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D W UD ZIESTA  NIEDZIELA  
PO ZESŁANIU D U C H A  ŚW IĘTEGO

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan — (5,15-21)

B racia: Baczcie p iln ie; abyście postępowali z uwagą, nie jak 
nieroztropni, ale jako mądrzy, w yzyskując czas, ponieważ złe są 
dni. Nie bądźcie więc nierozważnym i, ale rozum iejącym i, jaka 
jest w ola Boża. A nie upijajcie si-ę wiinem, w  którym  tkw i roz
pusta, ale napełniajcie się Duchem Świętym, w ygłaszając psal
my, hym ny i pieśni duchowe, nucąc i śpiew ając w  sercach w a
szych Panu.

A dzięki czjfńcie zawsze i za wszystko Bogu i Ojcu w Imię 
P ana naszego Jezusa Chrystusa.

Bądźcie ulegli jedni drugim  w  bojaźni Chrystusowej.

Psalm  responsoryjny — Psalm odia Judyty  (Jdt 16,13 ns.)

REFREN: Chwała niech będzie Bogu, Stw órcy świata
1. P ieśń pochw alną śpiew ać będę P anu;

Bogu m ojem u zaśpiew am  pieśń nową.
2. O Panie, w ielki jesteś i chw alebny; 

przedziw ny mocą i nieprzezwyciężony.

REFREN : Chwała niech będzie Bogu, Stw órcy świata
3. Tobie służyć w inny w szystkie Twe stw orzenia; 

boś w yrzekł słowo i zaistniały.
4. Posłałeś Swe tchnienie i były stworzone; 

i n ik t się nie oprze Twem u głosowi.

REFREN : Chwała niech będzie Bogu, Stw órcy świata
5. Dla tych, którzy z bojaźnią Tobie cześć oddają;

Ty jesteś litościwy.
6i Kto P anu  cześć oddaje w  bojaźni; 

ten  będzie w ielki po w szystkie czasy.

REFREN : Chwała niech będzie Bogu, Stw órcy świata
7. Chwała Ojcu i Synowi 

i Duchowi Świętemu.
8. Jak  było na początku, teraz i zawsze; 

i na w ieki wieków. Amen.

REFREN : Chwała niech będzie Bogu, Stw órcy św iata

Ew angelia w edług św. Jan a  — (4,16-53)
Onego czasu: Był dw orzanin pewien, którego syn chorował w 

K afarnaum . Ten gdy usłyszał, że Jezus przybył z Judei do G a
lilei, poszedł do Niego i poprosił Go, aby przyszedł i uleczył 
syna jego, bo już dogorywał.

I rzekł do niego Jezus: Jeśli nie widzicie znaków  i cudów, 
nie wierzycie.

Rzecze do niego dw orzanin: Panie, przyjdź p ierw ej, zanim  
um rze syn mój. Rzecze do niego Jezus: Idź, syn tw ój żyje.

I uw ierzył ów człowiek słowu, k tóre m u powiedział Jezus 
i poszedł. A gdy był w  drodze, wyszli na jego spotkanie słudzy 
i oznajm ili, m ówiąc: Syn tw ój żyje. Zapytał ich tedy o godzinę, 
w której mu się polepszyło. I rzekli m u: W czoraj o godzinie sió
dmej opuściła go gorączka. Poznał tedy ojciec, że była to go
dzina, w  której pow iedział do niego Jezus: Syn tw ój żyje. 

I uw ierzył sam, i cały dom jego.

„IDŹ, SYN TWÓJ ŻYJE”
Dzisiejsza litu rg ia m szalna ukazuje życie ludzkie w posępnych 

barw ach. Stw ierdza bowiem, że wszyscy jesteśm y w ygnańcam i, zdą
żającym i do ojczyzny niebieskiej. Je j osiągnięcie w  znacznej m ierze 
zależy od osobistego w ysiłku każdego z nas. S tąd też *w pełni uza
sadnione jest — będące fragm entem  dzisiejszej lekcji (Ef 5,15-21) — 
napom nienie A postoła: „Baczcie... piłnie, ja k  macie postępować, nie 
ja k  niem ądrzy, łecz ja k  m ądrzy w ykorzystu jąc czas” (Ef 515-16).

Na drodze do wieczności napotykam y na trudności i przeszkody. 
Są nim i również — o czym w spom ina dzisiejsza perykopa ew angeli
czna ( 4,46b-53) — fizyczne słabości, choroby i cierpienia. Jednak  w 
ich znoszeniu nie jesteśm y osam otnieni. Bowiem chorzy i cierpiący 
otaczani są specjalną troską. I to  też będzie tem atem  niniejszego roz
w ażania niedzielnego. * * *

W ielką troską o chorych i cierpiących w ykazyw ał zawsze Chrystus. 
W kilka miesięcy po rozpoczęciu działalności publicznej — jak  re la 
cjonuje św. Ja n  — Jezus „przybył... znow u do Kany G alilejskiej, 
gdzie z  w ody uczynił w ino” (J 4,46a). Wieść o tym  lotem  błyskawicy 
rozeszła się po okolicznych wioskach i m iastach. D otarła również do 
K afarnaum . „A był (w tedy) w  K afarnaum  pew ien dworzanin, którego 
syn  chorował” (J 4,46b). Prawdopodobnie był on urzędnikiem  dwbru 
króla H eroda Antypasa, k tóry  i w tym  mieście m iał sw oją rezyden
cję. Ciężka choroba w prow adziła w iele niepokoju do domu tego do
stojnika, zaś sprow adzani coraz to  nowi lekarze nie po trafili nic 
pomóc choremu. Gdy więc zawiodły ludzkie środki, zrozpaczony o j
ciec postanow ił szukać ra tu n k u  u Nauczyciela z Nazaretu. Toteż

„gdy... usłyszał, iż  Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do 
niego” (J 4,47a). Uczynił to w  nadziei uzyskania pomocy. Przyszedłszy 
zaś, w schodnim  zwyczajem upadł do nóg Jego, i ..prosił aby w stąpił 
do (Kafarnaum ) i uzdroiuił jego syna gdyż był bliski śm ierci” 
(J 4,47b). t

Zbawiciel, k tóry zawsze chętnie przychodził z pomocą cierpiącym  
i chorym, tym  razem  zdaw ał się nie wykazywać zbytniego pośpiechu. 
Co więcej. W ytknął ojcu chorego m ałą w iarę, mówiąc do niego: „Je
śli nie ujrzycie znaków  i cudów nie uw ierzycie” (J 4,48). W iara bo
wiem zawsze była podstawowym  w arunkiem  uzyskania cudu. Jednak  
nieszczęśliwy ojciec, nie zrażając się pozorną odmową, raz jeszcze 
zwrócił się do Chrystusa z serdeczną prośbą, m ówiąc: „Panie, zstąp, 
zanim  um rze dziecię m oje” (J 4,49).

Chrystus nie mógł już dłużej pozostać obojętny. Toteż" zw racając 
się do proszącego, „ rzekł mu... Idź, syn  tw ój ży je ” (J 4,50a). Tym 
razem  w ystarczyło ojcu słowne zapewnienie. Bo — jak  zaznacza au 
tor czw artej Ewangelii — „uwierzył ten  człow iek słowu, które m u  
rzekł Jezus, i odszedł” (J 4,50b) do domu swego. I nie został zaw ie
dziony. Bo „gdy był jeszcze w  drodze, w yszli naprzeciw  niego słudzy 
z oznajm ieniem : Chłopiec tw ój ży je ” (J,451). Nie zadaw alając się tą  
wiadomością, zainteresow ał się ów ojciec dalszym przebiegiem  choro
by. „Zapytał ich więc o godzinę, w  której m u się polepszyło. (Oni zaś) 
rzekli m u: W czoraj o godzinie siódm ej opuściła go gorączka" (J 4,52). 
Zaś Ew angelista dodaje: „Poznał tedy ojciec, iż była to godzina, w  
której Jezus powiedział do niego: Syn  tw ój żyje. 1 uw ierzył (on) 
sam, i cały dom jego” (J4,53).

Przedstaw iony w  dzisiejszej ew angelii przypadek, nie jest jedynym  
dowodem troski Boga-Człowieka o chorych i cierpiących. Bowiem 
gdziekolwiek przychodził w czasie swej publicznej działalności, wszę
dzie pocieszał strapionych, przynosił ulgę cierpiącym , uzdraw iał cho
rych. D aje tem u w yraz inny Ewangelista, gdy pisze „Przynosili do 
niego w szystkich , którzy się źle m ieli, i opętanych przez demony... 
1 (Jezus) uzdrow ił w iełu, których trapiły różne choroby” (Mk 1,3 2.3"

* * * ^
Troskę o chorych i cierpiących w ykazuje również Kościół, k tóry w 

ten sposób s ta ra  się naśladow ać postępow anie swego boskiego Zało
życiela.

Nie zapom ina On w ięc o swoich w yznawcach również wtedy, gdy 
niemoc lub choroba pow ali ich na łoże boleści. Posyła do nich w tedy 
swoich kapłanów, by pomogli im oczyścić sum ienie w  sakram encie 
pokuty, by nakarm ili ich dusze Chlebem Eucharystycznym , by nieśli 
im pomoc nadprzyrodzoną przez sakram ent chorych — zw any rów 
nież sakram entem  nam aszczenia. W ypełnia On w ten sposób zalecenie 
apostoła Jakuba, który — zw racając się do wyznawców pierwotnego 
Kościoła — pow iedział: „Choruje kto m iędzy wam i? Niech przywoła  
kapłanów Kościoła i niech się modlą nad nim , nam aściw szy go oliwą  
w  im ieniu  Pańskim . A  m odlitw a płynąca z w iary uzdrow i chorego 
i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą m u od
puszczone” (Jk 5,14-15).

Dla w yproszenia chorym  łask Bożych, a zwłaszcza pow rotu do zdro
w ia i sił, każe Kościół odpraw iać ofiarę Mszy św iętej. W tym  celu 
ułożony został naw et specjalny form ularz mszalny. M odlimy się w 
nim  w  in tencji niem ocą złożonych, pow tarzając: W szechmogący i m i
łosierny Boże, który znasz potrzeby duszy i ciała każdego człowieka, 
pokornie prosim y Cię, udziel zdrow ia tym, których Twej opiece pole
camy, by doznawszy pociechy w  u trap ien iu  mogli Cię za dobroć 
uw ielbiać i w iern ie Ci służyć”.

W reszcie — co również zasługuje na specjalne podkreślenie — 
wśród uczynków m iłosierdzia chrześcijańskiego co do ciała, za pośre
dnictw em  których w yznawcy Chrystusa zebrać mogą zasługi na żyw~t 
wieczny, w ym ienia Kościół i ten, który nakazuje „chorych odw iedza^.* * *

Troska o chorych i cierpiących jest obowiązkiem każdego chrześci
janina, a więc każdego z nas. Spotkać 'ich bowiem możemy wszędzie. 
W naszych m ieszkaniach, u sąsiadów, w  szpitalach, i w domach po
mocy społecznej. A wszyscy oni w ym agają specjalnej troski.

Troska o chorych pozostawia niekiedy w  naszym społeczeństwie 
wiele do życzenia. D ow iadujem y się o tym  od czasu do czasu ze śro
dków masowego przekazu, a niejednokrotnie sam i jesteśm y tego 
św iadkam i. Co gorsza, uchybiają pod tym  względem naw et chrześci
janie. Zdarza się bowiem, że w yrodne dzieci nie pam iętają w  choro
bie naw et o ojcu i matce, zwłaszcza, gdy wcześniej rozdali oni swój 
m ajątek. Spotkać więc m ożna w ypadki, że chory — niczym Job b i
blijny — leży opuszczony przez najbliższych; jak  Łazarz ewangelicz
ny, oczekuje na' nędzne resztki pożywienia ze stołu swych dzieci.

T raktujm y więc naszych chorych z dobrocią, życzliwością i m iło
ścią, jak  przystało na wyznawców Chrystusa. S tarajm y się więc za
pew nić im możliwie dobre w arunki. D bajm y o schludność pom ie
szczenia, w którym  chory przebywa. Um iejm y cierpliw ie znosić ich 
chwilowe kaprysy, a całym swoich zachow aniem  sta ra jm y  się umilić 
im czas choroby. Nie żałujm y nigdy fatygi i trudu, by sprowadzić im 
do domu lekarza, gdyż zdrowie w arte  jest najw iększego poświęcenia.

Niech nie -zabraknie nam  dobrej woli i  czasu na odwiedzenie cho
rych, gdyż spraw im y im tym  najw iększą radość. O fiarowany im przy 
okazji kw iatek lub drobny upom inek radość tę jeszcze spotęguje. Nie 
zapom inajm y też o m odlitw ie o zdrow ie naszych chorych. Płynąca z 
życzliwości m odlitw a na pewno zostanie w ysłuchana. Zapew nia nas o 
tym  Syn Boży, m ówiąc: „O cokołw iek byście prosili Ojca w  im ieniu  
m oim , da w am "  (J 16,23). Bo i obecnie dzieją się cuda. Gdy zaś cho
roba się przedłuża a zwłaszcza gdy chorem u grozi śmierć, nie za
pom nijm y wezwać do niego kapłana z sakrem entam i świętymi.

Pam iętajm y, że każdą przysługę w yśw iadczoną chorem u przyjm ie 
Jezus jak  udzieloną jem u osobiście. Bowiem w dniu sądu powie w y
branym : „Byłem chory, a odwiedziliście m n ie” (Mt 25,36) oraz do
da: „Cokolwiek uczyniliście jednem u z tych na jm niejszych moich  
braci, m nie uczyniliście” (Mt 25,40b).

Ks. JAN  KUCZEK
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„N ajdokładniejsze określenie celu nigdy nas 
doń nie doprowadzi, jeśli nie znam y lub nf? 
um iem y używać odpowiednich środków. Jestem  
przekonany, iż nasze zbliżenie się do celu 
będzie najściślej uzależnione od czystosci 
użytych  środków. Dążenie do fizycznego i eko
nomicznego dobrobytu z pom inięciem  albo lek
ceważeniem  moralności i etyki, sprzeciwia się 
boskiem u praw u’’

MAHATMA GANDHI

DROGOWS 
NASZEGO ŻYCIA

Dzisiaj, może bardziej niż kiedykolw iek w  przeszłości, czujem y się 
•zgubieni, trudniej nam  oceniać i wybierać. Coraz częściej ludzie po- 

^ . ig u ją  się kłam stw em , szantażem, bezprawiem , aby osiągnąć swój 
cel. N ajpierw  wybierają' i) stosują środki, często bezwzględne, w  ich 
m niem aniu prowadzące najkró tszą drogą do wyznaczonego celu, a 
dopiero potem, jakby „dorab iają” do nich uzasadnienie. Bardzo czę
sto człowiek w tych m anilpulacjach, w brew  nauce znakom itego filo
zofa Im m anuela K anta, jest tylko środkiem , a nie celem. Aby przy
najm niej częściowo ułatw ić sobie ocenę tych w szystkich wydarzeń, 
musim y sięgnąć do podstaw  naszego życia chrześcijańskiego, do zasad 
etyki chrześcijańskiej, k tóre spełniając rolę drogowskazów, w praw 
dzie nie rozwiążą naszych problem ów etycznych, ale pomogą nam  
je rozwiązywać. Powinniśm y spojrzeć na wszystkie w ydarzenia, od
suw ając na bok uprzedzenia i emocje, przez pryzm at przyjętej przez 
nas etyki chrześcijańskiej. Ona jedna pozwoli nam  zbudować dom 
naszego życiia nie na piasku, ale na tw ardym  fundam encie.

Niemiecki filozof Im m anuel K ant (1724—1804) powiedział, że dwie 
rzeczy na świecie w prow adząją go w zdum ienie: niebo usiane gw iaz
dam i i praw o m oralne istniejące w nas.

W artykule tym  zajm iem y się praw em  m oralnym , które wiąże n a 
sze życie z jakąś w artością. Na pytanie, co jest tą  w artością? — 
istn ieją różne odpowiedzi1. W edług przyjętej przez nas etyki chrześ
cijańskiej najwyższą w artością jest Bóg i człowiek. W artości te  sta 
now ią podstaw ę etyki chrześcijańskiej i pom agają nam  rozstrzygać, 
co nazywam y złem, a co dobrem.

A więc najw yższą w artością dla nas je?t Bóg, o którym  mówimy, że 
jest Miłością, P raw dą, Dobrem i Pięknem . Każdy z nas powinien 
całym swoim życtem dążyć do Boga, a znakiem, że jesteśm y na w łaś
ciwej drodze jest realizow anie przez nas miłości-, prawdy, dobra i 
_ jkna. S tąd przykazanie: „Będziesz m iłował Pana Boga twego z ca- 
]?go serca swego i ze w szystkich sił...”

Bóg jest najw yższą wartościią etyczną, gdyż jest najw yższym  Dob
rem, Praw dą, i Pięknem . Oto jak  tę  myśl w yraził w swej m odlitw ie 
św. A ugustyn (Soliloquia 1,1):

„Boże, Ojcze prawdy. Ojcze mądrości, Ojcze życia prawdziwego 
i doskonałego, Ojcze Szczęśliwości, Ojcze dobroci i piękna, Ojcze 
światłości dostępnej ludzkiem u pojęciu, Ojcze naszego rozbudzenia 
i oświecenia, Ojcze rękojm i, która nas naw raca n a  drogę do Ciebie 
wiodącą.

Zw racam  się do Ciebie, o Boże, któryś jest praw dą, źródłem, po
czątkiem  i tw órcą praw dy, wszelkiej prawdy. Boże, któryś jest dawr- 
cą życia każdej rzeczy, k tóra żyje istotnie i niezawiśle. Boże, któryś 
jest szczęśliwością, źródłem, początkiem  i dawcą szczęścia w szyst
kiemu, co jest szczęśliwe. Boże Dobra i Piękna, we wszystkim, co 
jest dobre i piękne. Boże, któryś jest Światłością, którą można po
jąć, źródłem, początkiem i stwórcą światłości zrozum iałej we wszyst
kim, co czerpie blask od te j światłości. Boże, którego królestw em  jest 
cały ten św iat, n iepojęty dla zmysłów. Boże, którego królestwo n a 
daje p raw a królestwom  tego św iata. Boże, od którego nie można 
odstąpić, a m im o to uniknąć upadku, do którego naw rócić się, to 
znaczy znowu powstać, przy którym  w ytrw ać, to  znaleźć niezłom ną 
podporę. Odejść od Cieb:e, to  znaczy umrzeć, powrócić do Ciebie, 
to znaczy odżyć; zamieszkać w Tobie, to znaczy żyć. Boże, którego 
n ie może zgubić nikt, chyba, że omamiony, którego n ik t nie pocznie 
szukać, jeżeli pierw ej nie zostanie wezwany, którego nie znajdzie 
n ik t, kto się pierw ej n ie  oczyści. Boże, którego odwrócenie rów na 
się śmierci, którego poszukiwanie rów na się miłości, a życie pełnem u 
posiadaniu. Boże, ku k tórem u prowadzi nas w iara, ku którem u zw ra
ca nas nadzieją, z którym  zespala nas miłość. Boże, który nam  dajesz 
zwycięstwo nad nieprzyjacielem . Boże, do Ciebie k ieru ję  m oją mo
dlitw ę”.

Drugą w artością w etyce chrześcijańskiej jest człowiek, nasz bliźni, 
którego bogactwo jest niezgłębione. Godność i w artość człowieka w y
n ika stąd, że został on stworzony na obraz Boga i odkupionv przez 
K rew  Jezusa Chrystusa. Dlatego drugie przykazanie brzm i: „M''luj 
bliźniego, jak  siebie samego”.

„ J a  je s te m  Drogą i P r a w d ą  i Ż yciem. N ik t  n ie  przychodzi do Ojca inaczej 
ja k  ty lk o  przeze M nie” (J14, 6)

Jeśli’ chcemy żyć zgodnie z etyką chrześcijańską, powinniśm y ca
łym swym życiem dawać św iadectw o miłości Boga i człowieka. Tyl
ko w ten sposób możemy doskonalić swoje człowieczeństwo, kształ
tować osobowość. W ten sposób dochodzimy do podstawowej norm y 
m oralnej chrześcijaństw a: dobre jest to, co sprzyja naszem u dosko
naleniu, złe zaś je s t to, co go obniża. Z tej zasady, k tóra jest zgodna 
z naszą w ew nętrzną potrzebą, w ypływ ają inne.

Jeśli chcemy swoje życie oprzeć na tej norm ie m oralnej, m usim y 
przede wszystkim realizować miłość i życzliwość, i to  zarówno dla 
ludzi, jak  i dla wszelkiego żyoia. Miłość i życzliwość w yrażam y w 
różny sposób, m.in. w chęci pomocy innym. Uważam, że otaczający 
m nie ludzie są w artościowi, uw ażam  również, że wówczas, gdy za
chodzi potrzeba — obowiązkiem moim jest pomóc każdemu, k to  o tę 
pomoc zw raca się do mnie, a także pomóc wówczas, gdy ktoś się 
do m nie o pomoc nie zwraca, lecz widzę, że tej pomocy potrzebuje.

Z miłością i życzliwością dla drugiego człowieka zw iązana jest 
praw da, k tórą m ożna określić jako  potrzebę życia praw dą. Jeśli 
mam w  sobie wiele miłości i życzliwości, n ie  staram  się przedsta
wiać siebie innym, niż jestem . Nie będę też mówił nieprawd}7. Nie 
m am  w tym  żadnego celu. W iem przecież, że poprzez niepraw dę po
móc mogę tylko pozornie. Gdyż według klasycznej definicji, praw da 
jest zgodnością in telektu  z rzeczywistością (Veritas est adaeąuatio  in- 
tellectus et rei), a więc n iepraw da to  coś niezgodnego z rzeczywistym 
stanem  rzeczy, a zatem  ujaw ni się prędzej czy później.

P raw da pow inna stać się celem naszego życia. A wzorem mogą być 
p ierw si chrześcijanie, którzy woleli narazić się na u tra tę  wszyst
kiego, co zwykle w życiu się ceni, naw et na u tra tę  życia — niż sprze
niewierzyć się Prawdzie. K łam stw o w praw dzie jest wygodne przy 
osiąganiu jakiegoś celu, ale pam iętajm y, że jest sprzeczne z wym o
gami naszej w iary, poniża nas, posługując się nim  tracim y w łasną 
godność.

Z miłością i p raw dą zw iązana jest odwaga. Jeśli bowiem będę się 
lękał, n ie pomogę komuś w tedy, gdy zagrożone mogą być m oje in 
teresy. Jeśli będę się lękał, często n ie  powiem praw dy — skłamię. 
A. Kępiński napisał, że lęk jest dla nas  „sygnałem ostrzegającym  
przed chaosem... sygnałem przed u tra tą  w łasnej indyw idualności”.

Jeśli chcę w swym życiu skutecznie realizować miłość, 'prawdę 
i odwagę, muszę także dążyć do mądrości, k tóra stanowi również 
potrzebę człowieka — potrzebę zrozumienia. Muszę starać się zoba
czyć. że złożoność współczesnego św iata jest często złożonością pozor
ną. Będę stara ł się zatem  dojrzeć kw estie w  tym świecie najis to tn ie j
sze i pomagać innym  w  tvm  zakresie, w  jakim  do pomocy jestem  
najbardżiej zdolny.

Postępow aniem  naszym  k ieru je również praw o moralne. Każdy 
człowiek posiada szereg praw  i obowiązków zakotwiczonych w swej 
naturze, a są to  praw a bardziej podstaw owe i pierw otne niż wszyst
kie praw a ustawowe. Dla chrześcijan praw o n a tu ry  pochodzi od Bo
ga. Oto stw ierdzenia, które w yraża praw o n a tu ra lne : „Czyń do
brze”, „Unikaj zła”, „Za zbrodnie należy się k a ra”, praw o do sp ra
wiedliwości, wolności itp. P raw a  te tak  głęboko przen ikają  ludzką 
duszę, że człowiek często w alczy o nie z narażeniem  życia, chociaż
by żaden pisany kodeks nie zm uszał go do tego. Człowiek broni 
swych naturalnych  uprawrnień, gdyż w raz z nim i zagrożone jest jego
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„Gdy patrzą na Tw e niebo, dzieło Tw ych
palców,

księżyc i gwiazdy, któreś Ty u tw ierdził:
czym  je st człowiek, że o nim  pamiętasz,
i czym  — syn człowieczy, że się nim

za jm u jesz?“ (Ps 8, 4—5,'

Psalm  8 zajm uje szczególne miejsce w 
dziejach objawionej m yśli teologicznej, d la
tego zasługuje ze wszech m iar na dokład
niejsze omówienie. Zaczniemy od przekazu 
jego tekstu  i budowy metrycznej, k tó ra  — 
jak  wiem y — stanow iła istotny składnik 
poezji antycznej. Najw ięcej trudności w  tym  
względzie nastręcza w iersz 2 i 3. Nie bę
dziemy w nikać w skom plikowane szczegóły, 
ale zaznaczyć trzeba, że w ahanie tekstu w 
rękopisach w iąże się ściśle z budow ą me
tryczną, czyli ze sposobem akcentow ania sy
lab w  poszczególnych częściach wierszy. To 
szczególne zjawisko uczeni tłum aczą sposo
bem muzycznego wykonania, m ianowicie 
psalm  był śpiew any na zm ianę przy pow ta
rzającym  się refrenie.

W zrozum ieniu utw oru literackiego pom a
ga nam  określenie jego rodzaju, ale Psalm  
8 spraw ia w  tym  względzie określone tru d 
ności. Egzegeci zgadzają się w  tym, że psalm 
należy do hymnów, gdy idzie o rodzaj lite
racki w znaczeniu ogólnej klasyfikacji. W 
szczegółach natom iast notuje się znaczne roz
bieżności, co w iąże się z kolei z datowaniem  
i autorstw em  naszego psalipu. I tak  niektó
rzy psalm  ten określają jako  hym n m ądroś- 
ciowy, który snuje refleksje teologiczne na 
tem at opisu stworzenia, zaw artego w  tra 
dycji kapłańskiej. Przy takim  zatem  określe
niu rodzaju  literackiego trudno  byłoby au 
torstw o psalm u przypisać Dawidowi (w. 1), 
skoro rozwój tradycji mądrościowej m iał 
miejsce najwcześniej od czasów króla Salo
mona. Jeśli hipoteza ta  jest słuszna, to  pow
stanie naszego psalm u zależne jest od tra 
dycji kapłańskiej i umieścić należałoby je 
tuż przed niewolą babilońską, z możliwością 
przeredagow ania w  czasach późniejszych. Do
kładne rozwiązanie tego problem u, niestety, 
nie jest możliwe.

W spomnieliśmy już wyżej, że psalm  nasz 
w ykonyw any był przem iennie, na początku 
zaś i końcu śpiew ano coś w  rodzaju refrenu 
lub antyfony, co w  języku niem ieckim  nazy
w a się Aufgesang. Oto treść tego w prow adze
n ia : ' „O Jahwe, nasz Panie, ja k  przedziw ne  
Tw e im ię po w szystk ie j ziem i! Tyś sw ój m a
jesta t w yniósł nad niebiosa” (w. 2). Okazuje 
się, że archaizujący przekład m a swoje zale
ty. Psalm ista n ie  tylko zwraca się do Boga, 
nazyw ając Go po im ieniu — Jahw e, lecz 
również określa bliżej to  imię dodatkiem : 
„nasz P anie” (Adonenu). W ten sposób, cha
rakterystyczny dla Starego Testam entu, 
zw racano się do króla izraelskiego (np. 1 Kri 
1,11.43.47). Psałterz nazyw a Boga również 
W ładcą całej ziemi: „Góry topnieją ja k  wosk  
przed obliczem  Jahwe, przed obliczem W ład
cy w szystkie j ziem i” (Ps 97,5). Bóg jest W ład
cą wszystkiej, całej ziemi, ponieważ całe 
stw orzenie jest Jego dziełem. M elchizek bło
gosławił nie tylko Abram a, lecz chw alił rów 
nież Boga: „Niech będzie błogosławiony A b-  
ram  przez Boga Najwyższego, Stw órcę nieba 
i ziem i!” (Rdz 14,19). W języku biblijnym  
stw orzenie Boskie — to  „niebo i ziem ia” : „Na 
początku Bóg stw orzył niebo i ziem ię” (Rdz 
1,1; tradycja kapłańska). Psalm ista zachwyca 
się w  tym  psalm ie im ieniem  Bożym: „jak 
przedziw ne Tw e im ię po w szystk ie j ziem i!” 
Im ię to oznacza nie tylko osobowość, ale i 
potęgę Boga, dlatego w  przekładzie lepiej 
byłoby oddać tę  frazę tak : „jak potężne Twe  
im ię  f...i”. Jego bowiem dziełem jest wszyst
ko stworzenie. Dlatego Bóg „swój m ajestat”, 
czyli wyniosłość, wielkość „wyniósł nad nie
biosa", inaczej mówiąc — chw ała Stwory 
napełnia „niebo”, miejsce zam ieszkania Boga.

Wiersz 2 Psalm u 8 zaw iera w  sobie wy
raźne ślady bardzo starej tradycji kultowej, 
związanej z Jerozolim ą jako m iejscem  kultu  
Boga Najwyższego. Wiemy już, że było to 
tzw. objaw ienie pierwotne, dane św iatu (po-

Odkupien ie  ludzi śm ierc ią  Mesjasza i Jego  z m a r 
tw y ch w s tan iem  p o d y k to w an e  zostało ła s k a w ą  p a 
m ię c ią  i t r o s k ą  Bcga o godność  cz łowieka .  S tąd  
p łyn ie  n a s tę p u ją c y  wniosek! t rzeba  dbać o w łasną  
godność  i szanować Ją w k ażdym  człowiek y

ganom), skoncentrow ane jakby  w  sanktuarium  
jerozolim skim  jeszcze w  czasach przedizra- 
elskich. Spraw ą zaś jahw izm u było uczynić 
to  objawienie własnym. W każdym razie już 
wówczas wierzono, że Bóg Najwyższy jest 
W ładcą i Królem  całego św iata: „Do Jahw e  
należy ziem ia i to, co ją  napełnia, św iat i 
jego m ieszkańcy” (Ps 24,1). „Jahwe króluje, 
oblókł się w  m ajestat, Jahw e przyw dział po
tęgę i nią się przepasał; i tak u tw ierdził 
świat, że się nie zachwieje” (Ps 93,1). Tę 
sam ą myśl, ale nieco inaczej, u ją ł prorok 
Izajasz: „Cała ziem ia pełna jest Jego chw a
ły” (Iz 6,3).

Następny, trzeci w iersz naszego psalm u 
brzm i zaskakująco: „Sprawiłeś, że (nawet) 
usta dzieci i n iem ow ląt oddają Ci chw ałę” 
(w. 3a). W iersz ten spraw ia egzegetom w ie
le trudności, nie m a bowiem on żadnego od
pow iednika w  S tarym  Testam encie. Do cie
kawego wniosku prowadziłoby również ze
staw ienie przekładów  te j wypowiedzi, gdyby 
było to  możliwe w  tym  artykule. Przytoczo
ny wyżej przekład uchwycił, rzec można, 
końcowy efekt — „chw ałę”, jak ą  Bóg odbiera 
z ust „dzieci” — podrostków  i „niem ow ląt”
— do la t trzech, karm ionych jeszcze piersią 
m atki (M. Peter). Jednakże określenie 
„chw ała” (LXX) stosownie do odpowiednika 
hebrajskiego lepiej pasuje tu  określenie „ba
stion”, „tw ierdza”, „ostoja” (H.J. Kraus). Sens 
wypowiedzi byłby tak i: „z u st dzieci i n ie
m ow ląt uczyniłeś sobie bastion”, czyli isto t
ną, potężną część tw ierdzy. „Bóg dokonuje 
swych dzieł pozornie niewystarczającym i ku 
tem u środkami, aby tym  w yraźniej u jaw niła  
się Jego moc” (H. Gunkel). W ten sposób 
zbudowany bastion m iał swój cel, wzniesio
ny mianowicie został „na przekór T w ym  prze
ciw nikom "  (w. 3b), tzn. przeciw  wrogom Bo
ga. Piewca zapow iada to  w yraźnie: „aby po
skrom ić nieprzyjaciela i wroga” (w. 3c). W 
ten dziwny, zaskakujący sposób położony zo
stanie kres wszelkiej wrogości wobec Boga, 
która zakłóca harm onię chwały, jaką  oddaje 
swem u Panu całe stworzenie. To osamotnione 
starotestam entow e m iejsce cytuje w  Nowym 
Testamencie Ewangelia św. M ateusza: dzieci 
w  św iątyni jerozolim skiej w ołały: „Hosanna 
Synow i Dawida”. Wówczas arcykapłani i 
uczeni w  Piśm ie „oburzyli się l rzekli do 
Niego (tzn. Jezusa): Słyszysz, co one mówią?  
A  Jezus im  odpowiedział: Tak Jest. Czy n ig
dy  _ nie czytaliście: Z  ust niem ow ląt i ssących 
zgotowałeś sobie chwałę?” (Mt 21,16). Za
m iary  i drogi Boskie nie pokryw ają się z 
ludzkim i: „Bóg w ybrał w łaśnie to, co głupie 
w  oczach śiciata, aby zaw stydzić mędrców, 
wybrał to, co niemocne, aby mocnych poni
żyć” (1 Kor 1,27).

Po śpiewie gminy ludu Bożego (w. 2) i, 
być może, po radosnym  w tórze chóru dzieci 
(w. 3), głos teraz podnosi solista, indyw idual
ny piewca. Zmienia się zarówno tem at roz
ważania, którego zapowiedź stanowi wiersz
4, jak  i sceneria pieśni. Jest piękna, gw iaź
dzista noc, orientalne niebo usiane gw iazda
mi ukazuje się w  całej krasie. „Gdy patrzę 
na T w e niebo, dzieło Tw ych  palców, księżyc 
i gwiazdy, któreś T y u tw ierdził” (w. 4). Całe 
to  niebo stworzył Bóg: „Przez słowo Jahw e 
pow stały niebiosa i w szystkie  zastępy  (tzn. 
gwiazdy i ciała niebieskie — w yjaśnienie mo
je), przez tchnienie ust Jego” (Ps 33,6). P iew 
ca w yznaje swą w iarę, że w  „dziele Twych 
palców” i „utw ierdzeniu” ciał niebieskich 
kryje się osobowa moc tw órcza Boga, czyli 
m ajestat Boski (por. w. 2).

W scenerii tej nieoczekiwanie pojaw ia się 
zaskakujące pytanie: „czym je st człowiek, że
o n im  pamiętasz, i czym  — syn człowieczy, 
że się n im  za jm ujesz?" (w. 5). W pytan iu  tym 
kryje się określenie właściwości „człowieka” 
Cenoś), istoty słabej i chylącej się ku upad
kowi. „Wie On, z czego jesteśm y utworzeni, 
pamięta, że jesteśm y prochem” (Ps 103,14).
O tak im  „człowieku” pam ięta Bóg ze sw -‘ 
wysokości. Nie tylko pam ięta, ale i z a jm u j 
się, opiekuje się „synem człowieczym” 
(ben — ’adam  — ’adam 5h), — isto tą  zw ią
zaną z ziemią. Podkreśla to  w yraźnie inna 
wypowiedź; „O Jahwe, czym  jest człowiek, 
że m asz o nim  pieczę, czym  — syn człowie
czy, że T y o n im  m yślisz?” (Ps 144,3). Bóg 
myśli o człowieku i opiekuje się nim , ponie
waż obejm uje go swym od daw na istn ieją
cym i zawsze działającym  aktem  twórczym 
(H.J. Kraus).

Czym jest tak  określony człowiek? „Uczy
niłeś go niewiele m niejszym  od istot niebies
kich, chwałą i czcią go uw ieńczyłeś” (w. 6). 
W ypowiedź ta  jest brzem ienna w  treść, a 
mówi ona o w ielkiej godności tego skłonne
go do grzechu i z prochu uczynionego czło
wieka. Bóg uczynił człowieka „niewiele 
m niejszym  od istot niebieskich", czyli czło
w iek zajm uje miejsce tuż po Bogu i Jego 
aniołach — „istotach niebieskich, boskich”. 
Dowodu na tak  wysokie miejsce człowieka 
w  hierarchii stw orzeń dostarcza druga część 
w iersza: „chwalą i czcią go uw ieńczyłeś” 
(w. 6b). „C hw ała” i „cześć” stanow ią koronę 
człowieka, dającą m u udział w  tej samej 
chw ale i czci, m ajestacie i wzniosłości, ja^"' 
się cieszy Bóg (por. wyżej w. 2). To s a n ^  
chociaż innym i słowami, w yraża następująca 
wypowiedź: „O Boże m ój, Jahwe, jesteś bar
dzo w ielk i! Odziany w e wspaniałość i m a je
stat, św iatłem  okryty  jak  płaszczem ” (Ps 
104,ln).

Psalm ista swego tw ierdzenia, które czło
w ieka przypraw ia o zaw rót głowy, nie zo
staw ia bez szczegółowego uzasadnienia. „Ob
darzyłeś go władzą nad dziełam i rąk Twoich, 
złożyłeś to w szystko  pod jego stopy: owce i 
bydło wszelakie, a nadto i polne stada, p tact
wo pow ietrzne oraz ryby morskie, wszystko, 
co szlaki m órz przem ierza” (w. 7—9). God
ność człowieka byłaby pustym  słowem, gdyby 
Bóg nie przekazał mu w ładzy nad całym  
dostępnym  stworzeniem , czyli przyrodą.

W zastosowaniu praktycznym  naszego psal
mu trzeba uwagę zwrócić na rzucające się w  
oczy podobieństwo Psalm u 8 i pierwszego 
rozdziału Księgi Rodzaju (tradycja kap łań
ska) : nie ma mowy o w inie i grzechu czło
wieka. Jedno i drugie m iejsce zachowuje się 
tak, jakby  nie istniał ten fata lny  stan czło
wieka. Znaczy to, że godność człowieka, m i
mo upadku, została przez Boga utrzym ana 
w  mocy. Dodajmy, że Psalm  8 i- cały S tary 
Testam ent mówi o teraźniejszej, doczesnej 
rzeczywistości egzystencji człowieka, która 
rzeczywiście godna jest podziwu. Zgodne to 
było z dziejam i objaw ienia i zbawienia S ta
rego Przym ierza. Nowy zaś Testam ent po
szedł w  tym  przedm iocie dalej i tę  cudow
ną godność człowieka (Ps 8,6—9) odniósł do 
Jezusa Chrystusa, zachowując w  mocy rów 
nież stare rozum ienie (por. H br 2,6—9).
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dokończenie ze str. 3

człowieczeństwo. Dlatego pow inny być one podstaw ą wszelkiego p ra 
w odaw stw a. Z ogólnego p raw a naturalnego  pow inno w ynikać szcze
gółowe praw o pozytywne: państwowe, kościelne, zwyczajowe itp.

W ażną rolę w  życiu m oralnym  człowieka spełnia sum ienie — p rak 
tyczny osąd o zgodności naszego postępow ania z obiektywnym  
dobrem. Sum ienie, jeśli m a należycie spełnić swą rolę, m usim y p ra 
cować nad  jega ukształtow aniem , aby stało się sum ieniem  praw dzi
wym i pewnym. Sum ienie ukształtow ane inform uje człowieka, co jest 
dobre, a  co złe, co etycznie wartościowe, a co bezwartościowe. Głos 
sum ienia n ie  ogranicza się tylko do stw ierdzenia, co jest dobre, a co 
złe, ale w nosi m om ent swoistego zobow iązania: to  jest dobre, a  za
tem  powinieneś tak  czynić.

Chciałbym poruszyć jeszcze jeden problem  etyczny: czy człowiek 
dokonujący złego czynu w  dobrym  celu jest etycznie w  porządku? 
A w ięc czy cel uśw ięca środki?

Problem  ten  jest moim zdaniem  o tyle ważny, że we współczesnym 
świecie bardzo często stosując złe metody, tłum aczy się nam , że czy
ni się to w  im ię dobrych celów. W arto  więc przypom nieć w yznaw 
com Chrystusa rozstrzygnięcie tego problem u przez etykę chrześcijań
ską. . Sj,

' ' “Człowiek, k tóry  trak tu je  zły czyn pod kątem  dobrego celu, chce, 
aby poprzez zły czyn nastąp iły  dobre skutki. Czy w yobrażony cel 
działania może coś zm ienić w  w ew nętrznej struk turze złego czynu? 
Przecież zło czynu istnieje obiektywnie, po traktow anie tego zła jako 
sroctea. do celu, n ie  zm ienia tego, czym ono w  swej istocie jest.

WyoDraźmy sobie sytuację, gdy d la dobrego celu moglibyśmy być 
m ordow ani, bici, poniżam  i n ik t nie m ógłby mieć do nikogo pretensji. 
Zam iast społecznego ładu mielibyśm y dżunglę, zam iast etyki — bez
prawie.

Życie nasze pow inno być zgodne z w olą Bożą, z w artościam i etycz
nym i, z sumieniem. Pam iętajm y, co powiedział C hrystus: „ Ja  jestem  
Drogą, P raw dą i Życiem. N ikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak  ty l
ko przeze M nie” (J 14,6).

M. AMBROŻY
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Tom I — Idee polityczne i gospodarcze, stron 372, 

cena 50 zł.

Tom II -  Idee społeczne, stron 492, cena 50 zł.

Tom III -  Instytucje społeczne, stron 587, cena 60 zł. 

na 60 zł.

Książki te nabyć można tylko w Chrześcijańskiej 

Akademii Teologicznej, 02-246 Warszawa, ul. M io 

dowa 21 -  bezpośrednio albo za zaliczeniem pocz

towym.

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA
W  opracowaniu bp. M. Rodego

M gie m niej zachowawcze. Najpodstaw owszy wszelako podział 
p rzyjm uje dwie części i w yróżnia tzw. mszę katechum enów  
(-► katechum en), tj. od początku aż do ewangelii włącznie, 
oraz mszę w łaściwą, zw aną mszą w iernych, k tórą stanow ią: 
ofiarowanie, -»■ przeistoczenie (najważniejsza część Mszy 
św. w  ogóle) i — K om unia św. (czyli przyjęcie przez cele
bransa, a następnie rozdzielanie konsekrowanych, czyli p rze
istoczonych najśw iętszych Postaci również w iernym , będą
cym w stanie - łaki uświęcaj ącejr przy czym w  niektórych 
Kościołach zarówno celebrans jak  i w ierni przyjm ują Ko
m unię św. pod obiema postaciam i, w  innych, głównie 
jednak  w  Kościele Rzymskokatolickim, pod obiema posta
ciami K om unię św. przyjm uje tylko celebrans, w ierni na
tom iast pod jedną, tj. pod postacią Chleba, opłatka, hostii).

W realizacji polecenia Jezusa: „To czyńcie na m oją p a 
m ią tkę” nie tylko w ciągu w ieków dokonywano w  samej 
liturgii tak  w  zakresie wykonywanych czynności, jak  i w y
powiadanych słów (-> ryt) bardzo ostrożnych zm ian z w y
jątkiem  zm iany słów przejętych od Jezusa Chrystusa (tu 
najbardziej trzym ającym i się T radycji są Kościoły praw o
sławne), ale poczęto też wyróżniać tzw. msze uroczyste, 
czyli z asystą, śpiewane, następnie cieche, dalej pontyfikal- 
ne, celebrowane przez -»• biskupa, a również msze wotywne, 
żałobne, itd.

Mszał — to księga liturgiczna, zaw ierająca form ularze 
Mszy św. n a  poszczególne św ięta, niedziele i dni -*■ roku 
kościelnego oraz inne ważne w ydarzenia i okoliczności, jak  
również najw ażniejsze przepisy Jej spraw ow ania.

Muchowskl Maciej — (ur. 1677, zm. 1734) — to jezuita, 
z pochodzenia Rusin, w ykładający teologię i filozofię, rektor 
sem inarium  duchownego w Sandom ierzu, ale znanym  się 
stał i cenionym dzięki swoim kazaniom, które w ydał też

w  postaci książek. Oto n iektóre z nich z oryginalnie ujętym i 
ty tu łam i: Kazania na niedziele całego roku  (1730); Żniwo  
złote z  wybranego cnót św iętych ziarna, albo Kazania na 
uroczystości św iętych Boskich... (1730); Chwała Św iętych  
Pańskich uroczysta w  kazaniach rocznych... (1739); wyd. 
już po śm ierci autora).

Muczkowski Antoni — (ur. 1807, zm. 1852) — od 1850 rr był 
zastępcą profesora w  W arszawskiej A kadem ii Duchownej 
jako ceniony erudyta w  zakresie języka greckiego i łaciń
skiego oraz lite ra tu ry  greckiej i łacińskiej. Je st autorem  
k ilku  prac; tu  należy w ym ienić n iew ielką rozm iaram i pracę 
pt. Księga św. Cypriana bpa m ęczennika o śm iertelności 
(1854; ukazała się już po śm ierci autora).

Muezin — (tur.; arab.) — to śpiewak, „duchow ny”, w  -* 
meczecie, w zyw ający -»• m ahom etan, m uzułm anów  (->- m us- 
lim), głośnym śpiewem  ustalonych tekstów  (tzw. ezan) do 
wspólnej m odlitwy, do skierow yw ania się — a czyni to  z 
galeryjk i ->■ m inaretu  pięć razy dziennie — ku  -*■ Allahowi.

Mufti — (tur.; arab) — to ty tu ł teologów m ahom etańskich, 
m uzułm ańskich, zarazem  znawców praw a i duchownych; 
kiedyś, w  niedaw nej jeszcze przeszłości najwyższą powagą 
i instancją  w  spraw ach religijnych i sądow o-praw nych, n a 
w et w  dużej m ierze i politycznych, był w ielk i m ufti (szejch 
ul — islam), urzędujący w  Konstantynopolu. W spółcześnie 
rola duchownych m uzułm ańskich znowu wzrosła, zwłaszcza 
w Iranie, gdzie w yjątkow ą pozycję społeczno-religijno-poli- 
tyczną zdobył ajatolach Chomeini.

I
Muhammad — (prorok -» islamu) — Mahomet.

Muhammad Abduh — (ur. 1849, zm. 1905) — to A rab z 
Egiptu, reform ator m uzułm ański w zakresie religii i spraw



Odwiedź chorego
Mało który człowiek nie choruje. Większość leczy się albo w do- 

rrvJ, albo musi iść do szpitala. Przez blisko pięć miesięcy miałem  
możność obserw ow ać w łaśnie życie szpitalne.

N ajsm utniejsi są ci pacjenci, który-ch nikt, lub rzadko kto odwie
dza. N ajtrudniej jest ich leczyć. Uważają, że ich życie traci sens 
i cel, że nie są nikom u potrzebni, że n ik t na nich nie oczekuje, 
n ik t nie kocha. B rak  miłości odbiera człowiekowi chęć do życia, do 
odzyskiw ania zdrowia zarówno psychicznego, jak  i fizycznego.

Pam ięta j, abyś swoich najbliższych, przyjaciół, znajom ych a n a 
w et nieznajom ych, odw iedzał w  szpitalu lub w  domu, w tedy, gdy 
są złożeni chorobą. Świadczy to o naszej miłości, przyjazini i szacun
ku do cierpiącego.

N iedawno dowiedziałem  się, że ponad 70-letni mężczyzna sam ot
nie choruje ' w  niew ielkiej izdebce dużego m iasta. Poszedłem. Chory 
starzec, od la t nie opuszczający pokoju, ucieszył się bardzo. Opo
w iedział mi o swoim życiu, w alkach, a także o samotności. Wyznał, 
że najw iększy błąd, jak i popełnił to ten, że się nie ożenił, n ie  za
łożył rodziny, która teraz, u schyłku życia, byłaby z mm. Na oknie 
kilkanaście konserw, kompoty... Czasem kupi m u to siostra PuK .

Sąsiedzi? A tak, są ale nie przychodzą. Czekają tylko jak  hieny na 
m ieszkanie, na pokój, który „staruch pow inien już opuścić”. Chory 
wziął m nie za rękę i patrząc na mój czarny płaszcz rzekł ze łza
mi w oczach: „Pan jest księdzem? Niech ksiądz o m nie pam ięta,
bo ja  już niedługo pójdę do zic-mi”. Nie mógł uwierzyć, że świecki
człowiek bezinteresow nie przyszedł zapytać go jak  się czuje, co m u
potrzeb*, jak ie było jego życie.

Chory nie znosi długich i uciążliwych wizyt, nie znosi też zbęd- 
nvch rozmów. Ciągle m usim y pam iętać, że człowiek cierpiący nie 
będzie um iał żyć problem am i ludzi zdTowych, bowiem przez swo
je leczenie, nieraz trw ające  miesiącami, jest odoięty od bieżących 
zagadnień Chory bedzie radow ał się z każdej wizyty, bo będą ga 
upewniały, że jest potrzebny rodzinie, w spółpracownikom , sąsiadom, 
przyjaciołom...

Naszym chrześcijańskim  obowiązkiem jest odwiedzać chorych, bo 
c’ ł;>wiek słsby wym aga szczególnej pomocy ludzi zdrowych.

Szanujm y też regulam in szpitalny: nie zaśm iecajm y sal, nie przy
nośmy chi rym  alkoholu ani zbędnych przedm iotów  (np. radiood
biornika lub telew izora przenośnego, których słuchanie czy ogląda- 
nOs może okazać się szkodliwe dla innych chorych), niie hałasujm y, 
nite siadajm y n a  łóżku chorego, riSe opowiadajm y m u przykrych, 
bądź dram atycznych, a tym  bardziei tragicznych wiadom ości. Cho- 
rv zarówno w domu, jak  i w szpitalu, potrzebuje spokoju i naszej 
małości, aby mógł jak najszybciej „oczyścić się z choroby’1.

Chrystusowe Przykazanie Miłości uczy nais m iłować bliźniego jak  
siebie samego. Spraw dza się ono głównie w cierpieniu, w  pracy  1 
trudzie codziennego życia. Bóg spraw dza siłę więzi m ałżeńskiej, ro 
dzinne1 i przyjacielskiej w łaśn ie wtedy, gdy człowiek znajduje się 
w  szpitalu  lub choruje w  domu. W ielu wówczas odchodzi od c i e r 
piącego współm ałżonka, syn od m atki chorującej, w nuczek zapom ^
o chronicznie chorym dziadku, kolega — o w spółpracowniku.

Obserwowałem  dziesiątki chorych. Jak  w ielu z nich um ierało w 
'-amatności jakże często obcy modlili się za człowieka schodzącego 
z z'em i w objęcia Ojca Najlepszego; jak im  sm utkiem  i łzami n ap e ł
niały się oczy konającego, do którego, pom im o w ezwań lekarzy, n ik t 
nie p rzyby ł!

Wszyscy chcielibyśm y być zdrowymi, silnymi, pełnymi chęci do 
życia, a jednak  m usim y być świadomi, że n ie  m a zwycięstwa bez 
krzyży, cierpień, ofiaT i bólu. To pow inno nam  wystarczyć, aby 
pam iętać o chorych.

Choroba pomaga nam  docenić w artość życi'a, jego w łaściw y cel. 
Ktoś bardzo trafn ie  to u ją ł: okres choroby, to najw łaściw szy czas 
rekolekcji człowieka współczesnego. Ujęcie to jest o tyle trafne, że 
w dzisiejszej gonitwie, n aw et dobrem u chrześcijaninow i trudno o 
parę dni na rekolekcyjne rozw ażania, na dokonanie rem anentu  
swego duchowego życia.

BOGDAN NOWAK

MAŁA ENCYKLOPEDIA TEOLOGICZNA 'm

społeczno-politycznych, uczony, profesor znanego m uzułm ań
skiego uniw ersytetu  al-A zhar w  Egipcie. W alczył o euio- 
peizację stylu życia i m yślenia społeczności arabskich bez 
naruszania czy zm iany islam u i zrealizow anie w nich wy
mogów sprawiedliwości społecznej. Był za to prześladow a
ny. a naw et został zmuszony do opuszczenia Egiptu. Po po
wrocie z F rancji był od 1899 roku w ielkim  - m uftim . Jest 
m.in. autorem  nowego kom entarza do - K oranu pt. Tafsir 
a l-m anar (w części dzieła tego dokończył jego uczeń, Mu- 
ham m ad Raszid Rida, żyjący w latach 1886—1935, gdyz 
śmierć A bduha nie pozwoliła m u tego dzieła osobiście do
prowadzić do końca).

Muis Szymon — (ur. 1587, zm. 1664) — francuski egzegeta 
i profesor języków' w schodnich — w Sorbonie. Jest auto
rem  m.in. Kom entarza do psalmów. W ydawca francuski, P a- 
quet, dał temu dziełu, w ydanem u już po śmierci autora, 
tytuł: Sim eon de Muis Commentarius... in  omnes psalmos.. 
(1770; 2 tomy), czyli Szym ona de Muis kom entarz do w szy
stkich psalmów.

Muller Fryderyk M. — (ur. 1823, zm. 1900) — angielski, po
chodzenia niemieckiego, religioznawca i orientalista, zw ła
szcza indoiog. profesor uniw ersytetu  w  Oxfordzie. Jest auto
rem  cennych dzieł snecjalistycznych i tłum aczem  wielu tek 
stów z ksiąg religii "Wschodu pt. The Sacred Books of the 
East (50 t.; 1879—1910; ostatnie zostały w ydane już po śm ier
ci autora), czyli Św ięte księgi W schodu.

Muller Piotr Erazm — (ur. 1776, zm. 1834) — duński, rzym 
skokatolicki teolog, profesor, biskup. Jest autorem  mi.n. ta 
kich dzieł: Christelig M oralsystem  (1808), czyli Chrześcijań
ska apologetyka; System  i den christelige Dogmatik (1826), 
czyli Chrześcijańska teologia dogmatyczna.

Mulzoff A ndrzej — (ur. 1777, zm. 1856) — ks. rzym skokato
licki, Polak, autor Kazań na w szystkie  święta.

Mułła, m ołła — (tur.; arab.) — znaczy m niej więcej tyle, co
— uczony, nabożny, pan-w ładca, a więc oznacza tytuł przy
znaw any jednak  w zasadzie duchownym  m uzułm ańskim , w 
znaczeniu zaś pan-w ładca używany jest także w stosunku 
do Boga, Allaha.

Mtinch Ernest H erm an — (ur. 1798, zm. 1841) — niem iecki 
p raw n ik  autor m.in. dzieła pt. Vollstandige Sam m lung aller 
alter und neuern Concordate... (1830; 2 tomy), czyli Pełny 
zbiór w szystkich  starych i now ych konkordatów.

Milnch M ateusz Korneliusz — ur. 1773, zm. 1850) — nie
miecki, rzym skokat. ksiądz, pisarz teologiczny. Spośród w ie
lu jego autorstw a książek tu  należy wym ienić: Das heilige 
M essopfer in  seiner Einsetzung... (1843), czyli Ofiara M szy 
św. io je j ustanowieniu.

Munk Salomon — (ur. 1803, zm. 1867) — z pochodzenia Żyd, 
urodzony w Głogowie, orientalista. Jest autorem  kilku dzieł, 
a spośród nich tu  trzeba wym ienić następujące: Reflexions  
sur le culte des anciens H ebreux dans ses rapports avec les 
autres cultes de l’antiąuile  (1833), czyli Refleksje na tem at 
kultu  starożytnych H ebrajczyków  w  jego zw iązkach z in n y
m i ku ltam i starożytności.

Mttnscher W ilhelm — (ur. 1766, zm. 1814) — nitemiecki ew an
gelicki, reform owany, profesor teologii i au tor dzieł: Lehr- 
buch der christlichen Kirchengeschichte  (1804), czyli Pod
ręcznik chrześcijańskiej historii dogmatów.

Miinzer (Miintzer) Tomasz — (ur. 1489—90, zm. 1525) — to 
znany i zapalony reform ator religjny o w ybitnie społecz-
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Symbole
narodowe

Słowo „hym n” jest pochodzenia grec
kiego, oznacza uroczystą, a naw et pod
niosłą pieśń w yrażającą pewne w artoś
ci m oralne i społeczne; pieśń ta śpiewa
na jest w  nastro ju  poważnym.

Nie ma na świecie takiego państwa, 
które nie posiadałoby pieśni narodowej 
nawiązującej do historii, przem ian po
litycznych, a także pełniącej rolę tzw. 
więzi społecznej.

W literaturze polskiej pierwszą pieś
nią, k tórą można by określić mianem 
hymnu, była „Bogurodzica” . Jej p ierw 
sze zapisy pochodzą z XII w. Wówczas 
pieśń ta składała się tylko z dwóch 
zwrotek, opartych na motywach hym - Józcf  Ruf in  Rogala  W ybick i  (1747—1822)

1! ażurek Dąbrowskiego"
nów kościelnych, jednak stopniowo, (do 
XV w.) dopisano do niej trzy  kolejne 
zwrotki. „Bogurodzica” przez ostatnią 
swoją strofę nabrała charakteru  pieśni- 
-m odlitwy za króla i jego rodzinę, co w 
pewnym  sensie nadawało jej rangę 
hym nu państwowego. Jako ojczysta 
pieśń, śpiewana była przez żołnierzy 
polskich w  1410 r. — w czasie bitwy 
pod Grunwaldem, a także podczas ko
ronacji króla W ładysława III. Jednak 
stopniowo „Bogurodzica” przekształci
ła się w  pieśń ludową, tracąc miano 
pieśni narodowej.

Podobnie stało się z innymi, choć 
r ^ i e j  znanymi hym nam i, które w 
większości rozbrzmiewały jako kościel
ne hym ny dziękczynne. Spośród nich 
należy wymienić „Ciebie Boże chwali
m y” (XVII w.) — hym n śpiewany w 
uroczystych chwilach, zwłaszcza po od
niesionych zwycięstwach rycerzy pols
kich nad wrogiem, oraz „Modlitwę za 
króla i państw o” — pieśń pochodzącą 
z XVI w.

W okresie kolejnych 200 lat, na tere 
nie ziem polskich powstało wiele pieśni, 
już całkowicie świeckich, jednak żadna 
z nich nie została przyjęta przez naród 
i nie otrzym ała m iana pieśni narodo
wej.

W 1797 r., gdy po rozbiorach Polski na 
terenie Włoch utworzone zostały Legio
ny Polskie, żołnierzom brakowało pieś
ni bojowej, przy melodii której ruszyli
by do boju, a k tóra by ich podnosiła na 
duchu, odzwierciedlała pragnienia i 
nastroje. Jak  wiadomo, naczelnym wo
dzem Legionów Polskich został Jan  
H enryk Dąbrowski. On to  właśnie, w 
dniu 9 stycznia 1797 r., podpisał w Me
diolanie układ z Lombardzką Adm ini
stracją Generalną, zasilając tym  samym 
francuską arm ię Napoleona Bonaparte-

go we Włoszech. Już latem  1779 r. pols
kie form acje liczyły 7 tysięcy żołnierzy, 
batalion arty lerii i pułk jazdy. Wśród 
żołnierzy polskich rwących się do wal
ki, panowała dyscyplina, a od narodu 
francuskiego zaczerpnęli szczytne hasła 
równości i  braterstw a.
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O ryginał  „P ieśn i  Legionów Polskich  we W łoszech”

Serdecznym przyjacielem, a jedno
cześnie pełnomocnikiem rządu pow
stańczego przy dywizji generała Dą
browskiego, był Józef Rufin Rogala 
Wybicki — autor sztuk teatralnych  i 
wielu ciekawych broszur politycznych. 
Jako wróg polskich jakobinów i fran 
cuskiej dyk tatu ry  jakobińskiej, Wybic
ki — po upadku niepodległości Polski 
— został w yjęty  spod prawa. Jako w y

gnaniec, został wysłany do Reggio w 
1797 r., do kw atery  gen. Dąbrowskiego, 
aby pomagać m u w czynionych zabie
gach wokół spraw y polskiej, tzw. 
„marszu z ziemi włoskiej do polskiej”, 
m arszu po odzyskanie niepodległości. 
Mowa ojczysta oraz narodowe m undu
ry  ze srebrnym i orłami były bardzo 
bliskie sercu W ybickiego i dlatego, czy
niąc zadość prośbie Dąbrowskiego, na
pisał pieśń dla żołnierzy-legionistów.

„Pieśń Legionistów Polskich we Wło
szech” napisał W ybicki w pośpiechu, 
dostosowując tekst do znanej melodii 
starego ludowego m azurka. Pieśń tę, 
w raz ze słowami, odśpiewał w kwaterze 
gen. Dąbrowskiego już w  przy pierw 
szym spotkaniu. Dzięki prostym , a jed
nocześnie posiadającym  głębokie, mo
ralne znaczenie słowom i swojskości 
ludowej melodii, „m azurek” szybko 
przyjął się i opanował szeregi wojska 
polskiego. Zawierał bowiem pomyślne 
dla Polski zapowiedzi na przyszłość i z 
pewnością w łaśnie dlatego porywał 
serca żołnierzy.

- Słowa „M azurka Dąbrowskiego” 
(zwanego często „Marszem Dąbrow
skiego” ze względu na początkowe sło
wa refrenu) przypisywano od samego 
początku W ybickiemu, chociaż istniała 
także teoria, iż tylko jedna zwrotka by
ła jego dziełem, zaś pozostałe — bez
imiennych żołnierzy-legionistów. Ina
czej natom iast było z muzyką. Począt
kowo uznano że autorem  jej był Ogiń
ski. Polemiki dotyczące tej kwestii 
trw ały jeszcze długo, jednak ostatecznie 
ustalono, iż W ybicki był nie tylko auto
rem, ale także i kom pozytorem  „Ma
zurka Dąbrowskiego” .

U trata niepodległości Polski wiązała 
się jednocześnie z coraz większym  b ra 
kiem w iary  w  odrębność państwową, o 
k tórą walczyli Polacy przez dziesiątki 
lat. „M azurek Dąbrowskiego” udowod
nił jednak, że każdy naród jest w  sta
nie przetrw ać, jeżeli tylko jest gotowy 
do walki i nie traci głęboko zakorze
nionej świadomości narodow ej. Utwór 
ten, choć prosty, był więc protestem  na
rodu polskiego (który chciano zniszczyć) 
przeciw zaborcom, a także wyrazem  
w iary w  przyszłość —  w iary w  utw o
rzenie wolnego, niezależnego państw a 
polskiego.

„Pieśń Legionów” z czasem zm ieniała sw o
ją  daw ną, p ie rw otną formę. Stopniowo ule
gała przeróbkom  zw iązanym  z sytuacją po 
lityczną w  kraju . Ciągle jednak n ie była 
uznana za polski hym p narodowy. W kołach 
politycznych, gdzie szeroko dyskutow ano na 
tem at hym nu państwowego, część osób w y
pow iadała się za nap isaniem  nowych słów 
do m elodii dobrze już znanego ..M azurka”, 
inni zaś obstaw ali przy  zachow aniu starego 
tekstu. Sporu tego nie zdołała roztrzygnąć 
naw et K onstytucja Rzeczypospolitej z 17 
m arca 1921 r. Stało się to  dopiero 15 paź
dziernika 1926 r., gdy M inisterstw o W yznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego opu
blikow ało „M azurek Dąbrowskiego”, pieśń 
tak  bliską sercu  każdego Polaka, k tórą uzna
no od te j pory  za ipolski hymn narodow y.

Obecnie godło, barw y i hym n stanow ią 
symbole narodow e Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej.

MAGDALENA SZCZEPANIAK



Jadąc do S targardu Szczecińskiego, 
m iasta p raw ie 60-tysięcznego, najw iększe
go w  w ojew ództw ie szczecińskim, prze
czytałem w P oradniku  dla Rodziców pod 
hasłem  „Dom małego dziecka” te słowa 
w yjaśn ien ia: „Dom m ałego dziecka, pro
wadzony przez w ydział zdrow ia, przezna
czony jest dla dzieci do la t 3, którym  
rodzice lub opiekunowie z uzasadnionych 
przyczyn nie mogą zapewnić niezbędnych 
w arunków  prawidłowego rozwoju. Domy 
te mogą przyjm ować w raz z dzieckiem 
karm iącą m atkę, a także kobiety ciężar
ne od 7 m iesiąca ciąży. Po ukończeniu 3 
la t dzieci z domów małego dziecka mo
gą być kierow ane do domów dziecka 
podległych M inisterstw u Oświaty”.

W Stargardzie jest jedyny dom m a
łych dzieci na terenie całego w ojew ódz
tw a szczecińskiego, jeden z najlepszych w  
k ra ju . K iedy w  S targardzie pytałem  o 
drogę do niego, przechodnie bardziej ten 
dom kojarzą sobie z nazw iskiem  jego 
w spółtw órcy i w ieloletniego dyrektora — 
dr. med. Zbigniewa Petri. 'J e s t to dowód 
szacunku do pasji dr. Petri, który całe 
swoje doświadczenie pediatryczne i ży
ciowe poświęcił dzieciom niechcianym .

Z niem ałą trem a wchodziłem  do bu

dynku z napisem  „Państw ow y Dom M a
łych Dzieci w  S targardzie Szczeciń
skim ”, lecz dodatkowy, pogodny napis 
„Słoneczny dom roześm ianych dzieci” 
w prow adził m nie w  nastró j optym istycz
ny. Zresztą, osoba samego dyrektora — 
— Zbigniewa P etri — jest tak  fascynują
ca, że można by godzinam i słuchać o m a
łych dzieciach, tu  w ychow yw anych i tak  
bardzo kochanych przez cały personel.

— W roku 1950 ukończyłem studia m e
dyczne w  Łodzi, potem przez sześć la t 
byłem w wojsku, już jako lekarz dyplo
m ow any — mówi o swojej drodze życio
wej d r Petri. — W 1952 r. znalazłem  się 
w  jednostce w ojskowej w Stargardzie 
Szczecińskim, pracując jako starszy le
karz pułku. Zainteresow ełm  się is tn ie ją 
cym tu Domem M atki i Dziecka, który 
w tym że roku został przem ianow any na 
Państw ow y Dom Małych Dzieci. Rocznie 
um ierało w  nim  w tedy 25 dzieci. Szerzy
ły się choroby zakaźne, były pluskwy, 
wszy, świerzb... Z tym  w szystkim  m usia
łem  walczyć po wojskowem u, by ratow ać 
życie dzieci. Wówczas dom ten był prze
pełniony, było w  nim  ponad dwieście 
dzieci. W roku 1957 przeszedłem  do cy
wila, lecz miłość do tych dzieci nie poz-



w alała mi od nich odejść. U dało mi się 
uzyskać 3 m iliony złotych na rem ont do
mu, a przede w szystkim  na tak  istotne 
w tedy ogrodzenie. Ta izolacja uchroniła 
nasze dzieci od chorób dzieci i starszych 
m iasta S targardu...”

W 1960 r. d r Zbigniew  P etri został po
w ołany na kierow nika tej placówki, zaś 
przed dwom a laty został .mianowany dy
rektorem . Je s t bezpośrednio podległy Le
karzow i Wojewódzkiemu-. Dobór k ilku
dziesięcioosobowego ,personelu (adm ini
stracja, pielęgniarki, salowe) zawsze d r  Pe
tri przeprow adzał pod kątem  miłości do 
powierzonych dzieci. Jeśli k tóraś z przyj
m owanych pracownic nie po trafiła  być 
cierpliw a, serdeczna, dobra, w ytrw ała i 
ofiarna, jeśli liczyła się ze sw ym  cza
sem — nie mogła pracow ać w śród tych 
dzieci, tak  bardzo spragnionych miłości i 
poświęcenia. W łaśnie w  tym  Domu p rak 
tykow ana jest szeroko pojęta insty tucja 
„m atki zastępczej”. T aką „m atką” jest tu  
każdy pracow nik, naw et z adm inistracji i 
służby technicznej — każdy wobec jedne
go dziecka. Dziecko tak ie  najczęściej ob
cuje ze sw oją „m atką” czy „ojcem ”, cho
dzi z nim na spacery, jest zabierane tak 
że do m ieszkania przybranego roM ęa . 
P ozw ala się dziecku w  ten sposób ( se- 
lać uczucie miłości na osobę dorosłą, któ
ra w inna zastąpić m u naturalnych  rodzi
ców.

A ktualn ie w  stargardzkim  Domu prze
bywa 76 dzieci, w  tym  23 dzieci specjal
nej troski. Z m yślą o tych ostatnich dr

w  darze swego w yposażenia medycznego, 
bo przechodzi n a  nowocześniejsze. A d r 
P etri nie odrzuca żadnej oferty, która 
może okazać się pomocną w  przyw róce
n iu  zdrow ia dzieciom.

Stairgardaki zakład przy ul. S taszica 
27 może stać się swoistym kom binatem  
rehabiliitacjił dzieci. N ajw ażniejsza bo
w iem  jest w czesna rehabilitacja , zbyt pó
źne przystąpienie do leczenia daje zniko
m e efekty.

M gr M ałgorzata Tym a, p racu jąca  w 
Domu od pięciu la t jako  psycholog mówi, 
że najdram atycznlejsze są chw ile poże
gnań z dziećmi, k tóre po osiągnięciu 
trzech lub czterech la t m usiały być prze
kazyw ane do domów dziecka. P łakały  
dziieci, przyw iązane do swoich pielęgnia
rek  i opiekunek, roniły  też łzy panie, za j
m ujące się ich dzieciństwem . Od paru  
już la t dzieci stąd nie przechodzą do do
mów dziecka, bo tam  n ie  czuły się do
brze, trak tow ane były przedm iotowo. Po
stanow iono dzieci przekazyw ać tylko do 
rodzin w  form ie sądowej adopcji. W tej 
chwili) n a  76 dzieci! czeka osiem dziesiąt 
rodzin.

W poszczególnych oddziałach (starsza- 
ków, średniaków , raczkujących i niem o- 
w  ) — ład, porządek  i w ielk ie serce 

.now anic dr. P etri, bo większość per
sonelu medycznego to  albo w ieloletnie 
współpracownice, albo jego uczennice. Ze 
w zruszeniem  patrzę, ja k  m łoda pielę
g n ia rk a  (pracuje tu  już 4 lata) całując, 
kołysze dziecko do snu. Inne już śpią w  
śnieżnobiałych w ypraw kach...

M gr Tym a dodaje: „Nasz dom jest
chętnie odw iedzany przez uczennice szko
ły pielęgniarskiej Szczecina i Koszalina, 
natom iast młodzież m iejscowego „ogól
n iaka” przychodzi do nas w  ram ach za
jęć tzw. faku lte tu  pedagogicznego. Z ab
solw entek uczelni pielęgniarskich wybie
ram y najlepsze do pracy w śród dzieci. 
M am y też inne przykłady, jeszcze b ar
dziej budujące: przychodzą do nas dziew
czyny, zaangażow ane jako  salowe, które 
zaocznie zdają m atu rę  i kończą Studia 
P ielęgniarskie, stając się dyplomowanymi 
pielęgniarkam i. Jak  n ie  podziwiać te j pa
sji pracy w śród m ilusińskich?”

W stargardzkim  Domu n ie m a sierot 
praw dziw ych, są ty lko sieroty społeczne, 
czasem naw et po kilkoro dzieci z jednej 
rodziny (wówczas, bez w zględu n a  róż
nicę w ieku, rodzeństwo w ychow uje się 
razem , mie jest rozdzlielane do różnych 
grup  wiekowych). P rzew ażnie pochodzą z 
rodzin alkoholików  i m arginesu społecz
nego. Mało kto je  odwiedza. Jeśli naw et 
zdarzają się niedzielne w izyty ojca lub 
m atki, to  najczęściej m a ją  one tylko w y
mowę form alną. Te m atki najczęściej 
w yzute są z wszelkich uczuć, zwłaszcza 
z m iłości m acierzyńskiej. Chodzi im  ty l
ko o to, aby urzędow o nie stwierdzono 
fak tu , że n ie  in te resu ją  się w łasnym i 
dziećmi.

Dom M ałych Dzieci s ta ra  się być sam o
w ystarczalny: m a na swoim praw ie  dw u
hektarow ym  obszarze gospodarstwo po
m ocnicze z  trzem a dużym i szklarniam i i 
chlew nią. W okół dużo kw iatów , półtora

tysiąca róż, każda grupa dziecięca m a też 
swój ogródek jordanow ski. Je st również 
hotel pracowników  „sierocińca” . Spostrze
głem fontannę z ciepłą wodą, gdzie m ali 
pensjonariusze lub ią się' pluskać i bawić. 
Niem owleta, z którym i trudno  w yjść na 
spacer po mieście m ają zbudow any spe
cjalny  ta ras  do zażyw ania świeżego po
w ietrza.

P ielęgniarka oddziału starszaków, Da
nu ta Czarniak, p racu je  w  tym  Domu już 
ćw ierć w ieku. Swój zawód trak tu je  ra 
czej jak  pow ołanie służenia dzieciom 
skrzywdzonym  przez okrutny los. W jej 
oczach odbija  się h isto ria tragedii każde
go dziecka, o k tóre bardziej troszczyła się 
i troszczy, niż o swoje rodzone. Mówi, że 
d r  P etri to nadzw yczajny człowiek...

A d r P etri, w ielki entuzjasta  od uro
dzenia, n ie  um ie i nie chce patrzeć spo
kojnie na sm utne dziecięce tw arzyczki. 
Chce dla nich zrobić jeszcze coś dobre
go, najlepiej, jak  tylko umie. Rychło s ta 
n ie trzypiętrow y budynek Ośrodka R eha
bilitacyjnego, w  'którym dzieci odzyski
w ać będą radość swego nieraz pochm ur
nego dzieciństw a. Dr P etri nie lubi re k la 
m y d rozgłosu. Dla niego jest to zwyczaj
na spraw a, tak  przecież trzeba. J e ' t  po 
prostu  całkowicie oddany dzieciom, bez
bronnym  istotkom , które na całym  św ie
cie uw ażane są za najw iększy skarb  i 
dobro każdej rodziny. Tylko, czy w szyst
k ie rodziny są św iadom e tego faktu?...

BOGDAN NOWAK
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w
lecie Domu Małych Dzieci 
S targardzie Szczecińskim

P etri w padł na genialną myśl, zaaprobo
w aną przez M inisterstw o Zdrow ia i Opie
k i Społecznej — zorganizow ania w  S ta r
gardzie Rejonowego Ośrodka R ehabilita
cji Dziecięcej.

— „Po co wozić chore dzieci do- róż
nych specjalistów  do Szczecina, Po' nia 
czy K rakow a — mówi zdecydowanie Dy
rek tor Domu M ałych Dzieci — skoro m o
żna ich zaprosić tu, do S targardu , co p e 
w ien okres czasu n a  konsylium  lekarskie, 
k tóre pozwnli w  szybkim  czasie wydać 
w iążącą i w łaściw ą diagnozę oraz zalecić 
sposób rehabilitacji. W łaśnie po to budu
jem y w  dość szybkim tem pie ośrodek re 
habilitacyjny, gdzie będzie można leczyć 
w szystkie schorzenia dzieci. Będzie to 
pierw szy tego typu ośrodek w  Polsce. Bę
dę też tu  m iał ponad sto w olnych łóże
czek dla dzieci z całego k ra ju  w ym agają
cych rehabilitacji. Sądzę, że już w  przy
szłym roku uda się nam  ten ośrodek o
tworzyć. Jako  lekarz pc>Ę0t0wia ra tunko
wego i przychodni stargardzkiej stw ier
dzam, że w  terenie, w  pobliżu naszego 
m iasta, je s t dwa tysiące dzieci w ym aga
jących leczenia. Im  ten ośrodek też bę
dzie służył.”

Pow stający ośrodek m a zapewnione 
w voosażenie z zagranicy. P ew na psycho
log polskiego pochodzenia, zam ieszkała w 
Oslo, przy pomocy naszych rodaków  pro
w adzi akcję n a  rzecz zakupu unikalnego 
elektronicznego sprzętu do logopedii, k tó
ry stargairdzkii, ped ia tra  w idział i podzi
w iał na Targach Poznańskich. Również 
pew ien profesor ze Sztokholm u obiecał 
pomoc ipo w stającem u ośrodkowi, jak  
również w spółpracę z nim . K linika ze 
Sztokholm u zapow iedziała też przekazanie



KONTAKTY
•  r

KOLEŻEŃSKIE

Rok szkolny rozpoczęty. Dziecko rozpo
czynające naukę naw iązuje kontakty  spo
łeczne z rówieśnikam i nie tylko w  trakcie 
zajęć lekcyjnych odbyw ających się w Klasie 
szkolnej, lecz także podczas w ykonyw ania 
różnych czynności zabawowych. U dzieci w  
młodszym w ieku szkolnym dom inują zaba
w y i gry zespołowe. N astępuje u nich po
dział ról i funkcji uczestników  zabawy. W 
zabaw ie zachodzi potrzeba przestrzegania 
reguł, podporządkowania się organizatorom  
zabawy, a to sprzyja w ytw orzeniu się naw y
ków w spółdziałania społecznego.

U dzieci w  tym w ieku w ażny jest rezul
ta t  zabawy, osiągany w  niej w ynik, uzyska
ne z w y c i ę s t w o .  Na tym  tle rodzi się ryw ali
zacja m iędzy dziećmi uczestniczącym i w  za
baw ie lub też między wyłonionym i w  niej 
drużynam i, zespołami, grupam i. W w alce o 
pierw szeństwo może dochodzić do pow sta
n ia  konfliktów  i antagonizm ów. Rywalizacja 
sprzyja w ystępow aniu działań  zm ierzających 
do-osiągnięcia sukcesu za w szelką cenę, bez 
respektow ania podstawowych norm  w spół
życia społecznego. Z tych względów zacho
dzi potrzeba w łaściwej kontroli w ychow aw 
czej zabaw  dziecięcych. Pow inna ona zape
w nić przestrzeganie zasad „uczciwej gry”, 
przeciw działać objawom  b raku  koleżeństwa 
oraz w ystępow aniu  fałszerstw  i oszustw m a
jących zapewTnić uzyskanie zwycięstwa.

Dzieci w ykazują zainteresow anie kolekcjo
nerstw em . Może ono przyjąć form ę zbiera
nia znaczków, starych monet, widokówek, 
fotografii aktorów  filmowych. K olekcjoner 
pragnie zgromadzić jak  najw ięcej zbiera
nych przedmiotów. Towarzyszy tem u n ie jed 
nokrotnie ryw alizacja o osiągnięcie w tej 
dziedzinie lepszych w yników  i zgrom adzenie 
bogatszych zbiorów niż m ają inni.

Kolekcjonerstwo sprzyja rozwojowi um y
słowem u dziecka stw arzając okazję-do  poz
nania różnych przedm iotów  i zjaw isk. Ich 
grom adzenie stw arza w arunk ' do kształto
w ania się zam iłowania do ładu i porządku, 
um iejętności porządkow ania i system a
tyzowania. Zajęcia hobbistyczne mogą rów 
nież w yw ierać pewien w pływ  na współżycie 
społeczne dzieci oraz kontakty koleżeńskie. 
K olekcjoner pragnie zdobyć dla siebie ok re
ślone przedm ioty: Może to sprzyjać pow sta
n iu  zawiści przejaw ianej w stosunku do 
kolegów posiadaiących bogatsze zbiory. Przy 
ich grom adzeniu dochodzi n ieraz do drob
nych oszustw, a naw et kradzieży w pływ a
jących niekorzystnie na układ kontaktów  
koleżeńskich.

Z powyższych względów dorośli powinni 
zachować kontrolę nad kolekcjonerstw em  
dzieci. Pożądane są sytuacje sprzyjające w y
stąpieniu czynności prospołecznych przy j
m ujących form ę podzielenia się częścią 
swych zbiorów z dziećmi, k tó re  ich nie m a
ją. um ożliw ienia ich obejrzenia przez kole
gów lub w ykorzystania w  szkole przez n au 
czyciela. N iezbędne jest także przeciw sta
w ienie się w szelkim  sposobom nieuczciw e

go grom adzenia zbiorów oraz negatyw ne u 
stosunkow anie wobec popełnianych przy 
tym  oszustw  i kradzieży.

W m łodszym  w ieku szkolnym zaczynają 
tw orzyć się grupy dzieci ujaw niających po
dobne upodobania i zainteresow ania zaba
wowe. G rupa chłopców organizuje w  wol
nym czasie' grę w  piłkę nożną, razem  łowi 
ryby lub w ym ienia znaczki pocztowe. G ru
pa dziewcząt wspólnie bawi się lalkam i, o
gląda w idokówki lub  fotografie ak torów  fil
mowych. Na tym  podłożu k sz ta łtu ją  się 
trw ałe  kontakty koleżeńskie dzieci w ykazu
jących podobne zainteresow ania i uczestni
czących w  określonych form ach aktywności.

Oprócz wspólnych zainteresow ań, w  pow
staw aniu  kontaktów  koleżeńskich pewne 
znaczenie m ają  cechy w yglądu zew nętrzne
go. Dzieci chętniej naw iązują kontakty  z 
rów ieśnikam i o zadbanym , schludnym  ubio
rze, przestrzegającym i czystości, sp raw ia ją
cymi mile w rażenie, inie w ykazującym i do
strzegalnych defektów  rozwojowych i cech 
fizycznych w yróżniających niekorzystnie da
ną jednostkę od otoczenia.

Na kształtow anie się kontaktów  koleżeń
skich w pływ ają również niektóre cechy za
chow ania się. U chłopców pożądaną cechą 
kolegi jest spraw ność fizyczna, sukcesy w  
sporcie, pewność siebie, odwaga, u dziew
cząt uprzejm ość, uczynność, um iejętność 
właściwego zachow ania się w  towarzystw ie, 
dobre postępy w  nauce.

N iekorzystny w pływ  na kontakty  koleżeń
skie dzieci w yw ierają  skargi na kolegów 
zgłaszane nauczycielom. Są one powodem 
narastan ia  konfliktów , w ytw arzan ia się po
staw y w zajem nej podejrzliwości, niechęci i 
wrogości, w ystępow ania zachowań agresyw 
nych. N ieuzasadnione skargi przyjm ujące 
form ę w zajem nych insynuacji, podejrzeń i 
oskarżeń w pływ ają negatyw nie na kształto
w anie się stosunków  społecznych w  grupie.

W kon tak tach  koleżeńskich mogą w ystę
pować czynności przyjm ujące form ę dziele
n ia się z kolegami, służenia im pomocą, 
chronienia przed napaścią. Przeprowadzono 
badania, w  w yniku  których dzieci dokony
w ały podziału otrzym anych orzechów m ię
dzy siebie i inne dziecko.

Zauważono znaczne narastan ie  czynności 
prospołecznych w ystępujące od dziewiątego 
roku  życia. B rak  było istotnych różnic m ię
dzy dziewczętami i chłopcami. Dzieci po
chodzące z ubogich rodzin częściej równo 
dzieliły orzechy niż z rodzin dobrze sytuo
wanych, które zabierały dla siebie więcej o
rzechów. B adania w ykazały ponadto, że 
dzieci z rodzin w ielodzietnych dzieliły b a r
dziej spraw iedliw ie orzechy niż jedynacy za
garn ia jący  ich większość dla siebie.

Inne badania eksperym entalne m iały na 
celu stw ierdzenie, czy czynności prospołecz
ne w ystępują u dzieci częściej w stosunku 
do bliskich kolegów, czy też w odniesieniu 
do obcych.

W pierw szej grupie b ad a n y m . dzieciom 
w ręczano dwie zabaw ki o różnym stopniu 
atrakcyjności prosząc je, by jedną z nich 
ofiarow ały koledze. Stwierdzono, że 230/0 
dzieci dało koledze bardziej a trakcy jną za
bawkę. W drugiej grupie tworzono p o d o b n ^  
sytuację eksperym entalną, lecz otrzym anym i 
zabaw kam i należało podzielić się z obcym 
dzieckiem ; 58°,0 badanych oddało m u a tra k 
cyjniejszą zabawkę.

Powyższe dane w ydają się świadczyć o 
tym, że zachow ania prospołeczne w ystępu
ją  częściej w  stosunku do obcych dzieci niż 
bliskich kolegów.

W kontaktach koleżeńskich naw iązyw a
nych zarówno w  szkole, jak  też poza jej 
terenem  kształtu je się popularność dziecka 
w zespole. Uwzględniając popularność w  
grupie można w yróżnić jednostki akcepto
w ane, odrzucane i izolowane. Jednostka 
akceptow ana jest popularna w  grupie, s ta 
nowi przedm iot dodatnich uczuć jej człon
ków, naw iązuje z n im i praw idłow e kontak
ty społeczne. Jednostka odrzucana nie cie
szy się popularnością, wzbudza u jem ne u- 
czuciat popada w  konflikty, ma niepraw idło
wo ukształtow ane kontakty społeczne. Jed 
nostka izolow ana nie w yw ołuje ani uczuć 
dodatnich, ani ujem nych, n ie  naw iązuje z 
czlonkarhi grupy bliższych kontaktów , nie 
uczestniczy w ich działalności.

Czynniki w pływ ające na kształtow anie się 
popularności w  grupie dziecięcej były p rz e t^  
m iotem  szeregu badań. Ja k  stwierdzono? 
dzieci popularne m ają  zazwyczaj dobre w a
runk i środowiskowe, w yróżniają się dbałoś
cią o w ygląd zewnętrzny, są ruchliwe, a 
przy tym  zdyscyplinowane, p rze jaw ia ją  to- 
warzyskość, są nieagresywne, w ykazują po
słuszeństwo wobec dorosłych, poziom rozwo
ju  ich inteligencji jest co najm nie j przecięt
ny. Dzieci niepopularne natom iast w ychow u
ją  się zazwyczaj w  złych w arunkach  środo
wiskowych, są b rudne i n iechlujnie ubrane, 
p rze jaw ia ją  nadm ierną ruchliwość połączo
ną z brakiem  zdyscyplinowania, są nietów a- 
rzyskie, agresywne, nieposłuszne wobec do
rosłych, m ają  przeciętny lub poniżej p rze
ciętnego poziom rozw oju inteligencji.

Osiągnięciu popularności w  grupie sprzyja 
koleżeńskość, uczynność, pewność siebie, 
dbałość o higienę osobistą i wygląd zew nęt
rzny. W iększą popularnością cieszą się za
zwyczaj dzieci pochodzące z rodzin w ielo
dzietnych niż jedynacy, co można tłum aczyć 
ich w iększą um iejętnością współżycia spo
łecznego. Bardziej popularne są na ogół 
dzieci z rodzin, w których panuje dobra a t
m osfera wychowawcza, z rodzin o dużej 
kulturze, dobrze sytuow anych m aterialnie, 
m ające ojca w ykonującego atrakcyjny  za
wód.

Popularność w  grupie sprzyja praw idło
w em u rozw ojow i społecznemu, gdyż um o
żliw ia naw iązyw anie kontaktów  społecznych, 
u ła tw ia w spółdziałanie, przyczynia się do 
aktyw izacji społecznej dziecka.

oprać. EWA STOMAL
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Z historii literatury angielskiej

SIOSTRY BRONTE
Twórczość sióstr Brónte zamyka jeden z ciekawszych ok

resów w dziejach liieuatury angielskiej. Pisarki należały do 
epoki wiktoriańskiej (1830—1900), która charakteryzowała 
się dominacją realistycznej powieści społeczno-politycznej 
z ostro zaznaczonymi elementami naturalizmu. Poruszała 
problemy ludzkiej egzystencji zdeterminowanej prawami 
natury i środowiska społecznego, prezentowała bezstronną, 
bezpośrednią i szczegółową obserwację faktów; była wrażli
wa na krzywdę społeczną i niesprawiedliwość, a także gło
siła prawo walki kobiety do kształtowania własnego losu.

Chociaż od śm ierci sióstr 
Bron te  m inęło już praw ie sto 
la t — zainteresow anie krytyków  
ich pracam i ciągle w zrastą. Po-

ulam ość ich pozostaje na jed- 
^fiym poziomie z najznakom itszym  

pisarzem  angielskim  W illiamem 
Szekspirem.

W Anglii, w 1894 r., powstało 
Towarzystwo, którego głównym 
zadaniem  było zachow anie rea
liów i stud ia nad  pracam i sióstr 
Bronte — przedstaw icielek XIX 
w. Wiele ich prac zostało prze
tłum aczonych na k ilkanaście ję
zyków i z łatw ością docierają 
one do studentów , poetów i czy
telników, sięgających po nie 
głównie w  poszukiw aniu roz
rywki.

Dlaczego tak  się dzieje? Jak ie 
w artości poetyckie przyciągają 
czytelników?

Przystępując do czytania po
wieś d  sióstr Bronte każdy po
w inien  zaznajom ić się z dwoma 
aspektam i: n a tu rą  danej pozycji 
oraz jej m iejscem  w  litera tu rze , 
Sdyż całość tych faktów  zw ią

z a n a  jest ściśle z życiem pisarek, 
ich osobistymi fascynacjam i, 
m iejscem  akcji oraz pow iązania
m i z innym i pisarzam i.

Emily ii C harlotte Brónte (2 
dziewczynki z grona 6 dzieci) 
bardzo wcześnie straciły m atkę, 
a ich w ychow aniem  zajęła się 
ciotka w raz z ojcem. F ak t ten 
w  znacznej m ierze w płynął na 
twórczość późniejszych pisarek. 
Ich rodzice pochodzili z Irlandii, 
używali irlandzkiego dialektu 
oraz należeli do m etodystów 
(protestanckiej grupy religijnej 
w yodrębnionej w  X V III w. z 
kościoła anglikańskiego, w yróż
niającej się rygoryzm em  m oral
nym  i m etodycznym  życiem reli
gijnym ).

Ojciec dziewczynek, k tóry  — 
podobnie jak  m atka — posiadał 
am bicje pisarskie, już od wczes
nych la t sam  w ybierał im  książ
ki do czytania, nie zastanaw iając 
się przy tym, czy odpow iadają 
one poziomowi um ysłowem u có
rek.

Cała rodzina Bronte m ieszka
ła  na pustkow iu, z dala od przy
jaciół, dlatego dziewczynkom na 
co dzień tow arzyszyła samotność 
pomiędzy dzikim i, tajem niczym i 
wzgórzami małe* m iejscowości 
H aworth. Ojciec i ciotka bardzo

rygorystycznie wychowywali 
dzieci i z pew nością dlatego je 
dyną ich rozryw ką było tw orze
nie w yim aginow anych obrazów i 
sytuacji.

Ż5rcie każdej z sió'.tr, ich emo
cje i pragnienia odzwierciedlone 
są w  poszczególnych pracach. 
Można w  nich również znaleźć 
cechy typowo irlandzkie, odzie
dziczone po rodzicach — m elan
cholię, a  zarazem  uczuciowość, 
dum ę, elokwencję i upór, które 
w  znacznej m ierze w płynęły na 
ich twórczość.

C harlotte Brónte (1816—55) w 
powieściach ukazuje dziwną his
to rię swojego życia. N ajbardziej 
znaną jej p racą  jest „Jane Eyre” 
(1847), w  której C harlotte osiąg
nęła w spaniały realizm  i rom an- 
tyczność. Przyczyn popularności 
powieści w śród czytelników nie 
trzeba daleko szukać, bowiem au 
torka zaw arła w  niej dwie s ta 
re  historie ludzkie oparte  na lu 
dowych m otyw ach: Kopciuszka
— biednej dziewczyny w ydanej 
za bogatego księcia, oraz na h is
torii sukcesu — nowych ludzkich 
trium fach i cierpieniach. Fakty 
te, w yrażające ciągłe ludzkie as
piracje, tow arzyszą całem u ży
ciu każdego człowieka.

Ale dlaczego w łaśn ie ta  po
wieść zyskała sym patię k ry ty 
ków? Należy zacząć od tego, że 
„Jane Eyre” została napisana z 
ogrom ną pasją. Zarówno śmierć, 
miłość, jak  i wszystkie sceny 
przedstaw ione są w  sposób b a r
dzo w yrazisty, em ocjonalny, a 
ich język jest tak  prosty i do
cierający do czytelnika — że nie 
może pozostać m u  óbojętny. N a
w et jeśli chw ilam i akcja po
wieści jest m niej in teresująca, 
jej detale są prozaiczne, zaw ie
ra ją  w sobie praw dę i uczci
wość — bowiem Jane, bohater
ka, nie osiąga całkowitego, w y
im aginowanego sukcesu. Jako 
żona bogatego księcia nie zosta
je  bogatą pięknością, lecz uczci
w ą żoną na wpół ślepego czło
w ieka. Dzieli norm alne ludzkie 
życie podobne do życia każdej 
innej kobiety.

„Jane Eyre” jest pierw szą an 
gielską powieścią, najbardziej po
pularną, prezen tu jącą nowy, 
współczesny XX w iekowi, p raw 
dziwy obraz pozycji kobiety w 
społeczeństwie. Główna bohater
ka powieści m a w iele rozsądku, 
serca, z pełną św iadom ością po

Siostry  B ron te  — obraz  z 1835 roku .  (Od lew ej :  Ann, Emily i Charlotte)

dejm uje decyzje, sam a zarabia 
na utrzym anie. O bdarzona jest 
w ew nętrznym i w artościam i po
m agającym i jej przetrw ać wszy
stkie trudności życia codzienne
g o

„W ichrowe w zgórza” napisane 
przez drugą siostrę, Emily Bron
te (1818—48), w okresie publika
cji nie zyskały dużej popular
ności, lecz obecnie zostały uzna
ne za najw ybitn iejsze dzieło li
te ra tu ry  angielskiej.

H istoria „W ichrowych wzgórz” 
jest prosta, opisuje sym etrycznie 
dwie rodziny i jednego intruza. 
Czasami czytelnicy odnajdu ją 
trudności w  rozum ieniu powieś
ci, gdyż od początku do końca 
jest ona pisana w  pierwszej oso
bie, jednak  co jak iś  czas n a rra 
to r zm ienia się. Styl Emily Bron
te jest srogi, niczym nie upięk
szony. Je st tak  potężny, jak  
w ia tr  szalejący pomiędzy W ich
rowym i W zgórzami, położonymi 
w  hrabstw ie Yorkshire. Wszyscy 
bohaterow ie powieści z tak ą  si
łą przekazują swoje uczucia, iż 
nie można w yobrazić sobie h is
torii ich życia bez przejęcia i 
emocji.

W „W ichrowych w zgórzach” 
można znaleźć w iele elem entów 
ludowych, przew ijających się po
przez charaktery , mowę i opisy 
przyrody. M iejscem akcji jest 
Yorkshire, opętane tajem niczoś
cią i dzikością, a jednocześnie 
zachw ycające swym pięknem. 
Emily Brónte opisuje zimę, gdy 
niebo i wzgórza pokryte są śn ie
gam i; w iosnę — i śpiew ające pod 
błękitnym  niebem słowiki, lato
— i pszczoły pracujące w ulach, 
chłodne w ieczory i poranki. M a
low ane przez au torkę krajobrazy

są w spaniałe, niespotykana do
tąd  w  lite ra tu rze  angielskiej.

N ajistotniejszym  bodajże prob
lemem, poruszonym  w „W ichro
wych w zgórzanch”, jest dobro i 
zło. Emily Brónte ukazuje tu  
czytelnikowi całe zło słabości 
Edgara, głupoty jego siostry, ok
rucieństw a Heathcliffa, egoizmu 
i brutalności Hindleya. Jednakże 
au torka ani ich nie broni, ani 
nie w ini. M aluje tylko praw dzi
we portrety, a w ysnucie wnios- 
kow pozostawia czytelnikowi.

Emily Bronte jest au torką 
w spaniałych fikcyjnych utw o
rów, C harlo tte — powieściopi
sa rką  o niespotykanym  geniuszu. 
Ten w spaniały  duet (do którego 
dołączyć można także trzecią 
siiostrę, Ann, mniej znaną w 
Polsce) pow stał w  m aleńkiej, sa
m otnej miejscowości w latach, 
gdy praktycznie edukacja była 
niedostępna dla kobiet. Ich ży
cie, przedstaw ione pod płaszczy
kam i charakterów , stanow ią fas
cynujący dokum ent ludzkiego lo
su.

Obie pisarki z łatw ością opo
w iadają historie, w yszukują in 
teresujące w ątki i charaktery. 
Ich opisy regionu Y orkshire są 
bardzo dokładne i piękne. Panie 
pojaw iające się w  pracach do 
złudzenia przypom inają kobiety 
XX w. Żaden przedstaw iciel li
te ra tu ry  angielskiej nie potrafił 
w tak i sposób, jak  siostry Bron
te łączyć rozum u a niew innoś
ci, ironii i realizm u, i dlatego 
ich powieści można czytać tylko 
d’a przyjemności, k tórej nie 
znajdzie się u żadnego innego 
pisarza.

(Sz.)
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rumu
T Y G O D N I K  K A T O L I C K .

— dzieciom

0  zak lę tych  łabędz iach
Raz przed wielu, wielu laty,
Król do króla wysiał swaty 
by swe dzieci już pożenić
1 z tym dłużej się nie lenić!

Tak więc, razem ustalili
już nie czekać ani chwili:
ślub ma być, huczne wesele,
na nim zaś — świetnych gości wiele!

Trwają więc przygotowania, 
wciąż czynione są starania 
z zaproszeniem takich gości, 
by im cały świat zazdrościł!

Nadszedł wreszcie dzień wesela — 
już na zamku gra kapela, <
ruch i gwar, i zamieszanie...
Nie wie nikt, co się dziś stanie....

Licho nie śpi — przecież wiecie, 
cudów mnóstwo jest na świecie!
Zwłaszcza w bajce — prosta sprawa,
Bajka mistrzem jest nie lada!

Wróćmy jednak cichuteńko, 
już na zamek szybciuteńko 
gdzie w tysiącach białych sal 
zaraz zacznie się ogromny bal...

Nikt tu nie wie, że od rana 
w zamku — wróżka jest przebrana, 
i — za biedną służkę wzięta — 
oczekuje tego święta...

Siedzi w kącie skromnie, cicho, 
lecz zbudziła śpiące licho...
Król tymczasem głośno krzyczy, 
że swych gości już przeliczył:

Tych, co możne mają szaty —
— Proszę w tany na komnaty, 
reszta zaś — to znaczy służba, 
niech się nie pcha tam, gdzie drużba!

Zbladła wróżka od obrazy, 
zatupała aż pięć razy, 
później zaklaskała w dłonie:
— Hejże, moce moje do mnie!

Szum się zerwał, świst i zamęt, 
krzyki słychać, plącz i lament, 
przerażenie szczytu sięga...
Siła wróżki — to potęga...

Król z królową dal drapaka 
że aż zatrzeszczało w krzakach, 
ale Młodzi — pozostali 
piękno-smukli, dumno-biali...

Do nich wróżka więc wyrzekła 
swe przekleństwo rodem z piekła:
— Zycie trosk niech wam nie szczędzi, 
pędźcie odtąd los... łabędzi!

I tak klątwa wróżki tej, 
w nieszczęśliwej chwili zlej 
przemieniła hen, przed laty, 
w białe pióra strojne szaty...

Jak to dalej w bajce bywa?
Czy królewna jest szczęśliwa?
Czy królewicz, mąż na schwal, 
zdoła zrzucić z nich ten czar?

Po błękitnym jeziorze 
Płyną dwa łabędzie...
Kiedyś — przecież tak być może,
Jeden — królewną, drugi — księciem będzie...

ELŻBIETA LORENC

V £
y / r z -

V"

w

r -

? v

12



Od Redakcji:

Nadawanie zjawiskom przyrody, zwierzętom, ptakom czy 
roślinom cech typowo ludzkich, bardzo rozwija dziecięcą wy
obraźnię, wzbogacając ją niepomiernie. Poeta, ożywiając 
ludzką mową świat przyrody, jednocześnie uczy dziecko 
umiejętności odpowiedniego, bardziej wnikliwego spojrze
nia na otaczające środowisko naturalne, uczy słuchać pulsu
jącego serca przyrody. Nauczyć się takiego właśnie spojrze
nia nie jest sprawą łatwą, dlatego też warto wgłębić się nie
co w poetycką sztukę widzenia świata.

/ \  t  i

Jedna róża drugiej róży 
opowiada tuż po burzy:

— Cóż za straszna dziś ulewa!
Wiatr wysmagał w parku drzewa.

— Droga moja, w takie deszcze 
marznę, często miewam dreszcze.

w- Spadły na mnie krople wody!
Deszcz podkpiwa z róż urody!

— Zamoczyłam suknię, butki
i kołnierzyk też — calutki!

— Mokrusieńka ma fryzura,
Panie Deszczu, gdzież kultura?

— Widać, Pańskie wychowanie, 
tak zamoczyć nam ubranie!

— Oburzenie dech zapiera.
Kto tę wodę będzie zbierał?!

— Słuszność Ci przyznaję, siostro.
Z Panem Deszczem trzeba ostro!

— Iw  dodatku ta wichura 
potargała ptakom pióra.

, Co tam ptaki, te kochają 
kąpiel, Deszcz po prostu uwielbiają!

— Drżę na całym swoim ciele, 
bo wilgoci nazbyt wiele!

— Ledwo stoję, daję słowo, 
czas ubierać się na nowo.

— Och, przeciągi dziś mnie męczą!
Spójrz na wróble, jak się wdzięczą!

— Fe...Brudasy niebywale!
Moczą pióra — w biocie cale!

— Podjruwają, podskakują, 
pazurkami przytupują...

— Cieszą się, że woda jest.
Prawda, one lubią Deszcz.

— Żałość mnie ogarnia sroga.
Gdzież ta sprawiedliwość droga?

Pan Deszcz jest szaleńcem rzadkim, 
bo któż znęca się nad kwiatkiem?!

On nastaje na mą krasę, 
delikatność, wdzięk i rasę!

Straszne rzeczy tu się dzieją.
Deszcz pokumał się z zawieją!

Gdyby tak ogłosić światu,
że Pan Deszcz jest wrogiem kwiatów!?

Nagle się pojawia tęcza, 
luk zatacza, błękit zwieńcza.

1 uśmiecha się szeroko, 
pozdrowienie śle obłokom.

Ku różyczkom też spoziera 
i oczęta swe przeciera.

Przysłuchuje się rozmowie —
'talom, dąsom w każdym słowie.

W mocne bordo czerwień zmienia 
na różanych słów wspomnienia.

— To historia niebywała!
Czegom tu się nasłuchała!

Panny różne niech pozwolą, 
że nie zgodzę się z ich wolą.

Śliczne moje, dumne róże, 
po cóż dąsać się na burzę?
I

. I
Po co źle osądzać Deszcz, 
gdy po Deszczu piękniej jest!

I w dodatku — jak myślicie — 
czym to się Wy tak żywicie?

Deszcz Was poi, słońce grzeje, 
cały świat się do Was śmieje...

Deszcz — ogrodnik niebywały! 
Wszystkie kwiaty go poznały.

A Wy co? — Nie wiecie o tym, 
że brak Deszczu grozi głodem?

MAŁGORZATA KĄPINSKA
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HISTORII 
KOŚCIOŁA

POLSKI PAPIEŻ
Nie będzie dziś m owy o Jan ie 

Paw le II, pierwszym  papieżu Po
laku na stolicy patriarszej w 
Rzymie. Tu chodzi o postać 
sprzed półwiecza — o papieża 
P iusa XI. P iu s XI zyskał i polu
bił tak ie  m iano, gdyż niedługo 
przed w stąpieniem  na tron, był le
gatem  W atykanu w  zm artw ych
w stającej po 123 latach niewoli 
Polsce, konkretn ie między 1918 
a 1921 rokiem . Już z racji swej 
sym patii do narodu  polskiego 
człowiek ten zasługuje na osob
ne potraktow anie. Jako kapłan, 
biskup i kardynat nazyw ał się 
Achilles Ratti. Był długoletnim  
prefektem  Biblioteki W atykań
skiej. Zdobył gruntow ne w y
kształcenie zwłaszcza w dziedzi
nie nauk historycznych. Jako w y
bitny znawca dziejów m arzył o 
pow rocie - papieży do średnio
wiecznej świętości i potęgi. Bo
lał nad zniszczeniam i jak ie przy
niosła św iatu  pierw sza w ojna 
św iatow a, wobec k tórej naw et 
Kościół Rzym skokatolicki był 
bezsilny. Jako w ierny syn swego 
Kościoła, w idział w  swojej in-

sytucji potęgę mogącą zapewnić 
powszechny pokój, gdy się jej 
uda ow ładnąć wszystkie narody 
i rządy. Dalekosiężne m arzenia 
rozpoczął szybko wcielać w ży
cie, gdyż już w  1922 roku po 
śm ierci Benedykta XIV zostaje 
papieżem. Jako  w ytraw ny dyplo
m ata  nie w ysuw a na czoło sw o
jej osoby, tak  jak  to zrobił ongiś 
Innocenty III, lecz wolał pozos
tać  w  cieniu.

P ius XI program  swój zaw arł 
w dewizie: „Pax Chrysti in Reg- 
no C hristi” (Pokój Chrystusowy 
w  K rólestw ie Chrystusowym ). 
Hasło to realizow ał z podziwu 
godną żelazną konsekw encją w 
obrębie Kościoła, gdy chodziło o 
podporządkow anie W atykanowi 
poszczególnych Kościołów lokal
nych i zw iązanie episkopatów  
krajow ych z osobą patriarchy , a 
zarazem  z w ielką elastycznością 
i rozwagą, gdy w grę wchodziły 
stosunki z państw am i i rządam i. 
Nieufnie, a naw et wrogo odnosił 
się Pius XI do innych w yznań 
chrześcijańskich, a szczególnie 
do zainicjowanego przez Kościo
ły protestanckie ruehu ekum e
nicznego. Przestrzegał przed 
w spułpracą z tym  ruchem  w 
specjalnej encyklice, zaczynają
cej się od słów: ..M ortalium  ani- 
mos"’. Zjednoczenie chrześcijan 
w idział P ius XI w  akcie likw i
dacji suwerenności poszczegól
nych Kościołów i podporządko
w ania ich papieżowi. Ten śred
niowieczny uniw ersalizm  i u ltra - 
m ontanizm  wskrzeszony przez 
P iusa XI, będzie usiłował kon
tynuow ać również Pius' X II, a

zrezygnuje z niego Jan  X X III. 
W róćmy jednak  do dzieła „pol
skiego papieża”.

P ius XI zdaw ał sobie sprawę, 
że naw et najlepsze duchow ień
stwo bez w spółdziałania w ier
nych, nie przem ieni oblicza Koś
cioła. Postanow ił w ięc w przęg
nąć do w alki z laicyzacją, obo
jętnością religijną, jak  też od 
m iennym i od rzym skokatolickich 
poglądam i religijnym i, arm ię 
św ieckich działaczy. W tym  celu 
powołał do życia „Akcję K ato
licką”, która kierow ana i kon
tro low ana przez hierarchię, opa
now ała całe życie społeczne, 
zwłaszcza w ychow anie m łodzie
ży. Budziła w  duszach gorliwość 
i w ierność Kościołowi, ale też 
fanatyzm  i nienaw iść do w szyst
kiego, co stanow iło opozycję 
wobec Kościoła Rzym skokatolic
kiego.

W iele przykrości od tej o rg a
nizacji doznał Kościół P raw o
sław ny i Polski Narodowy Koś
ciół Katolicki. Pius XI inaugu
ru jąc  swój blisko dw udziestolet
ni pontyfikat, ustanow ił w 1925 
roku św ięto C hrystusa K róla, a 
w  1928 roku oddaje św iat N aj
św iętszem u Sercu Jezusa. Z jego 
inicjatyw y Kościół Rzym skoka
tolicki szczególnie uroczyście 
św ięcił 1900 rocznicę śmierci 
Zbaw iciela w  1933 roku.

Ogrom ną w agę przyw iązyw ał 
papież do m isji. W tym  celu za
kładał specjalne Kolegia M isyj
ne i osobiście święcił biskupów 
autochtonów. Znaczny udział w 
tych m isjach m ają  Polacy. Obec

nie rozw ija się polska m isja w 
Rodezji i N iepokalanów  japoń
ski, założony przez ojca Maksy
m iliana Kolbego. P iu s XI doko
nu je w ielu  kanonizacji i beaty
fikacji. Między innym i ogłosił 
św iętym  m ęczennikiem , jezuitę 
A ndrzeja Bobolę.

P ius X I odnosił także duże 
sukcesy dyplomatyczne, N aw ią
zał stosunki z w ielu państw am i 
i podpisał cały szereg uroczys
tych umów z rządam i. Umowy 
te zw iem y konkordatam i. K on
kordaty  daw ały Kościołowi 
Rzym skokatolickiem u ogromne 
przyw ileje i określały obowiązki 
względem kraju . K onkordat za
w arty  z Polską w 1925 roku 
czynił religię rzym skokatolicką 
niem al w yznaniem  państwowym . 
Na mocy konkordatu  z W łocha
mi, zaw artego w  1929 roku, pow 
stało państw o W atykan i papież 
przestał się uważać za „więźnia 
W atykanu” w proteście p rzecr 
likw idacji przez odradzające "» 
Włochy Państw a Kościelego za 
czasów P iusa IX. Pius XI um iał 
znaleźć wspólny język naw et z 
faszyzmem, bo porócz konkorda
tu z W łochami Mussoliniego, za
w arł korzystny dla rzym skokato- 
licyzm u konkordat z rządem  
H itlera w  1933 roku.

Pius XI um iera tuż przed w y
buchem II w ojny św iatow ej, któ
ra obróciła w  niwecz między in 
nymi odbudow yw any z takim  
poświęceniem  m it o pokoju na 
ziemi pod berłem  papieża.

Ks. ALEKSANER BIELEC

■ Leka+ sku

Zdrowie 

psychiczne

Problem y zdrow ia psychiczne
go wyszły od pewnego czasu d a
leko poza granice badań klinicz
nych i mocno zazębiły się z pro
blem am i socjologicznymi, rodzin
nym i i higieną pracy.

Jeśli zdrow ie psychiczne ma 
się charakteryzow ać nie tylko 
brakiem  objawów choroby, to 
zdaniem medycyny, w p ierw 
szym rzędzie musi zaistnieć za
pobieganie przyczynom pow sta
w ania chorób psychicznych. T rze
ba powiedzieć, że w  zakresie 
profilaktyki w  tej dziedzinie, m e
dycyna nie zrobiła zbyt wiele. 
Świadczą o tym  niepokojące sy
gnały o ciągłym wzroście ilości 
zachorowań na różnorakie zabu

rzenia nerw icow e i psychiczne, 
k tóre obok innych chorób XX 
w., otrzym ały nazwy; „chorób 
cyw ilizacji”.

W ielka różnorodność -i rozpię
tość chorób psychicznych zm u
siła medycnę do prow adzenia za
sadniczej klasyfikacji w zależ
ności od przyczyn, objawów  i 
skutków. I tak, na przykład dzie
dzina neurologii — obejm uje

schorzenia organiczne systemu 
nerwowego, których przyczyna 
mogą być infekcje, zatrucia lub 
inny proces degeneracyjny.

Psychiatria klasyczna — za j
m uje się -opóźnieniem rozwoju 
umysłowego człowieka i psycho
zami w  najszerszym  pojęciu, k tó 
re a taku ją  całe życie umysłowe 
człowieka, a których pochodze
nie w  w ielu w ypadkach nadal 
pozostaje jeszcze nieznane dla sa
mej medycyny. Chorzy dotknię
ci psychozami przez dłuższy, lub 
krótszy okres -czasu, nie są zdol
ni do życia społecznego, rodzin
nego czy zawodowego, i w  zasa
dzie w ym agają um ieszczenia w 
zakładach lecznictwa psychia
trycznego.

W reszcie trzeba wspom nieć o 
ogromnym w achlarzu nerwic, 
k tórym  czasami, ale nie zawsze, 
tow arzyszą zakłócenia o charak
terze funkcjonalnym .

W spom inając ogromny w zrost 
chorób psychicznych na świecie 
m ieliśmy na uwadze przede 
w szystkim  nerwice. Lekarze 
francuscy obliczyli, że średnio 2 
miliony Francuzów  przeżywa 
przynajm niej raz w  życiu cho
robę na tle nerwicowym .

W spółczesna m edycyna odrzu
ca koncepcję, jakoby p rzycz ' ■> 
nerw ic było jakieś jednoroc&e 
schorzenie, charakteryzujące się 
patologią psychiczną lub orga
niczną. W iemy dziś, że wszelkie 
nerw ice w yw ołane są całym 
splotem w arunków . Przy usta la 
niu charak teru  nerw icy (obok 
dziedziczności i konstytucji f i
zycznej) w arunk i życia g rają  de
cydującą rolę. A więc jest to  ca
ły zespół czynników — stosunki 
w rodzinie, życie zawodowe, dzia
łalność społeczna, ku ltura , zasa
dy m oralne. Nerwice zawodowe 
w ystępują na przykład u telefo
nistek, kierowców, maszynistów. 
Stały się one naw et obiektem 
odrębnych badań psychopatolo- 
gicznych.

Podobną ilu s trac ją  zaburzeń 
psychicznych i nerwicowych, jest 
w yczerpanie psychiczne w ynika
jące z przem ęczenia (czy to nad 
m ierną pracą, zawodową, czy 
konfliktow ym i stosunkam i ro
dzinnymi), lub napięciem w yni
kającym  z sytuacji społecznej 
czy politycznej.
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Rozmowy 
z Czytelnikamii

Tydzień tem u przytoczyliśmy 
fragm enty  trzech listów, w  k tó 
rych Autorzy w yrażali zadowo
lenie z otrzym anych na łam ach 
„Rodziny odpowiedzi. Dziś omó
wię taki, k tóry w yraża dezapro
batę. Pan Eugeniusz K. z D ąbro
w y pisze: „Przeczytawszy uw aż
nie odpowiedź n a  mój list w 
spraw ach Chrystusa-Boga i Jego 
Kościoła, n iestety odnoszę w raże
nie, że jest ona nacechow ana 
ludzką wolą, ponad Wolą Boża 
zaw artą jednoznacznie w  Piśm ie 
Świętym, ale co gorsza, jest p ró
bą popraw iania słów Chrystusa. 
W brew Jego św iętem u postano
w ieniu duszpasterz stw ierdza, że 
„Zbawiciel dał nam  nowe P rzy
kazanie miłości i jedności, -ale 
bazą tej jedności nie może być 
Szym on-Piotr ani jego następca”, 
^ tze b a  przestrzegać wszystkich 
w w  Jezusa, a  n ie  tylko tych, 
k tóre się chce! Trzeba z poko
rą  przyjąć, że Syn Boży uczynił 
P io tra  opoką Kośc:oła...” Dalej 
pan Edw ard błędnie odczytując 
sens mojej odpowiedzi zam iesz
czonej w  14 num erze z 20 czerwca 
br., czyni m i *wyrzuty, że rze
komo usiłuję zwalić w inę na 
Wolę Bożą za bolesne podziały 
Kościoła Chrystusowego, co jest 
rzeczywiście „grubym  nieporozu
m ieniem ”. Na końcu z całą m o
cą i słusznością stw ierdza: „Tak 
więc pod każdym względem bo
lesny podział Kościoła — Ciała 
Chrystusa, jest w yłącznie w yni
kiem wolnej woli części w yznaw 
ców Chrystusa i to, co najprzyk- 
rzejsze — duchownych, którym  
z żadnych powodów rozdzielać tej 
„Świętej Jedności”, przyrów nanej

Jeśli więc m a się mówić o
i '/wdziwym zdrowiu psychicz- 
n ^ n , to  należałoby kształtow ać 
je poprzez profilaktyczne działa
nie na cały zespół w arunków  le
żących u źródła zaburzeń nerw i
cow ych. Chodzi o to, by przyczy
ny te, jeśli n ie można ich zli
kw idow ać — przynajm niej zre
dukować. Można tu  przypom nieć 
stw ierdzenie K arola M arksa: 
„Jeśli człowieka kształtu ją  okre
ślone w arunki — to  należy prze
de w szystkim  po ludzku te w a
runki kształtow ać”.

A.M.

do Bożej Jedności Ojca i Syna 
Bożego, nie w olno!”

Przyznając rację Panu Edw ar
dowi odnośnie konkluzji cytowa
nego listu  muszę z całą mocą 
podkreślić i ten fakt, że według 
powszechnej nauki katolickiej, 
wszystko, co dzieje się n a  tym 
świecie i gdziekolwiek indziej, 
dzieje się z w oli Boga. Wolę Bo
żą można rozum ieć jako rozkaz
i życzenie, ale też jako  przy
zwolenie, czy po prostu dopust. 
Tych rozróżnień pan Eugeniusz 
nie może, czy nie chce zrozu
mieć. Nie może też, czy nie chce 
przyjąć innej niż rzym skokatolic
ka in te rp re tac ja  słów Chrystusa: 
„Ty jesteś P iotr, na tej opoce 
zbuduję Kościół”. Upiera się przy 
zdaniu, że Jezus uczynił śm ier
telnego człowieka fundam entem  
nieśm iertelnego Kościoła, w brew  
temu, co większość chrześcijan, 
a n aw e t w ielu rzym skokatolic
kich teologów rozum ie przez te 
słowa.

Zgodne zdanie większości 
chrześcijan, rozum iejących sens i 
ducha wypowiedzi Zbawiciela, 
jest takie, że opoką Kościoła jest 
bóstwo Chrystusa. Szymon P iotr 
wyznał to  bóstwo i otrzym ał za 
swoje w yznanie pochwałę. Pan 
Eugeniusz zaleca, by przestrze
gać wszystkie słowa Jezusa, a 
nie tylko te, które się chce. Słusz
nie! Pokorny Czytelnik Biblii, 
jeśli znajdzie zdanie trudniejsze 
lub budzące kontrow ersje, poszu
ka w yjaśnień problem u na in 
nych stronicach P ism a świętego. 
Poszukajm y więc kogo Pismo

Wychowawcze

Jak się czujesz 

w szkole?
Już półtora m iesiąca trw a n a

uka w szkołach. Dla dzieci s ta r
szych ze szkół podstawowych 
jest to po prostu  nowy rok szkol
ny, pow rót do znanych spraw, 
do koleżanek i kolegów. Dla 
siedm iolatków  zaś zetknięcie się 
z nowym środowiskiem  w klasie
I jest w ielkim  przeżyciem. Wszy
stko tu  jest jeszcze obce, jeszcze 
się dobrze nie przyzwyczaiły do 
nowych wym agań. Tymczasem od 
startu , od tych pierwszych dni i

święte, które sobie przeczyć nie 
może, nazywa opoką w  innych 
miejscach. Znajdziem y wiele 
wypowiedzi — w szystkie w  jed 
nym  duchu, dlatego w ystarczy 
przytoczyć kilka. Mojżesz w  K się
dze Powtórzonego P raw a rozdział 
32 w iersz 18 w oła: „Zapom niałeś
o Opoce, k tó ra  cię zrodziła, nie 
pomnisz na Boga, co na św iat 
cię w ydał?” Król Dawid śpie
w a: „O Jahwe, m oja skalo, m o
ja  tw ierdzo, mój wybawco! Bóg 
m oją opoką, w  Nim będę ufał!” 
(II Sam 22,2). Apostoł Paw eł 
uczył: „I wszyscy pili ten  sam 
napój duchowy, bo pili z opoki 
duchowej, k tóra im towarzyszy
ła, a  opoką był C hrystus’-' (I Kor 
10, 4). Na innym  m iejscu ten sam 
Apostoł uroczyście oznajm ia: 
„Albowiem gruntu  (opoki) in n e
go n ik t n ie  może założyć, oprócz 
tego, który jest założony, i k tó
rym  jest Jezus C hrystus” (I Kor 
3,11).

Z przytoczonych tekstów  w y
nika, że opoką jest n ik t inny 
tylko sam Bóg — Jezus Chry-

tygodni, wiele zależy w później
szym życiu szkolnym dziecka. 
Dlatego też obowiązkiem rodzi
ców jest oswojenie dziecka ze 
szkołą i przychylne usposobienie 
do czekających nań obowiązków. 
W prawdzie obecnie już 90°'o 
dzieci przed pójściem do szkoły 
przebywa przynajm niej 1 rok w 
przedszkolu, gdzie przygotowuje 
się do przekroczenia szkolnego 
progu, to  jednak pomoc rodzi
cielska w szystkim  pociechom się 
przyda.

Przed pójściem do szkoły w ar
to zwrócić uwagę na przyszłych 
uczniów, uczyć ich samodzielnoś
ci, zaradności, bo to  się bardzo 
dziecku przyda. Z darzają się 
jeszcze, niestety, i tacy rodzice, 
którzy straszą dziecko szkołą. 
Gdy nasłucha się ono różnych 
przykrych rzeczy o czekających 
je obowiązkach, idzie do szkoły 
z niechącią i obawą. Jest to po
w ażny błąd i rodzice, którzy w 
ten sposób postępowali, powinni 
to czym prędzej odrobić. M ali 
uczniowie pow inni iść do szkoły 
chętnie, z ciekawością, bez lęku
i oporów.

Gdy dziecko już zacznie cho
dzić do szkoły, trzeba poświęcić 
trochę czasu, aby ^przyzwyczaić 
je do u trzym yw ania ładu i po
rządku w swoim kąciku, w  k tó
rym  będzie się uczyło d odrabiało 
lekcje, oraz w  swoich szkolnych 
rzeczach.

stus. Tę praw dę wyznał P io tr w 
im ieniu swoim i apostołów : „Tv 
jesteś Chrystus Syn Boga żywe
go”. P io tr w skazał na praw dzi
w ą Opokę. Wówczas Jezus w y
jaśnił: „Na tej opoce zbuduję 
Kościół mój i bram y piekielne go 
nie przem ogą”. Z głęboką pokora 
w arto  w ielokrotnie przeczytać te 
słowa i cały opis zdarzenia, które 
miało m iejsce pod Cezareą Fi- 
lipową. W arto przeczytać obyd
wa listy św iętego P io tra  i Dzieje 
Apostolskie, nie mówiąc o Ew an
geliach, by się przekonać, że ża
den Apostoł niie uw ażał P io tra  
za opokę. W św ietle tych k ró t
kich w yjaśnień, rozważań nad 
lite ra tu rą  przedm iotu, a przede 
wszystkim  po w nikliw ej lekturze 
Ksiąg P ism a św iętego okaże się, 
który Kościół chrześcijański sta
w ia sw oją wolę ponad wolę Bo
żą.

Przestrzegania ducha Ewangelii 
Chrystusowej życzy

DUSZPASTERZ

W ielu rodziców, k ierując się 
w ygórow aną am bicją, uważa, że 
ich dziecko pow inno być ko
niecznie pierwszym  uczniem. 
Oczywiście, dla rodziców jest to 
w ielka radość, gdy dziecko 
przynosi do domu same dobre i 
bardzo dobre oceny, ale staw ia
jąc uczniowi wysokie w ym aga
nia trzeba zdawać sobie spraw ę 
z jego zdolności i możliwości. 
Czasem takie zm uszanie dziecka 
do nadm iernego w ysiłku przyno
si odwrotne rezultaty. Dziecko, 
nie mogąc spełnić oczekiwań ro
dziców, staje się nerwowe, znie
chęca się do szkoły i zam iast do
brych wyników, osiąga słabe.

Co więc robić, gdy zaczną się 
kłopoty w  szkole? Przede wszy
stkim  rodzice powinni system a
tycznie kontaktow ać się z w y
chowawcą i nauczycielam i. Moż
na wówczas w ym ienić inform ac
je  i w  porę skorygować zacho
w anie ucznia. Zdarza się rów 
nież, że przyczyną niepowodzeń 
w  nauce jest stan  zdrow ia dziec
ka. Wówczas, oczywiście, trzeba 
porozumieć się z lekarzem , który 
skieruje do specjalisty. W porad
niach wychowawczo-zawodowych 
są specjaliści, k tórzy pom agają 
rodzicom przezwyciężyć wiele 
kłopotów wychowawczych. Nie 
trzeba więc mieć żadnych opo
rów, gdy zajdzie konieczność pój
ścia z dzieckiem  do poradni. Są 
one przecież powołane po to, aby 
wychow yw anie naszych pociech 
przebiegało bez dram atów.
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O R D Y N A T

OfUtfkcMsk’
— Kategorie! Kategorie! Mówię kobieta i kw ita. Każda ma nos do wą

chania, oczy do kokietow ania, usta do całowania.
— Bluźnisz i sądzisz stronnie, podług w łasnych ideałów z półśw iatka. To 

nie rac ja  — odrzekł surowo ordynat.
Bohdan um ilkł, chodził zdenerwowany po pokoju. Nagle stanął obok Wal

dem ara w wyzywającej pozie.
— A Ja mówię wujowi, że św iat składa się przeważnie z takich właśnie

fatałachów  babskich. Zaw iercą człowiekowi w nozdrzach, aż się zakicha, ale 
każdy lezie na  ten  m iód. Kobiety porządne, w ielkiej w artości, nie wywo
łu ją  pojedynków , zabójstw , bo są może jak  święte, k tó rym  się całuje szaty.
Ale zanim  się do tak ie j człowiek dochrapie, to go mogą sto razy  diabli
wziąć przez łachm an.

— Skąd ty  to wiesz? — zdziwił się ordynat.
— Wiem.
— Nabyłeś już p rak ty k i; nie będziesz narażał życia dla głupstwa.
— Ojej, czy raz jeszcze!... Albo to w uj m ało nap ła tał łbów dla gam ratek?...

Różnych gatunków  one są: takie, siakie i owakie. I w rozm aite skóry odzie
w ają sie- Często trudno  poznać, co k ry je  naw et gronostaj.

Bohdan ciągle ironizował, rozumował, ale nie mówił nic więcej. W aldemar 
byl niespokojny. Tym bardziej, że Bodzio zm izerniał i chodził osowiały. Ręka 
mu się zgolła, lecz dokuczało mu widocznie jakieś cierpienie m oralne. Ordy
na t odgadywał, lecz milczał.

Sam był zresztą pochłonięty ciągłą roz te rką  z własną duszą, co spowodo
wała Lucia.

Przytłum iona wieść o ich małżeństwie rozpłynęła się po salonach niepo
w strzym anie. Spoglądano na nich, jako na narzeczonych.

Lucia prom ieniała.
Unikał je j starannie. Widywali się tylko na większych zebraniach. Ten 

stosunek dziwny nie uszedł wzroku pan i Idalii. Nie m ówiła nic, udawała 
zręcznie, że nie widzi n ic i nie słyszy pogłosek. Może i ona pragnęła tego, 
lecz... w możliwość nie wierzyła.

A tym czasem  urządzała coraz nowe zabawy, w ciągając w nie Lucię i o r d y  
nata. I udawało się jej.

Lucia zm ieniła swój system . Dawniej poważna, w estalka naw et wobec W al
dem ara, teraz wpadała niekiedy w szał zabawy. Czarowała mężczyzn bez
wiednie jeszcze sam ym  urokiem  nagłej zm iany, w szystko, co w n ie j było 
zalotnością, i chęcią podobania się, skierow ała na o rdynata . Z zimne), 
sztywnej — stała się kipiąca warem  w ew nętrznym . Oczy je  paliły żywym 
płomieniem . Cała postać gięła się do W aldem ara z żywiołową mocą miłości.

— Jestem  twoją! — mówił mu każdy jej ruch.
W tym  czasie Bobdan znikł z W arszawy. Fo k ilku dniach niepewności 

ordynat otrzym ał list z Głębowicz.
List brzm iał:
„Uciekłem  tu, bo W arszawa mnie chłonie. W ierzyłem w swoją baletnicz- 

ke, m yśląc, że u n ik a t i ofiara zakulisowa. Za bru talny  żart, skierow any do 
niej, wyzwałem tamtego, ale naw et śm ierć naśm iala się ze mnie i pokazała 
figę, za co ma m oją dozgonną wdzięczność. Owa uciśniona niew inność jest

Już w dziesiątych rękach, jeśli w równie naiw nych jak  m oje, niech im 
idzie na  zdrowie. Niech w ujek spłaci m oje nowe długi — juz ostatnie m am  
nadzieję (adresy podaję poniżej), i wraca do Głębowicz. Tu bezpieczniej. 
Haneczka m oja, szampanik! i m am  pewność, że tylko m oja.

Bohdan.”

Ordynatorow i z całego listu najw ięcej przem ówiło do przekonania, że tam
— bezpieczniej. Opłacił długi Bodzia, z zam iarem  na tarcia  m u uszu, wy
mówił się koniecznością i w yjechał.

Lucia czuła, że ten  wyjazd to trochę ucieczka. W duszy swej m iała hejnał 
nadziei.

XXX
W ostatnich dniach karnaw ału  ordynat i Bohdan byli u Sartaskich  w Po- 

zierzu. Wieczór zapowiadał się dla Bodzia wesoło. Panien  było mnóstwo, 
a oprócz panien Sartaskich, jeszcze nie dorosłych, żadnego młodego męż
czyzny prócz Bohdana. On i W aldem ar m ieli powodzenie. Ale Bodzio k rę 
cił się niespokojnie. Coś knuł.

Nareszcie znikł z salonu. N ik t nie wiedział, gdzie się podział 
Panny zgorszyły się niesłychanie, o rdynat był zły, ty lko  pan Sartaski 

uspokajał wszystkich.
— Ho! ho! nie obawiajcie się państwo, on tu jeszcze powróci — mówił 

przekonyw ująco. Poznałem już  tego m łodzieńca: nie robi sobie nic z nikogo 
i z każdej biedy wypłynie.

Ale panny nie dały się przekonać.
Ucieczka Bodzia zrobiła złe wrażenie.
— Magnat!... Nudzi się wśród nas... N iedelikatny... Wielki pan — chodziły 

szepty.
— To Już nie o rdynat. Ten widać gardzi szlachtą — m ówili m łodzi Sar- 

tascy.
Bohdan stracił popularność.
Nawet nie dom yślając się tego, Bodzio pędził w m ałych saneczkach, c h v -  

conych z Pozierza, z chłopcem stajennym , przez zaśnieżony bór do < 
bowicz. Radość m iał w sobie i figlarny dreszcz w m łodej krw i.

Dwa konie głębowickie, zaprzężone w szpic, gnały praw ie cwałem. Bodzio 
stał w sankach sam powożąc, i pokrzykiw ał głośno na cały bór. Od pędu 
sań 1 okrzyków, śnieg zdawał się spadać z przydrożnych jodeł. Blady księ
życ w yjrzał zza drzew, omaścił m atow ą powłoką b iałą drogę, sypnął skąpe, 
w ątłe isk ierk i na p łaty  śnieżne, n iby lustrem  pogładził lśniące ciała koni. 
Rozweselone św iatłem  spasione a raby  rw ały z kopyta chrapiąc i dziarskim  
nedem unosiły drobne saneczki. Bohdan aż śm iał się z radości.

Odczuł w sobie moc przeogrom ną, swobodę. Był oto teraz  Jakby panem 
i władcą, dziedzicem, n ieprzejrzanych, białych włości, stężałych rozłogów. 
Sam w swych saneczkach wśród pustyni m roźnej.

Mróz przem ożny, biel przem ożna.
Pow ietrze jarzy  się białym  ogniem. Chłód bijący z te j hu ty  styczniowej, 

zim nej aż do sparzenia, przenika do kości ssie szpik z ich w nętrza. I orzeź
wia, i młodość wlewa do duszy, poryw a instynktow nym  rzutem , do czynu 
gna.

Mróz nab iera  rozpędu, tęgość sw ą wzmacnia. Rozwiał m leczną brodę, włosy 
puścił na w iatr, 1 sieje ho jną dłonią zielone lskrzyce, m roźne kam yczki czer
pane z zanadrza lodowego.

Sieje piękno i potęgę.
Sieje chłód i obojętność.
Sieje nędzę i głód.
Śm ierć dla skostniałych ciał, rozkosz i życie dla ciepłych, otulonych w 

fu tra . Z oczu sypie szm aragdy, z dłoni opale z zielonym i błyskam i.
Pod stopami w srebrnych  sandałach rosną bu m artw e, lecz błyszczące 

gwiazdy, z płaszcza kruszy się cienkie jak  pajęczyna szkliwo igiełek m ' 
nych, które przebija  się aż do serca. V.

Wpadli na g ładką równinę pola. Niby morze śnieżne otworzyło się przed 
nimi szeroko. Na stokach odległego horyzontu tum anił się m glisty pyt. Stulał

(30) cdn.

POZIOMO: 1) m atka w ynalazków , 5) m ateria ł strzelniczy, 10) dywiz, 
11) dział medycyny, 12) k ra j klonowego liścia, 13) sztyw na tek tu ra  
gładzona, używ ana n a  uszczelki i m ateria ł elektroieolacyjny, 15) typ 
owoców rozsiew anych przez w ia tr  np, u klonu, jesionu, grabu, lf)  
groźna, zasępiona m ina, 19) egzotyczne bydło domowe, 21) um ow a 
zaw ierana między papieżem  a państw em , 25) m orderstw o, 20) za
jezdnia strażacka, 28) w nętrze lufy w  broni m yśliw skiej, 29) kole
gialne postanow ienie, 30) częsc insty tucji, 31) kiepski gracz. 
PIONOWO: 1) region między W ełną a Notecią, 2) zwierzę karm ione 
na ubói. 3) pazucha, 4) pięściarstw o, 6) siedziba w ładz m iejskich, 
7j zm ienia głos ludzki, 8) służy do robieniia otworów w m etalu, d re
wnie, 9) listw a do zaw ieszania firanek, 14) reakcja  na pytanie, 17) 
polano, bierwiono, 18) autor „Pchły szachrajk i". 20) rodzaj zupy, 
22) w łókno syntetyczne, 23) w esoła w  operetce L ehara, 24) woń, a ro 
m at, 27) bogini księżyca.

Rozwiązania należy nadsyłać w ciągu 10 dni od daty  ukazania się 
num eru  pod adresem  redakcji 2 dopiskiem  na kopercie lub  pocztów
ce: ,.K rzyżówka n r  15”. Do rozlosow ania:

nagrody książkowe

Rozwiązanie krzyżówki nr 11
POZTOMO: przekora, cnota, strum yk, a rte ria , robota, Dzięcioł, 

skow ronek, karb, Zima, pow ietrze, antrykot, dzieżą, podstęp, kom i
sja trupa, księgowy. PIONOW O: pisarz, zarobek, kom itywa, reks, 
natrę t, tu rbina, nadzienie, Zagłoba, motopom pa, sztam pa, strzem ię, 
m atador, zielsko, w ystęp, w agary, skos.

Za praw idłow e rozw iązanie krzyzówki n r 11 nagrody w ylosow ali: 
Zyta S ław ińska z Sokołowa Młp. i Janusz A drjanow icz z Jeleniej 
Góry. N agrody prześlem y pocztą.
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