 
specjalnie korzystne klimaty 
dla leczenia gruźlicy. Dziś w ie
my, że nie m a klimatów bez
względnie leczniczych dla gru
źlicy. Są natomiast miejsco
wości o klimacie szkodliwym, 
Do nich zaliczamy okolice o 
dużej ilości opadów, częstej 
mgle, silnych wiatrach. W Pol
sce należą do nich północno- 
zachodnie stoki Beskidu Ślą
skiego 1 dolina Wisły na Po
morzu. K limat górski i wyso
kogórski nadaje się do lecze
nia niektórych postaci gruźli
cy. Miejscowości nizinne, m a
jące grunt przepuszczalny, o- 
slonięte od w iatru, zalesione, o 
dobrym, czystym powietrzu i 
dobrze nasłonecznione, nadają 
się do leczenia wszystkich po
staci gruźlicy. W obecnym 
stanie wiedzy medycznej lecze
nie klimatyczne jest tylko jed
nak leczeniem uzupełniającym. 
Największe znaczenie ma le
czenie farmakologiczne, higie
niczno-dietetyczne i w niektó
rych przypadkach chirurgicz
ne.

Jak należy wystrzegać się 
zakażenia gruźliczego, jak  po
stępować z chorym w domu i 
jak utrwalać wyniki leczenia, 
omówimy już w następnym 
odcinku.

LEKARZ

K R Z Y Ż Ó W K A  NR 60
PO ZIOM O : 1) pod oknem, 5) stolica Abchazji, B) aro
matyczny trunek. 9) odcinek trasy przebiegający w 
poprzek lub iw skos stoku góry. 10) roślina na włókno 
i olej, 11) powieść Zoli, 13) układ, pakt, 17) kara pie
niężna, 19) obiekt siportowy. 21) gra w karty, 25) za 
wody, spotkanie sportowe, 26) opały. 27) w pobliżu 
Zakopanego, 28) imię słynnej Peruwianki. 29) miasta 
nad Wartą, 30) dęty instrument muzyczny,

P ION OW O: 1) wizerunek, 2) u wylotu miasta, 3) uży
cie nadużycia czegoś, 4) wystawca weksla, S) strój wie
czorowy, 6) obłudnik, 7) dział medycyny. 12] korab. 
14) nasz brązowy medalista z olimpiady irzymskietf, 15) 
laska Merkurego, 16) drobina materii, 18) powoduje 
utratę zagrywki w siatkówce. 19) wyraz bliskoznacz
ny, 20) a*nrtonim pozytywu, 21) przykrycie konia pod 
siodło. 22) czeka na zwycięzcę, 23) muzeum krajoznaw 
cze pod gołym niebem, 24) uiszczający przedpłatę.

Rozwiązania należy nadsyłać w  term inie 10-dniowym 
od daty ukazania się num eru pod adresem redakcji 
z dopiskiem na kopercie lub  pocztówce: „Krzyżówka 
nr 60” . Do rozlosowania: Komplety książek.

ROZW IĄZANIE KRZY2ÓW K I NR 54

POZIOMO: piwosz, lampas, Andaluzja, mahoń, cyna, 
apel. Łapy, noc, Ruch, wosk, Ordon, kryterium , trium f, 
brzana. PIONOW O: plomba, wychowawczyni, S tań
czyk, aula, przeprowadzka, szabla, eden, brokat, ban i
ta, opis. Komar, helm.

Po kilkunastu m inutach domy przerzedziły 
się. Po obu stronach tu i ówdzie między par
kanami błyskało światło naftowej lampy. 
Wreszcie i te znikły. Natomiast w nozdrza 
uderzył cuchnący odór wielkich zwalisk 
śmieci. Dorożka skręciła w bok, ustało od ra
zu klaskanie kopyt końskich. Na miękkiej 
gruntowej drodze nie było ich słychać. Doje
chali do pierwszej glinianki.

— Stój, najlepiej tu — odezwał się cichy 
głos.

Nasłuchiwali przez chwilę. Z daleka jedno
stajnym głosem huczało miasto. Tu dokoła 
panowała zupełna cisza.

— Wylewaj go — rozległa się krótka ko
menda.

Trzy pary rąk wczepiło się w bezwładne 
ciało. Po chw ili zawartość kieszeni została 
wyjęta. Bez trudu, zdjęli też palto, m arynar
kę i kamizelkę. Nagle, widocznie pod wpły
wem zimna, W ilczur oprzytomniał i zawołał:

— Co to, co robicie?...
Jednocześnie usiłował poderwać się z zie

mi. W chwili jednak, gdy już stał na no
gach, otrzymał cios w tył głowy. Bez jęku 
zwalił się niczym kłoda. Ponieważ zaś pada
jąc zatoczył się aż po brzeg wielkiego dołu, 
do którego zsypywano śmieci, ciało po po
chyłości zsunęło się na dno.

— Cholera! — zaklął jeden — nie mogłeś 
przytrzymać?

—  A po co?
— Durny szczeniak! Po co! Złaś teraz do 

glinianki po buty i portki.
— Sam złaś, kiedyś taki chytry.
— Co ty powiesz?! —zbliżył się doń groź

nie pierwszy.
— Co ty powiesz?! — zbliżył się doń groź

nie pierwszy.
Zanosiło się na rozprawę, gdy ozwał się 

flegmatyczny glos dorożkarza, który dotych
czas w  milczeniu palił papierosa.

— A ja mówię: jadziem. Chcecie, żeby nas 
tu nakryli?...

Mężczyźni opamiętali się i wskoczyli do 
dorożki. Koń ruszył z miejsca. Przed w jaz
dem na główną szosę zatrzymali się, doroż
karz wyciągnął spod kozła stary worek i do
kładnie obtarł wszystkie koła ze śmieci, któ
re się do nich poprzylepiały, po czym wsko
czył, cmoknął na szkapę i wkrótce na po
lach zapanowała dawna cisza.

W  ciągu dnia n ikt tu nie zaglądał, a nocą 
tym bardziej. Nad ranem tylko zaczynał się 
przy gliniankach ruch. To chłopi z wiosek, 
położonych w  promieniu kilkunastu kilom e
trów przyjeżdżali ze swoim cuchnącym ła 
dunkiem. Przyjeżdżali, wysypywali z fur 
śmieci i z paruzłotowym zarobkiem wracali 
do domu. Sumienniejsi zwalali nieczystości 
wprost do glinianek, tak jak to było przy
kazane, inni korzystając z braku kontroli, 
wysypywali je wprost na pole.

Stary Paweł Bańkowski, gospodarz z Brzo
zowej W ólki lub ił jednak uczciwą robotę. 
Dlatego właśnie podjechał nad gliniankę
i systematycznie wypróżniał swoją furę. Nie 
spieszył się, bo i kobyle trzeba było dać wy
począć przed drogą, a sam cierpiał już na 
zadyszkę, co w jego wieku było rzeczą zro
zumiałą.

Właśnie skończył i mościł sobie na pokry
wie worek z resztkami siana, gdy z dołu 
posłyszał wyraźne stękanie. Przeżegnał się 
na wszelki wypadek i nastawił uszu. Stęka
nie odezwało się głośniej.

— Ej tam! — zawołał — Co za licho?
— Wody — zajęczał słaby głos.

Głos ten wydał się Pawłowi Bańkowskie
mu znajomy. Właśnie wieczorem jechał do 
miasta i w idział Mateusza Piotrowskiego z 
Baczyńca, który tak samo jechał i też na 
zwózkę śmieci. Coś tknęło Bańkowskiego, że

to właśnie Piotrowski. 1 głos ten sam i zaw
sze do tej glinianki zsypywał. A i wypić lu 
bił. Po pijanemu wpadł do dołu, może sobie 
co przetrącił i leży.

Rozejrzał się. Ciemno jeszcze było, na 
wschodzie ledwie szarzało. Jeżeli Piotrowski 
swoją furmankę tu zostawił koń na pewno 
sam powlókł się do Byczyńca.

— A to wy. panie Piotrowski? — zapy
tał — Wpadliście, czy jak?...

Jedyną odpowiedzią był cichy jęk.
—  A może go te miejskie urządziły? — 

zastanowił się gospodarz. Po ludziach z m ia
sta wszystkich nagorszych rzeczy się spo
dziewał.

Pomacał nogą pochyłość — po namyśle 
wrócił do konia, owiązał postronki zastępu
jące lejce, sczepił je. mnenym supłem przy

wiązał do osi i trzymając się sznura zszedł 
na dół.

•— Panie Mateuszu, a' odezwijcie się, bo 
ciemno — zawołał, — Gdzie wy?

— Wody!... — posłyszał głos tuż przy so

bie.

Pochylił się i namacał ramię.

—  Nie mam wody, skąd woda? Musicie 
wyleźć na wierzch. A gdzie wasz koń?...



\ozmowy z czytelnikami **
Edward Godlewski___________

M ajdan-Średnica, p. Ostrów 

Mazowiecki.

Pisze do Redakcji: ,, Jestem w cięż

kich warunkach materialnych z po

wodu choroby i Inwalidztwa. Renty 

nie posiadam. Żyję razem ze swą sta

ruszką matka, cierpiącą na chorobę 

serca i reumatyzm. Rozrywek ani 

żadnych przyjaciół nie mam. Spę

dzam samotne chwile sam w czterech 

ścianach domu. Jest m l bardzo nud

no i smutno. Może ktoś z Czytelni

ków m a jakieś zepsute radio tranzy

storowe, które dałoby się wyrepero- 

wać. Bardzo proszę, aby m i ofiaro

wać lub odstąp i niską cenę. gdyż 

nie mogę kup ić nowego. Tak bardzo 

pragnę m ieć radio, krtóre um ilałoby 

m l życie".

Całym sercem popieramy prośbę 

Fana Godlewskiego. I  m y także ape

lu jem y do Czyrtedmików o ipomoc dla 

tego ssunotnego, starszego człowieka. 

Będzie to szlachetny czym społeczny, 

a zarazem wyraz chrześcijańskiej m i

łości bliźniego. Jakże aktualne, w  da

nym wypadku, są słowa św. Jana 

Ajpostoła: „Kto by m ia ł majętność

tego świata, a w idziałby brata swe

go w  potrzebie 5 zam knął przed nim  

serce swode — jakże może w nim  

przebywać m iłość Boża? Synaczkowie 

m oi! Nie m iłu jm y słowem ani Języ

kiem, aJe czynem 3 p raw dą” . (I J. 3, 

17—J9).

Bardzo prosimy, aby szlachetny 

ofiarodawca, który zdecyduje się 
przyjść z pomocą Panu Godlewskie

mu, poinformował o tym Redakcję.

JeśJi się n ikt nie znajdzie, postaramy 

się w naszym zakresie zadośćuczynić 

prośbie Czytefcnika „Rodziny". Prosi

my również Pana Godlewskiego, aby 

po jak im ś czasie, od chwili ukazania 

się jego Sistu w  druku, napisał do 

nas? czy otrzymał radio, o które pro- 

sL

Pozdrawiamy

Kazimierz O.________________

Tarnów.

Z listu Pana Kazim ierza wynika, iż 

jest on szczerze zainteresowany roz

wojem Kościoła Polsko katolicki ego w 

swych okolioach. Pisze, że np- w  Dą

browie Tamowsiki^j, Busku-Zdroju i 

Mięlou jest ^poro sympatyków  nasze

go Kościoła i zwolenników jego p ięk

nej ideologii. Niestety, nie m a kazno

dziejów, kapłanów m isjonarzy, którzy 

zechcieliby głosić tam Słowo Boże

i zorganizować parafie. W Dąbrowie 

Tannowskied tetnieje budynek po sy

nagodze i można by budynek: ten za

adoptować do potrzeb ku ltu. Również 

w Słupcu, pow. Dąbrowa Tannowska, 

spotkał autor listu kilkunastu ludzi 

będących ongiś (wyznawcami naszego 

Kościoła i pragnących bardzo, aby 

zorganizowano u nich parasfię. W  o- 

kolicach Słupca — ja k  pow iadali — 

jest jch więcej.

Redakcja, przekazując informację 

naszego Czytelnika m a nadzieję, że 

dotrze ona do Ks. Administratora 

Diecezji Krakowskiej i spowoduje za

interesowanie się podatnym na misje 

terenem.

Pozdrawiamy

Chrzanowski

Brzesko.

Przykro, że nas Pan nie  zrozumiał. 

Nie uważaliśmy nigdy poważnych 

wykroczeń (przeciwko V I Przykazaniu 
Bożemu za grzechy 1 ełckie, powsze

dnie, gdyż byłoby ±0 rzeczywiście nie
zgodne z Pismem św., lecz należy p a 

miętać, że nawet w&ród cięższych wy

kroczeń można jeszcze wyróżnać 

mniej ciężkie 1 bardziej ciężkie. Mor

derstwo niewinnego człowieka jest z 

pewnością grzechem cięższym aniżeli 

zmysłowa m iłość dwojga dojrzałych

i wolnych Łudzi.

Pozdrawiamy

Eugeniusz Smółka 

Tomaszów Mazowiecki.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

został Pan ozynnym wyznawcą K o

ścioła Polskokatolicklego. Należy tyl
ko uczęszczać na nabożeństwa, inte

resować się w dalszym ciągu życiem 

parafii polskokatolickiej w Tomaszo
wie Maz., przystępować do Sakramen

tów św. Czynny udział w pracy koś
cielnej srtjwarza automatyczny przyna

leżność do Kościoła- Nie potrzeba do 

tego żadnych aktów prawnych. Pro

szę się zgłosić do proboszcza parafii

i poprosić, aby wciągnął Pana na li
stę parafian.

Pozdrawiamy

Adam P.

Ruda Ślqska.

Jest człowiekiem m łodym , m a  13 
lat 1 skarży się w  liście do Redakcji 

na osamotnienie wśród swoich ró 

wieśników, z którym i razem pracuje. 

„Często kupu ję  „Rodzinę” — pisze — 

bo oma dodaje m l otuchy i wfiary w 

sens życia” . Koledzy ciągną go na za

bawę, na  wódkę, ale on tego n ie  lu

bi, a choć im  niejednokrotnie pom a
gał 1 był dla nich serdeczny, m i

m o to okradziono go pewnego razu 

z całej wypłaty miesięczned. Zapoznał 

też dżiewczynę, lecz i ona n ie  była 

lepsza i nie odpowiadał jej styl ży

cia spokojny, w oparciu o zasady 

wiary chrześcijańskiej. Miody czło

wiek chciałby naw iązać koresponden

cję z jak im ś dobrym, równie jak  on 

spokojnym kolegą, chciałby znaleźć 
sobie uczciwą dziewczynę, k tóra m o
głaby być (W przyszłości jego żoną.

Panie Adamie, nie tak daJeko od 

Rudy Śląskiej są nasze pairafie w 

Strzyżowicach i w Bolesławiu kolo 

Olkusza oraz w Rokitnie Szlacheokim. 

Niech Pan się tam  wybierze w jedną 

z niedziel, a znajdzie tam  księży 1 lu 

ft? i dobrych, którzy Panu pomogą. 

Radzę też za jąć się, oprócz pracy, do

datkowymi studiami. Jest Fam czło

wiekiem m łodym, nie m ożna m arno

wać cermego czasu. Czytelnikom zaś. 

którzy chcieliby naw iązać korespon

dencję z m łodzieńcem z Rudy Slą- 

skied. podajemy adres: Adam Pytel, 
Ruda Śląska 9, ul. Markowa 20. woj. 

katowickie.
Pozdrawiamy 

Ks. E.B.

Zdjęcia: R. Klosiewlcz, Grażyna Ru- 
towska, Ks. Tadeusz Piątek, CAF, La 
Vic Catholiąue, ICI.

Pewnikiem sam do domu poszedł?... No, nie 
dźwignę was, spróbujcie wstać.

UbiJ nogami śmieci, zaparł się i szarpnął 
bezwładnym ciężarem.

— Ruszcie się. Dalej go! No! Sam nie dam 
rady.

—  Ooo Nie mogę! Natężcie się. Dyć nie 
będziecie tu zdychać.

Ręce Bańkowskiego natrafiły na gęstą 
ciecz oblepiającą włosy. Powąchał swoje pal
ce i zapytał.

—  Zabili was, co?
— Nie wiem...
Chłop zastanowił się:
— Tak, czy siak nie będziecie tu zdychać 

Tfu!... Uważacie —  mam postronek, żebyście 
jeno wstali, to jakoś się podciągniecie.

Leżącemu widocznie wracały siły. gdyż pn-

sztą uratowany poczuł się lepiej, bo usiadł 
sam i  zaczął skarżyć się na zimno.

—  Ledwo go w portkach zostawili psie- 
krwie — zaklął jeden z gospodarzy.

— Trza by do komisariatu — zauważył 
drugi.

Bańkowski wzruszył ramionami:
— Nie moja sprawa. Podwiozę go do By- 

czyńca i tak po drodze, a tam niech jego 
synowie robią co chcą. Czy na posterunek, 
czy jak.

—  A no, — przytaknęli —  pewno. Ich
rzecz.

Stary podsunął leżącemu worek z sianem 
pod głowę, sam usiadł na gołych deskach
i targnął lejcami. Gdy wjechali na szosę, 
usadowił się wygodniej i zdrzemnął się. Ko
była sama dobrze zna ła  rirngę

T A D E U S Z  D O LE G A -M O S T O W IC Z

ruszył się raz, drugi, lecz znowu opadł, choć 
Bańkowski podtrzymywał go jak mógł.

— Nie ma co — orzekł — trzeba iść po 
pomoc. Pewno już ludzie nadjechali.

Wygramolił się i po kilku m inutach wró
cił z dwoma innym i tłumacząc im, że ja 
kieś warszawskie łobuzy zabiły tu Piotrow
skiego z Byczyńca. Chłopi bez gadania za
brali się do roboty i wkrótce wyciągnęli 
rannego i ułożyli go na wozie starego. Zre-

Ohudził się, gdy już jasno było na niebie. 
Obejrzał się i przetarł oczy. Za nim  na wo
zie przykryty derką leżał jakiś nieznajomy 
człowiek. Duża obrzękła twarz, czarne w ło
sy, zlepione na ciemieniu -zakrzepłą krwią. 
Bańkowski przysiągłby, że nigdy w życiu go 
nie widział. A już do Piotrowskiego z By
czyńca wcale nie byl podobny. Wzrostem 
chyba i tuszą, bo też był kawał chłopa.

(7) c.d.n.



„Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli 

jednakowe słona. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali 

równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. I mówili 

jeden do drugiego: Chodźmy, wyrabiajmy cegłę , 

i wypalmy ją w ogniu. A gdy juz mieli cegłę zamiast 

kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: 

Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której 

wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy 

sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi.

A Jahwe zstępując z nieba, aby zobaczyć to miasto 

i wieżę, które budowali ludzie, rzekł: Są oni jednym

ludem i mają wszyscy jedną mowę i to jest przyczyną, 

że zaczęli budować. A zatem na przyszłość nic nie 

będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą 

uczynić. Zejdźmyż tedy i pomieszajmy tam ich języki, 

aby jeden nie rozumiał drugiego.

W ten sposób Jahwe rozproszył ich stamtąd po całej 

ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. 

Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Jahwe 

pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd 

też Jahwe rozproszył ich po całej powierzchni ziemi”. 

(Ks. Rodź, 11, 1—9).
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