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Św. Paweł uczy: „Gdybym mówił 
językami iudzi i aniołów, a miłości 
bym nie miał, stałbym się jak miedź 
brzęcząca aibo cymbał brzmiący. 
Gdybym też miał dar prorokowania 
i znał wszystkie tajemnice, i posia
dał wszelką wiedzę i wszelką (możli
wą) wiarę tak, iżbym góry przenosił, 
a miłości bym nie miał, byłbym 
niczym, i gdybym rozdał na jałmu
żnę całą majętność moją, a ciało 
wystawił na spalenie, lecz miłości 
bym nie miał, nic bym nie zyskał” 
(1 Kor 13,1-3).

Świat i Kościół potrzebują dziś 
prawdziwych chrześcijan, żyjących 
miłością. Zastanów się, czy jesteś 
wrażliwy na ludzką biedę i ludzkie 
potrzeby. Czy umiesz uszanować 
poglądy drugiego człowieka, nawet 
jeśli ci nie odpowiadają? Jak przy
czyniasz się w swoim środowisku 
do jedności i zgody?



ROZWAŻANIA BIBLIJNE

Pan Jezus został wzięty do nieba'
W  dniu  25 m aja  w  naszych  kośc io łach  

c zy ta m y  fra g m e n t E w an g e lii św. M arka:

„W końcu ukazał się samym 
Jedenastu, gdy siedzie
li za stołem, i wyrzucał im 

brak wiary i opór, że nie wierzyli tym, któ
rzy widzieli Go zmartwychwstałego.
I rzekłdo nich: Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto 
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zba
wiony; a kto nie uwierzy, będzie potę
piony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki 
towarzyszyć będą; w imię moje złe duchy 
będą wyrzucać, nowymi językami mówić 
będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co 
zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. 
Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzy
skają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan 
Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po 
prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili 
Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałałz 
nimi i potwierdzał naukę znakami, które 
jej towarzyszyły” (Mk 16,14-20).

Wniebowstąpienie Jezusa tak opisał 
św. Łukasz w Dziejach Apostolskich: „Po 
tych słowach uniósłsię w ich obecności w 
górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. 
Kiedy uporczywie wpatrywali się w 
Niego, jak wstępował do nieba, przystą
pili do nich dwaj mężowie w białych sza
tach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego 
stoicie i wpatrujecie się w niebę? Ten 
Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie 
tak samo, jak widzieliście Go wstępują
cego do nieba" (Dz 1, 9-11).

Fragment św. Marka rozpoczyna się 
wzmianką o objawieniu się Zmartwychw
stałego „Jedenastu” (termin określający 
Apostołów) i naganą, jaką od Niego 
otrzymali za swe niedowiarstwo. A 
następnie Jezus w sposób kategoryczny 
wyraża pełnię chrześcijańskiego uniwer
salizmu: „ Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Ewan
gelia ma być głoszona nie tylko wszyst
kim ludziom, lecz każdemu stworzeniu. 
Autor wyraził w ten sposób przekonanie, 
iż wieść o zbawieniu należy głosić każ
demu człowiekowi bez wyjątku. Niezbęd
nym warunkiem zbawienia jest wiara i 
chrzest. Z następnych wierszy wynika, iż 
wierzącym będą towarzyszyć charyz
maty, których Marek wyliczył pięć. 
Wszystkie będą wyrazem mocy Jezusa: 
„w imię moje” . Ostatnie dwa wiersze są 
streszczeniem katechezy starochrześci
jańskiej oraz zamknięciem pełnej uwiel
bienia działalności Jezusa naziemi. Wzię
cie do nieba i zasiadanie po prawicy Boga 
to jednoznaczna wypowiedź o uwielbie
niu Syna Bożego i o Jego uczestnictwie w

Bożej chwale. Została tu określona „Sie
dziba” Boga; miejsce, gdzie powinniśmy 
Go szukać. Dla wielu chrześcijan okreś
lenie „niebo” lub „na niebiosach” jest 
parabolicznym, przenośnym wyrażeniem 
myśli dotyczących życia duchowego.

Autorzy Nowego Testamentu nie mieli 
obiekcji przy przedstawieniu Boga „po- 
nadświatowego” . O „wstąpieniu do nieba 
Syna Człowieczego, który z nieba zstąpił” 
— mówi Jezus z Nikodemem i jest to dla 
tego dostojnika i teologa żydowskiego 
określenie całkiem jasne i zrozumiałe. 
Znajdujemy je w podobnej sytuacji, gdy 
poddajemy się urokowi prostych, plasty
cznych opisów Nowego Testamentu. 
Wówczas przyjmujemy treść takich okreś
leń jak „niebo” bez większych zastrzeżeń. 
Większość opisów z życia i działalności 
Jezusa operuje pojęciami przestrzenno- 
-czasowymi, co niejako z natury rzeczy 
wymaga umiejscowienia danej sceny w 
czasie i przestrzeni. Jednak wciąż 
aktualne jest pytanie, gdzie powinniśmy 
szukać Boga. W Dziejach Apostolskich 
czytamy: „Dlaczego stoicie i wpatrujecie 
się w niebo?”

Dla wielu chrześcijan Królestwo nie
bieskie jest pewnym konkretnym miejs
cem w kosmosie; dla nich Bóg mieszka 
„ponad światem” . Ale Bóg jest czymś 
więcej niż przebywającym gdzieś poza 
światem, obcym i nieosiągalnym Bogiem. 
On przecież mieszka także w naszych 
sercach.

Bóg, o którym czytamy na kartach 
Pisma Świętego istnieje realnie: „Odpo
wiedział Bóg Mojżeszowi; Jestem, którym 
Jestem. I dodał: Tak powiesz synom 
Izraela: Jestem posłał mnie do was. Mówił 
dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz 
Izraelitom: Jestem, Bóg ojców waszych, 
Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba 
posłał mnie do was" (Wj 3, 14-15). 
Chrześcijanie nie mogą zrezygnować z 
przeświadczenia, że Bóg jest istotą 
realną, a dla wielu wierzących jest On po 
prostu Bogiem naszych ojców i matek. 
Bogiem, pod którego opieką wyrośliśmy i 
żyjemy, jest Bogiem, do którego zwra
camy się w naszych modlitwach. On nas 
powołał do istnienia i z Nim — mamy na
dzieję — spotkamy się po śmierci.

A więc gdzie należy szukać Boga? Pos
łuchajmy co na ten temat mówi John 
Robinson: „Syna Bożego poznajemy w 
naszym ustosunkowaniu się do człowie- 
ka-brata, do tego, którego jedynym 
roszczeniem wobec nas jest to, że jest on

człowiekiem takim, jak my. Na pytanie 
Czy znamy Boga? uzyskamy odpowiedź 
wtedy, gdy odpowiemy na pytanie: czy 
jak umiemy Go kochać, „gdyż miłość jesr 
z Boga i każdy, kto miłuje z Boga się na
rodził i zna Boga. Kto nie miłuje —  nie zna 
Boga, gdyż Bóg jest miłością”  (1 J 4,7 n)

Jezu, wszelkie badania dogmatyczne 
na Twój temat są dobre i zawsze chętnie —  
zanim się nimi zajmę —  powtarzam: wie
rzę; Panie, wspomóż moją niewiarę. Ale 
wszelka dogmatyka odnosząca się dc 
Ciebie jest dobra tylko dlatego, że 
powinna mi rozjaśnić mój własny, wew
nętrzny obraz o Tobie, a nie objawić Cie
bie samego takim, jakim przedstawiasz 
się w moim sercu poprzez Twego Ducha, 
takim, jakim spotykasz mnie milcząco przez 
wydarzenia mego życia, przez doświad
czenie Twojej łaski wewnętrznej.

W bliźnim, dla którego winienem zaan
gażować się bez spoglądania w przy
szłość, w wierności wobec sumienia, 
które się już nie opłaca; we wszelkie 
miłości i radości, które są przecież tylko 
obietnicą i otwierają problem, czy mam 
odwagę uwierzyć w wieczną miłość 
radość; w powolnym wznoszeniu się cie
mnych wód śmierci w grobie mojego 
serca; w posępności śmierci, która w 
ciągu całego życia zbliża się nieustannie, 
w banalności trudnych do oddania przys
ług; wszędzie Ty mnie spotykasz, jesteś 
we wszystkim, nienazwany lub przyzy
wany po imieniu. Gdyż we wszystkim 
szukam Boga, aby uciec przed śmiercio
nośną nicością i we wszystkim tym nie 
mogę porzucić tego człowieka, którym ja 
jestem, i tego, którego kocham. Dlatego 
wszystko wyznaje Ciebie, Boga-Człowie- 
ka (...).

Przyzywam Cię. Ostatnim wysiłkiem 
mego serca próbuję Cię uchwycić. Poz
wól, bym Cię znalazł, bym Cię spotkał w 
całym moim życiu, abym ja także zrozu
miał, co Kościół mówi mi o Tobie. Istnieją 
tylko dwa ostateczne słowa: Bóg i Czło
wiek, jedna i jedyna tajemnica, na którą 
pełen nadziei i miłości —  zdaję się całko
wicie. Jest to misterium w swojej dwoi
stości rzeczywiście jedno. Jest jednością 
w Tobie, Jezu Chryste. Wkładając dłoń w 
Twoje rany mówię do Ciebie razem z 
Tomaszem pytającym pośród wątpień- 
,Pan mój i Bóg mój’. Amen" (Modlitwa 
Karla Rahnera).



Warszawa, dnia 10.02.1995 r.

Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie
wraz z niewiastami i z Maryją, matką Jezusa,
i z braćmi Jego...Ł ' (Dz 1, 14)

DO PRZEWIELEBNYCH KSIĘŻY INFUŁATÓW, DZIEKANÓW, 
PROBOSZCZÓW, ADMINISTRATORÓW, WIKARIUSZY I WIERNYCH 

KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO w R.P.
Biskup Koadiutor Warszawski — prof. Wiktor Wysoczański wraz z Biskupem 
>eniorem — prof. Maksymilianem Rode, Biskupami Ordynariuszami Diecezji oraz 

Biskupem Pomocniczym — 

z w o ł u j e

na dzień 27 czerwca 1995 roku

SYNOD OGÓLNOPOLSKI KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO.
Synod odbywający się w tygodniu po oktawie Bożego Ciała winien stać się Bożym impulsem w twórczym  

przeobrażeniu Kościoła Polskokatolickiego, w Jego Komunii, w powrocie do apostolskiej struktury Kościoła 
(synodalno-hierarchicznej).

Kościół, który stanowią: Biskupi, Duchowieństwo i Wierni winien działać w stale zmieniającym się współczesnym 
świecie i naszej Ojczyźnie oraz realizować swe posłannictwo w wymiarze eklezjalnym i ekumenicznym.

Postawione przed Synodem zadania byłyby zbyt trudne do realizacji, gdyby nie nasza ufność w pomoc jedynego 
Arcykapłana Kościoła — Jezusa Chrystusa.

Dlatego bardzo serdecznie prosimy Was — D R O D ZY BRACIA i SIO ST R Y —  o modlitwy do Boga Trój jedynego 
w intencjach Synodu, aby Jego owoce obfitowały w wiarę i miłość.

Pełni pokory, a zarazem odpowiedzialności za przyszłość naszego Świętego Kościoła — prosimy Was o czynny 
udział w całym procesie organizacyjnym Synodu, który powinien cały nasz Kościół sprowadzić na drogi legalności, 
sprawiedliwości i miłości wzajemnej.

Zapewniamy o naszej ustawicznej trosce i biskupim oddaniu w Jezusie Chrystusie — Panu Kościoła i Jego Matce. 
Synod obradować będzie w Domu im. Bpa E. Herzoga w Konstancinie k. Warszawy.

Podpisani:

(— ) Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański 
(Koadiutor Warszawski)

(— ) Bp prof. dr Maksymilian Rode 
(Bp Senior)

(— ) Bp Tadeusz R. Majewski
(Ordynariusz Diecezji Warszawskiej)

(— ) Bp Jerzy Szotmiller
(Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej)

(— ) Bp Wiesław Skołucki
(Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej)

(— ) Bp Zygmunt Koralewski 
(Sufragan Wrocławski)
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II wojna światowa trwała 6 lat. Rozpoczęła się 
agresją hitlerowwską na Polskę. Grób Niezna
nego Żołnierza w Warszawie jest symbolicz- 
cznym grobem tych wszystkich bezimiennych 
żołnierzy, którzy oddali swoje życie w walce o 
wolność i niepodległość Polski

Zw ro tnym  m om entem  w przebiegu II w o jny św iatow ej byłe 
utw orzen ie  koa lic ji an tyfaszystow skie j, a także b itwa stalin- 
gradzka (od 10 styczn ia  do 2 lu tego 1943 roku) zakończona okrą 
żeniem  i zniszczeniem  arm ii n iem ieckiej. W ówczas sytuacja 
zaczęła się gw a łtow n ie  zm ieniać. W dn iu  6 czerw ca 1944 roku 
w o jska  b ry ty jsko -am erykańsk ie  w ylądow a ły  w  N orm and ii, tw o 
rząc oczekiw any d rug i fron t. W ojska koa lic ji antyfaszystowskie! 
przeszły do ofensywy.

W lecie 1944 roku w ojska radzieckie  w raz z 1 D yw iz ją  P iechoty 
im. T. K ościuszki w yzw o liła  Polskę na w schód od W isły. Na jesień 
1944 roku  kraje zaprzy jaźn ione z T rzecią  Rzeszą (Rumunia, F in
landia, Bu łgaria) zaw arły układ roze jm ow y ze Związkiem  
Radzieckim , co oznaczało przełom  w sytuac ji w o iskow ej 
po lityczne j.

Na zachodzie  Europy w ojska b ryty jsko -am erykańsk ie  do końca 
1944 roku w yzw o liły  Francję i Belgię. Na prze łom ie 1944 i 1945 
roku arm ie so juszn ików  zachodnich u tra c iły  im pet natarcia, a w 
po łnocnych  W łoszech posuw ały się bardzo pow oli. D rugi etap 
w yzw o len ia  rozpoczęła w ie lka o fensyw a styczn iow a  1945 roku w 
Polsce. N iem cy by ły  już  pokonane. W kw ie tn iu  1945 roku obrona

Koniec II wojny światowej
II wojna światowa była najbardziej krwawym i niszczycielskim  kon

flik tem  zbro jnym , jaki dotychczas znała ludzkość. Rozpoczęła się 1 
września 1939 roku o świcie, gdy hitlerowska Rzesza runęła na Polskę. 
Ponad m iesiąc (p ięć tyg o dn i) trw a ł dram at n ierów nej w a lk i narodu 
polskiego z hitlerowskim  najeźdźcą. Osamotniona Polska, ty lko  dzię
ki patriotycznej postawie narodu i Wojska Polskiego mogła tak długo 
staw iać zb ro jny  opór najnow ocześnie jszej wówczas a rm ii świata.

Po przegranej kam panii w rześniow ej, naród polski nie pogo
d z ił się z jej konsekw encjam i, ale p rzygo tow yw a ł się do 
kon tynuow an ia  w a lk i tak w kraju, jak i poza jego g ran ica 
mi.

W szczytow ym  okresie  zw ycięstw , H itle r panow ał nad całą n ie
mal Europą — aż po W ołgę. Poza sferą jego  podbo jów  pozosta ł 
przez całą w o jnę jeden ty lko  europe jski kraj w alczący — W ielka 
B rytan ia  — i p ięć państw  neu tra lnych : H iszpania, Portugalia. 
Szwecja i Turcja .

niemieckazaczynała łamać się na wszystkich frontach. W dniu 29 kwiet
nia podpisano w arunk i poddania  się N iem ców  na fronc ie  w łoskim . 
Kapitu lacja we Włoszech, gdzie N iem cy m ieli co najmniej 25 dywizji, 
nastąpiła w dniu 2 maja 1945 roku nazasadzie ca łkow itego poddania 
się. W ostatniej fazie wojny, dowództwo niemieckie rzeczywiście dążyło 
do oddania jak najwięcej terytorium Rzeszy wojskom brytyjskim i amery
kańskim . W idoczny b y ł ich strach przed Zw iązkiem  Radzieckim .

Najm ocniejszy w ięc opór staw iali N iem cy na wschodzie. W ostat
n ich dn iach w o jny  nastąp iły też p róby pod jęc ia  rokowań z a lian ta 
mi zachodnim i ze s trony przyw ódców  h itle row skich. H im mler, szef 
Gestapo, usiłował nawiązać kontakt z Zachodem  za pośrednictwem  
Szwedów. Adm ira ł Doenitz starał się negocjow ać jako szef państwa, 
ju ż  po śm ie rc i H itle ra  w  bunkrze b iura  kanclerskiego. Na poszcze
gólnych odcinkach kapitu lowali niem ieccy dowódcy. Gen. Eisenho
w er p ilnow a ł, aby uk łady z Teheranu i Ja łty  w  tych  spraw ach były 
w  pełni honorowane. Gen. E isenhowerdom agałsię więc, aby oddzia
ły  n iem ieckie  poddaw ały się dow ództw om  na jb liże j s to jących  je d 
nostek. Jeśli są to radzieckie, to  radzieckim, a jeśli a lianckie— amery
kańskim lubangielskim. Harry S.Truman — prezydent Stanów Zjedno
czonych — do tego stopnia trzym a łs ię  um ów zawartych przez swo
jego poprzednika R oosvelta,żeodrzuciłsugestię Churchilla, by ogło
sić poddanie się Niemców w  dniu 7 maja. Pod naciskiem Stalinazgodził 
się na 8 maja. Koniec w o jny p rzyn iós ł ca łkow itą  klęskę N iem iec.

Dzień Zw ycięstw a — V Day — od by ł się w dniu 8 maja 1945 roku, 
bez udziału Polski, od które j N iem cy rozpoczęli II w o jnę św ia tow ą i 
która była najbliższym sojusznikiem Wielkiej Brytanii i Stanów Zjedno
czonych. Dziś— w50 rocznicę zakończenia II w ojny św iatowej— sytu
acja jest podobna, wśród zaproszonych na obchody gości zabrakło 
prezydenta Polski.

W dniach 28 listopada—1 grudnia 1943 roku w Tehe- 
ranie spotkali się J. Stalin, F.D. Roosvelt i W. Chur
chill. W czasie konferencji omówiono wspólne dzia
łania, które przyspieszyłyby przegraną Niemiec



W dniu 2 maja 1945 roku 
garnizon Berlina złożył 
broń, a 8 maja podpisano 
akt bezwarunkowej kapi
tulacji wojsk III Rzeszy. 
Na zdjęciu żołnierze pol
scy przy Bramie Bran
denburskiej

W dniu 6 czerwca 1944 
roku ruszył drugi front w 
Europie. Udany desant 
wojsk sprzymierzonych 
pod dowództwem D. Eisen
howera na wybrzeżach 
Normandii w rejonie 
Caen poprzedzony zos
tał zmasowanymi dzia
łaniami alianckiego lot
nictwa. Na zdjęciu,
D. Eisenhower w roz
mowie z żołnierzami

W dniu 2 września 1945 roku w Zatoce Tokij- 
skiej na pokładzie pancernika „Missouri” 
podpisana została kapitulacja Japonii. Za
kończona została wojna na Pacyfiku



W 60 rocznicę śmierci 
Marszałka Józefa Piłsudskiego

arszałek Józef P iłsudski zm arł 
po c iężkie j i d ług ie j chorob ie  
w dn iu  12 maja 1935 r. (n ie

dziela) o godz in ie  8.45 w ieczorem . Przez 
dw ie doby zw łoki Marszałka spoczyw ały w 
podziem iach K atedry św. Jana w  W ar
szawie. Od późnego w ieczora dnia 14 
maja do godz iny  11 rano dnia 17 maja 
przed sto jącą na kata falku trum ną  w 
Katedrze p rzedefilow a ły tysięczne tłum y 
tych , k tó rzy  chcie li pożegnać W ie lk iego 
Wodza.

O ostatniej drodze M arsza łka P iłsud
skiego piszem y na podstaw ie arch iw al
nego eg zem plarza  czasopism a „Ś w iato
w id ”, w ydaw anego przed w ojną „w każdą  
sobotę w  K rakow ie, P oznaniu , W arsza
w ie , Lw ow ie i W iln ie”. N um er, pośw ię
cony uroczystościom  żałobnym  po śm ier
ci Józefa Piłsudskiego, nosi znam ienny  
tytuł: „ Idą posępni, a  g ra ją  im dzw ony...”.

K ondukt pogrzebow y rusza spod Bel
w ederu. T rum na spoczyw a na lawecie 
arm atn ie j. Przed trum ną księża i o fice ro 
w ie, n iosący na pu rpu row ych  podusz
kach o rde ry  W odza w chodzą  ju ż  w  u licę  
Św ięto jańską i zn ika ją  w  podziem iach 
Katedry. Za chw ilę  trum na ze zw łokam i 
Marszałka, ustaw iona na szczycie kata-

O kładka  
arch iw alnego egzem plarza  

„Ś w iatow ida”

osłan ia ją  gęste k iry. Jest rząd in corpore, 
m arsza łkow ie  Sejmu i Senatu, przedsta
w ic ie le  najwyższych urzędów. Dobrze 
znana, charakte rystyczna g łow a pre
m iera S ławka odb ija  się na tle  czerni fra 
ków. W sta llach b iskup i i genera lic ja . 
P rzyjecha ł sędziw y genera ł Ż e ligow ski z 
W ilna i zbo la ły  patrzy na m aciejów kę 
W odza. N iem al w szystkie  państw a są rep
rezentowane na tym  nabożeństw ie. Pow
szechna uwaga k ieru je  się ku legendarnej 
postaci ob rońcy  Verdun, m arszałkow i 
Peta inow i oraz ku genera łow i G oerin- 
gow i, zastępującem u kanclerza H itlera.

Po ża łobnych egzekwach b iorą  trum nę 
na ram iona m in is trow ie  i w ynoszą przed 
św ią tyn ię  na lawetę. G enra ł R ydz-Śm ig ły 
prow adzi W dowę, gen. Sosnkow ski s tar
szą córkę  W andę, a brat. ś.p. Marszałka 
m łodszą córkę, Jadwigę.

Powoli kroczy kondukt przez Plac Zam 
kowy, Krakow skie  Przedm ieście, Now y 
Św iat i Plac T rzech Krzyży. W idać już 
A le je  U jazdow skie (...). Belweder już 
za nim . Pom nik lo tn ikó w  także, zie len ie ją  
już z daleka M okotow skie  Błonia. Teraz 
trum nę na ram iona b io rą  genera łow ie 
k ie ru ją  się z nią na p rzygotow any szaniec. 
Za chw ilę  zacznie się defilada. A rm ia 
pożegna Wodza. Po tym  pożegnaniu 
nastąpi przew iezienie zw łok Kom endanta 
do Krakowa. Tego Krakowa, w  którym  
pad ły słowa h is to rycznego rozkazu 6 
s ie rpn ia  1914 r., Krakowa, z k tó rego w bój 
w yw ió d ł K om endant garść szaleńców, co 
jak On uw ierzyli w  Polskę, k tó rzy  w ierzyli

Ostatnia droga Marszałka
falku pod koroną srebrną z m otywów orłów  
legionowych w yc ię tą— zapanuje z wysoka 
zebranym w  warszawskiej katedrze. Do środ
ka wpuszczono ty lko  najb liższą rodzinę, 
cz łonków  rządu i oficerów . N ieprzeliczone 
tłum y w  uroczystym  m ilczen iu  zatrzym ały 
się na ulicach... Duchow ieństwo rozpoczę
ło  pienia żałobne, rozchodzące się swym ję
kiem bólu po całej Polsce.

Ś w iątyn ia  Boża ton ie  w  półm roku... 
Zebran i klęczą, oddając osta tni hołd 
Zm arłem u. Śp iew y m ilkną, odb ija jąc się 
echem c ichego  płaczu po ko lum nach 
go tyck ie j katedry... Pan Prezydent w yp
rowadza Panią M arszałkową, św ią tyn ia  
pow o li pustoszeje... Za chw ilę  o tw arta  
zostanie  w szystkim , k tó rzy  p ragnąz łożyć 
hołd O dchodzącem u W odzowi.

Tysięczne tłu m y  za leg ły Plac Zam 
kowy. Posuwają się krok za krokiem  do 
trum ny. (...) Pragną raz jeszcze G o zoba
czyć, pożegnać...

Reprezentowane są wszystkie  stany, 
wszystkie wyznania. S iw ow łosi starcy, mę
żow ie  w s ile  w ieku, kob ie ty  i dzieci. Tw a
rze wszystkich zasępione, oczy zapłakane...

M inęli już stare od rzwia Katedry, są w  na
wie. Idą jak zah ipnotyzow an i. Z pom ro- 
ków nocy wy nurza się trum na Marszałka...

Poznają Jego twarz, surow ą i kamienną, 
jego  s iw y m undur. W ydaje im się, że sta
nęli oko  w  oko z legendą, uśw iadam iają 
sobie, że nie ma Go już  m iędzy żyw ym i i z 
p iersi ich w yryw a się spazm atyczny 
szloch.

Przystaje na chw ilę  przed trum ną 
Legionista. Jeden z tych , k tó rzy  w a lczyli 
pod jego  przewodem , jeden z pierwszej 
Kadrow ej. N iem łody już cz łow iek, o g ło 
w ie przyprószonej siw izną. M im o w o li 
w ypręża się na baczność i śle w m ilczen iu  
żo łn ie rsk im  pozdrow ien ie  swojem u Ko
m endantow i.

A  Kom endant leży w  blasku świec, obo 
ję tn y  na te hołdy, odpoczyw ając w  prostej 
dębowej trum n ie  po trudach  życia.

D e filu ją  przed trum ną  tłu m y  i trw oży  je 
jedna myśl: — Co teraz będzie?... (...) I 
m im o w o li d łon ie  podnoszą się do 
ślubowania:

— Przyrzekam y Ci, Marszałku, w yko 
nać Tw ój testam ent! Szanować ponad 
w szystko honor i obow iązek! W ystrzegać 
się n iepraw ości i tak żyć i um ierać, jak 
przysta ło  prawym  obywatelom !...

Z oddali do la tu je  posępny odg łos 
dzw onów , a od o łta rzy  ża łobne pienia 
kapłanów . T łum y wciąż płyną...

(...) Po lewej i prawej s tron ie  katafalku 
najb liższa rodzina. Tw arz w dow y i córek

Mu bezgran iczn ie  i go tow i by li zg inąć na 
każde jego  sk in ien ie . Stąd w yruszył, by 
O jczyźn ie  dać w o lność. Tu powraca, by 
spocząć m iędzy królam i na W awelu.

(...) C a ły barw ny pochód szedł w  sku
p ien iu  i m ilczen iu , w śród posępnego 
b ic ia  dzw onów  od dw orca do rynku, gdzie
o godz. 10 p o w ita ł Go H e jna ł z w ieży 
M ariackie j. A  potem  o tw o rzy ły  się w rota  
W awelu. W śród szpaleru sztandarów  
w szystk ich  pu łków  de filow a ła  trum na, aż 
spoczęła w  Katedrze przed ołtarzem  św. 
Stanisława...

Towarzyszami Najbliższym i Jego są Jan 
III, Tadeusz Kościuszko i książę Józef 
P oniatow ski, trzej rycerze bezskazy, trzej 
w odzow ie, trzej s trażn icy honoru.

(...) Przez kryszta ł szyby srebrnej tru 
m ny w idzi się zastygłą na w ieki twarz 
W odza N arodu. Spoglądać na nią będą 
m ilio n y  Polaków  (...) po w szystk ie  czasy, 
k tó re  znaczenie Jego n ieśm ierte lne dla 
Polski w coraz w yraźniejszym  staw iać 
będą świetle. P ie lgrzym ując do panteonu 
po lsk iego  na kró lew skim  W awelu (...) 
uklękną karn ie przed trum ną  Tego, k tó ry 
rozku ł ka jdany n iew oli, w o lną  Polskę 
geniuszem  swym  i trudem  swym  bo les
nym w ió d ł ku w ie lk ie j przyszłości...
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Czy nauka
odrzuca
religię?
Wiara w transcen
dentnego Boga po
za światem zmy
słowym pozostawia 
szerokie pole do
świadczeniom P eter Paulus Rubens (1577-1640): Chrystus ukazuje się niew iernem u  

Tom aszow i

auka i re lig ia  nie zawsze się ze sobą zgadzały. Pom ię
dzy tym i, k tó rzy  uważają, że nauka zaprzecza re lig ii, a 
tym i, k tó rzy  — przeciw nie  — p rzeciw staw ia ją  się roz

w o jow i nauki w im ię re iig li, trud n o  znaleźć jak iś  obszar 
porozum ien ia. Jest jednak jeszcze inne n iebezpieczeństw o 
potw ie rdzać relig ię  w im ię nauki, tw ierdz ić , że na przykład 
b ig -bang jest dow odem  na stw orzen ie  św iata przez Istotę Naj
wyższą. Absurdem  jest op ierać prawdę re lig ii na jak ie jś  po je 
dynczej te o rii naukowej, ponieważ w  dniu, k iedy ta teoria  zosta
n ie odrzucona  — co jest n ieun ikn ione , pon iew aż rozw ój nauki 
na przestrzeni dzie jów  potw ie rdza  tym czasow y i p row izoryczny 
charakte r każdej teo rii — w  tym  dn iu  re lig ia  zostanie postaw iona 
w bardzo trudne j sytuacji.

N aukow cy u trzym u ją  natom iast coś w ręcz przeciw nego: to  
m ianow ic ie, że nauka rozjaśn ia  c iem ności i p rzesądy re iig ii. 
„K iedyś b łyskaw ica  by ła  uważana za ob jaw  gn iew u Boga  — w y
jaśn ia ją  p rzedstaw ic ie le  św iata nauki. Dziś wiemy, że chodzi 
tu  o pew nego rodza ju  z jaw isko elektryczne. — I podsum ow ują  to 
rozważanie w  sposób następujący: Ponieważ kiedyś, w p rze 
szłości, to, co ludzie  spośród  znanych  sob ie  z jaw isk  in te rp re 
tow a li ja ko  będące pochodzen ia  boskiego, obecnie  zostało  
sprow adzone do z jaw isk  na tura lnych . K iedyś zaś, w przyszłośc i, 
w szystkie ta jem nice św iata zostaną wyjaśn ione jako  istn ie jące  
bez w p ływ u B oskiego” . W tym  rozum ow aniu  m am y do czyn ien ia  
z indukc ją  abso lu tn ie  nie do p rzyjęcia  przez naukow y umysł, 
k tó ra  zresztą nie przekonu je  dziś jak ichś n iez liczonych  rzesz 
ludzkich.

A jednak, z pow odu z jaw iska cudów , rac jona liśc i uważają, że 
mają w  ręku dow ód bazujący na przesądach charakte r re iig ii. To 
zaś jest już zbyt daleko posunięte rozum owanie. Załóżm y, że 
m ożna zanurzyć jak iegoś osobnika m ającego ty lk o  jedną stopę 
w  wodzie  mającej nadnatura lne w łaściw ości. Ów osobnik  w ynu 
rzy się z tej w ody z dw iem a nogam i. To w ydarzen ie  nie by łoby 
cudem  w re lig ijnym  znaczeniu tego słowa. D laczego? D latego, 
że w takim  przypadku zm uszeni by libyśm y uw ierzyć, dzięki 
św iadectw u naszych zm ysłów , naszych oczu — a nie naszych 
serc. W łaśnie d la tego  w re lig ii cuda zostaw ia ją  zawsze m ożli
w ość wątp ienia, m ożliwość, które j naukow iec chw yta  się usiln ie , 
nie zdając sob ie  spraw y z tego, że jest ona zgodna z tym , co on 
chce u jaw nić. Cud jes t bow iem  ty lko  znakiem, sym bolem , k tó ry  
doprow adza człow ieka do zachw ian ia  jego w łasnych przekonań 
i p rzyzw yczajeń i ew entua ln ie  może sk ie row ać w  inną stronę 
jego  m yśli i przem yślenia.

Pom im o d ług ie j lis ty  n ieporozum ień i k łó tn i m iędzy nauką a 
relig ią , zgodności m iędzy tym i dw iem a dz iedzinam i są dość 
liczne. O statecznie, wiaTS w  Boga transcendentnego, to  znaczy 
poza św iatem  zm ysłowym , pozostaw ia szerokie pole do ekspe
rym entow ania. N ie ma już  obawy o naruszenie boskości, pon ie 
waż znajduje się ona poza tym  św iatem, posłusznym  odtąd 
sw oim  w łasnym  prawom . Nie ty lko  zresztą nie ma już tego  ele
m entu zniewagi, ale można znaleźć w ie le ob jaw ów  oddania, 
pośw ięcenia swego życia dla zrozum ien ia  sku tków  w o li Bożej i

je j trw a łośc i w  prawach natury. Ta w łaśnie m etafizyczna 
postaw a sprzy ja ła  pow staniu  nowoczesnej nauki. H is to rycy  
zadają sob ie  zresztą pytania  na tem at ta jem n ic  ludzkości, 
na przyk ład dlaczego nauka  zrodz iła  się na Zachodzie  a nie 
w  Chinach, podczas kiedy C h iny by ły  przecież techn iczn ie
o w ie le  bardziej rozw in ię te? Nie licząc na m ożliw ość uzyska
nia ostatecznej odpow iedzi, można jednak zasugerować, 
że jakąś rolę odegra ły  w tym  kreacjon is tyczne re iig ie  Z acho
du.

Debata m iędzy re lig ią  a nauką pow róc iła  ze zdw o joną  mocą 
po s tosunkow o n iedaw nym  po jaw ien iu  się nauk o życiu . Już 
prace D arw ina w XIX w ieku pozw o liły  na usytuow an ie  lek tu ry  
B ib lii na wyższym , nie tym  na jprostszym  poziom ie. O ddały one 
jednocześn ie  re lig ii w ie lk ie  usługi, aby pośw ięcić  się w yłączn ie  
sprawom  duchow ym . O gran icza jąc się do tej ty lko  dziedziny, 
re lig ia  nie jest zm uszona do przyznania się do przegranej. Prze
c iw n ie , może w łaśn ie  w ten sposób zapew nić sobie n ieśm ierte l
ność, p lasu jąc się poza oczekiw aniam i scjentyzm u. Bez w ątp ie 
nia należa łoby oddać taką samą przys ługę w spółczesnym  
naukow com , któ rzy  w yb iega ją  poza w łasne dziedziny, aby ty lko  
pod trzym ać przekonania, które-nie mają w sobie n ic z nauki. Na 
przyk ład tw ierdzen ie , że isto ta  ludzka jest za ledw ie bardzo 
skom p likow anym  m echanizm em , jest zaprzeczeniem  re lig ii. A le 
przecież tak ie  stw ie rdzen ie  nie jest rów nież w cale nauko
we. O piera  się ono na p rzesądach , k tó rych  w ie lu  badaczy 
nie podziela. Dowód: n ie pow sta ł żaden kom ite t e tyczny 
w  zw iązku ze skonstruow an iem  bom by atom ow ej, podczas gdy 
w  zw iązku z genetyką is tn ie je  ich ca łe m row ie. W tym  kon
tekśc ie  s łuszne jest, aby tak osoby duchow ne, jak naukow cy 
m ogli się w ypow iedzieć o m isji bądź pozw olen iu  udzie la
nym danem u badaczow i. O soby duchow ne są wówczas ty lko  
obyw ate lam i reprezentu jącym i w łasną wspó lnotę. N a jogó l
n iej m ów iąc, p rzy jm u je  się, że nauka i re lig ia  to  dw ie  
dz iedziny ca łkow ic ie  skrajne, pom iędzy k tó rym i pow inna 
panow ać wzajem na to le ranc ja . A  jednak, odkąd re iig ie  
w łaściw ie  wszędzie na św iecie  podnoszą g łowę, a w  zw iąz
ku z tym  nauki są przy jm ow ane z n ieu fnością , znów  na
b iera ak tua lnośc i dawna w rogość m iędzy tym i dw iem a 
dziedzinam i. Bez w ątp ien ia  trzeba jednak przyznać, że 
im peria lne  dążenia i nauki, i re lig ii do tyczą  zarów no 
ludzi, jak sam ych idei. W ydaje się w ięc  pożłdana pewna 
rów now aga w ładzy pom iędzy nauką i relig ią, co bez w ątp ie 
nia będzie sprzyjać to le ranc ji m iędzyre lig ijne j.

PHILIPPE GAUDIN
profesor filozofii, 

w ykładow ca w  Ś w ieckiej Szkole  
N au k R elig ijnych

Przekład z jęz. francuskiego  
za L IB E R A T IO N

E. Derelkowska



Akt zawierzenia Matce Boskiej
Zawierzam Ci, Matko, 
me matczyne troski, 
które Ty równie 
znałaś, 
wszak z Tobą 
wizerunek Boski!
Codzienność mego życia:
miłość i cierpienie,
to wszystko
jest i było:
radość, smutek,
wiara i zwątpienie.
Głębię uczuć niewypowiedzianych, 
pewność i nadzieję, 
daję Ci, Matko, 
wszystko,
wszystko, co istnieje.

*  *  *

Pokornie znosząc
blizny życia
jak z Twego oblicza.
Do końca 
łącząc żywot swój 
z życiem mego 
dziedzica — dziecka.
Nie ważne, 
małe ono 
czy dorosłe.
Jednako cenne, 
bo z krwi mojej 
— własne.
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MAMUSIA
— Mamusiu!!
— Co, syneczku?
— W iesz, Jak będę d u ły , to  C i kupię najpiękniejszy  

sam ochód.
— M am usiu!!
—  S łucham  C ię, synku!
—  Jak dorosnę, to będę bardzo bogaty i kupię C i wszystko, 

co ty lko będziesz chciała!
D obrze?

—  D obrze , syneczku.
—  Bo w iesz co, M am usiu?
— C o takiego chciałeś mi pow iedzieć, m alutki?
— Bo ja  C ię, M am usiu, bardzo, bardzo kocham !
— Ja t e i  c ieb ie bardzo... bardzo kocham .

MAMA
— Jak tam, pani Kowalska? Widzę, że była pani na bazarze. Po ile 

teraz sałata, taka piękna?
— Piękna i świeżutka, taniej niż w sklepie. Warto przejść ten 

kawałek drogi, jest po co i opłaca się. Teraz, moja kochana 
sąsiadko, człowiek żyje „z ołówkiem w ręku". Takie cza
sy...

26 maja
MATKA

Marianna uniosła się z łóżka i wsunęła na nogi ciepłe kapcie. „Trzeba by 
coś zrobić z tymi włosami” — myślała, przeglądając się w lusterku. Przy
jadą, to znów mnie skrytykują, że nie dbam o siebie". Przygładziła spada
jące na czoło siwe kosmyki. „Jeszcze są za krótkie, żeby je spinać” .

Z lustra spoglądały na nią duże piwne oczy otoczone gęstą siateczką 
zmarszczek. „Obiecali, że na pewno, przed południem już będą. A tu 
dochodzi pierwsza, a ich nie ma. Zaraz obiad będą roznosić! — rozmyślała 
Marianna. Może samochód się Zbyszkowi zepsuł? Albo jeszcze co 
innego? Może ktoś do nich wpadł z niespodziewaną wizytą i głowę im 
zawrócił? Lepiej nie myśleć, na pewno zaraz będą. Tylko patrzeć!"

Oczami wyobraźni widziała Anię, swoją dwunastolenią wnuczkę, wpa
dającą do pokoju, jak burza, z niezamykającą się stale buzią. „Ona ma 
zawsze tyle do powiedzenia” — myślała z rozrzewnieniem.

Przez lekko przysłonięte żółte zasłony okien wpadało do pokoju całe 
bogactwo wiosennego dnia.

„Jaki piękny dzień — prawdziwie świąteczny... majowy — rozmyślała 
staruszka. Słońce zaprasza, żeby wyjść chociaż na taras, pooddychać 
ciepłym powietrzem. Wprawdzie lekarz powiedział, żeby jeszcze poleżała, 
nie wstawała, bo może jej to zaszkodzić, ale jak tu nie wstawać, kiedy za 
oknem tak pięknie? A poza tym, oni przyjadą, a ona w łóżku? E... nie, jakby 
to wyglądało! Po co im dokładać zmartwień, i tak mają ich nadto... Owinę 
się ciepłym szlafrokiem i będzie dobrze” — postanowiła.

Z korytarza dobiegał stukot jadących wózków z talerzami. „Dzisiaj 
dadzą pewnie pomidorową, a na drugie — mielony z surówką — zgady
wała. Przydałoby się jakieś dobre ciasto. Przecież to Dzień Matki! Czym ja 
ich poczęstuję?”

Do pokoju weszły współlokatorki Marianny — pensjonariuszki z Domu 
Opieki.

— Kochanieńka, nie wolno wstawać! Lekarz zabronił! — zatroskała się 
jedna.

— Lekarz zawsze zabrania. Niedługo i oddychać nie będzie wolno — 
odpowiedziała niezadowolona Marianna.

— Ale przecież pani nie sama. Syn, taki naukowiec, nie musi się pani 
martwić o niewielką swoją emeryturę.

— Tak, tak, syn wykształcony, mądry. Ale, czy pani sąsiadka wie, ile oni 
teraz na tych uczelniach zarabiają? Przecież to czysty śmiech! Uczyłsię 
chłopak, ślęczał tyle lat nad książkami po to, że by teraz jego pensja była 
niewiele większa od mojej emerytury. A takie nieuki, tumany, lenie patento
wane, co to Bóg wie, co mieli w głowie, ale na pewno nie naukę, panoszą 
się, jeden przez drugiego lepszym samochodem jeździ i gwiżdżą na wszyst
ko. Tylko handel im wgłowie i nic więcej. Po co się takiemu uczyć?! Intere
sy tylko robią, spółki zakładają, biznesy, jeden Pan Bóg wie, jakie...

— Zawsze jednak syn pani pomoże, choćby i dobrym słowem 
wspomógł, to wiele znaczy! I zawsze dwie pensje, to nie jedna.

— O, tak, ty lko  mi go żal. Gdzież on, biedak może mi pomóc! Toż to 
jemu potrzebna pomoc. Bo to pani wie, sąsiadko, jak to jest, kiedy 
się ludzie źle pobiorą i nie są za sobą. I tak i on. Mieszka
nie zostaw ił żonie, a ona ciągle chora, to i pieniądze na nią 
płaci.

— To dlaczego nie chciała z nim być, jeśli teraz pomocy potrzebu
je?

— Ja tam dobrze nie wiem, alezawsze o pieniądze się kłócili i o pieniądze 
się rozeszli. Ona mu bez końca prawiła, że co to za chłop, który tak marnie 
zarabia, że domu nie potrafi utrzymać. On się denerwował i udowadniał 
jej, że uczciwie pracuje i nie ma wpływu na takie marne zarobki. A ona mu 
na to, że znajdzie sobie zaradniejszego, obrotniejszego... I tak się stało.

— To po co płaci jej alimenty!
— Bo to sprytna kobieta, nie taka jak mój syn. Udowodniła, że 

z tych nerwów przez niego się rozchorowała, ot co!
— Że też takich ludzi święta ziemia nosi! I jaka to sprawiedli

wość, przecież to  krzywda ludzka! On teraz u pani, a ona — ona 
ma wszystko: i mieszkanie, i pieniądze, i — jak to pani powie
działa — „obrotniejszego” . A syn, co na to?

— A co ma mówić? Twierdzi, że teraz to chociaż ma spokój, 
kiedy wraca z pracy. N ikt mu nie zrzędzi i życia nie zatru
wa.

— A pani, sąsiadko, jest z tego zadowolona, że dorosły męż
czyzna u mamusi „na garnuszku” ?

— Tak widocznie los chciał. Zresztą, co tu dużo mówić. Niech pani 
odpowie, tak z ręką na sercu, nie pomogła by pani własnemu dziec
ku?

-  Święto Matki
— Ale ja ci mówię, rybeńko, lepiej się połóż. Zaraz ci pomożemy, bo 

obiadek już idzie...
— Nie, nie. Nie mam chęci na jedzenie. Nie bębę jadła. Zaraz zresztą 

będę miała gości. Moi przyjadą...
— Dobrze, już dobrze. Nie denerwuj się, zawsze przeżywasz ich przy

jazd. Na pewno zaraz będą, na pewno... O, podjechał jakiś samochód! 
Nie... to do kliniki. Może spróbujesz chociaż kompociku?

Marianna w odpowiedzi pokręciła tylko głową. Zbierało jej się na płacz.
„Dlaczego ich nie ma, przecież mówili...”
Współlokatorki próbowały zabawić koleżankę nowinkami uzbieranymi 

w tutejszej kawiarence:
— Podobno szykuje się nam niebawem jakaś wycieczka. Planują wyna

jęcie autokaru. Słyszałam, jak kierownik rozmawiał z kimś przez telefon. 
Ma to być w pierwszej połowie czerwca...

Do Marianny nie docierały te wszystkie informacje. Nie potrafiła się 
skupić na tym, co mówiły. Głowę miała zaprzątniętą jednym: „Dlaczego 
nie przyjechali? Przecież obiecywali, że na pewno będą...” .

PAMIĘĆ
Ostre promienie słońca przedzierały się przez młode listki 

drzew i tworzyły świetlistą migocącą mozaikę na czarnej asfaltowej 
ścieżce cmentarnej. W oddali majaczył ciemny mur okalający 
cmentarz.

Paweł skręcił w prawo i stanął przy granitowym nagrobku. To był 
Jej grób.

Położył bukiecik konwalii przewiązany błękitną wstążeczką.
Ze zdjęcia znów patrzyła na niego swymi jasnymi, kochanymi 

oczami, jakby chciała powiedzieć: „Przyszedłeś, jednak nie zapo
mniałeś, mój mały”.

„Jakże mógłbym Cię zapomnieć, Mamo...”.

Wiersz i opowiadania 
MAŁGORZATA KĄPIŃSKA



kleszcze!
H

ełn ia  w iosny, oprócz n iew ąt
p liw ych  uroków , niesie ze so 
bą rów nież poważne n iebezpie
czeństwo — m ożliw ość „zakleszcze

n ia” . Kleszcze po jaw ia ją się bow iem  wraz 
z p ierw szym i c iep łym i prom ien iam i s łoń 
ca, wyłażą ze sw oich zim ow ych kwater i 
szukają o fia r. Ludzka i zw ierzęca krew 
jest d la n ich niezbędna dla przekszta łce
nia owada z la rw y w osobnika  do jrza łego 
p łc iow o. W tym  roku m ożem y praw dopo
dobnie  spodziew ać się praw dziw ej in
wazji kleszczy, ostrzegają to ksyko lo 
dzy i neuro lodzy. Zalecają szczepie
nia p rzeciw  kleszczowemu zapaleniu 
mózgu.

Szczepienie p rzeciw  odkleszczowem u 
zapaleniu mózgu jest skuteczne, jeśli zos
ta ło  w łaśc iw ie  przeprowadzone. Podaje 
się trzy  dawki szczep ionki: d rugą  po 
up ływ ie  3 m iesięcy od pierwszej, a trze
c ią  — po 8-12 m iesiącach. Już druga 
daw ka pow oduje  pow stanie  pewnej 
odpornośc i. Dawka trzec ia  daje o d p o r
ność trw ałą, dzia ła jącą przez okres 
trzech lat. Kto o szczepieniach do 
tej pory zapom nia ł, teraz ma osta t
nią szansę. W praw dzie ca łkow ite j od 
porności nie uzyska, jednak będzie 
chron iony.

Najbardzie j narażeni na cho roby spo
w odow ane ukąszeniem  kleszczy są pra
cow n icy  leśni, ro ln icy , a także m iłośn icy  
psów i leśnych w ędrów ek oraz dzieci 
w yjeżdża jące na tzw. zie lone szkoły, 
ko lon ie  i obozy.

W Polsce najw iększe skup iska kleszczy 
zna jdu ją  się w rejon ie  Bieszczad, B ia ło
w ieży, Augustow a, O lsztyna, Gdańska, w 
szerokim  pasie aż po Słupsk. Mają swe 
s ied liska  także na Śląsku i Lubelszczy- 
źnie, tam też z regu ły  odnotow u je  się naj
w ięcej zachorow ań. Nie braku je  tych 
ow adów  też w  w ojew ództw ach go rzow 
skim  i szczecińskim , spo tkać je też można 
w  podw arszaw skich lasach. K iedy spo j
rzym y na mapę w ystępow ania  kleszczy 
w  Europie okaże się, że w  Polsce jest 
ich najw ięcej. I najm niej, w porów na
niu z resztą E uropy in fo rm ac ji o m oż li
wości zagrożeń z ich strony, ob jawach

chorób , w yw o łanych  ich w irusam i i ko
n ieczności szybkie j in te rw enc ji lekar
skiej.

Do końca 1992 r. notow ano średnio 
roczn ie  8 przypadków  zachorow ań na 
przenoszone przez kleszcze w irusow e 
zapalenie  m ózgu. W 1993 r. tych  p rzy
padków  zachorow ań zanotow ano aż 250, 
a w u b ie g ły m  roku n ieco m niej, a le trzeba  
pam iętać o tym , że nie każde zachorow a
nie jes t zare jestrowane. Często ch o ry  nie 
zgłasza się do lekarza, sądząc, że ma 
grypę. Do szpita la tra fia ją  ty lko  ci 
pacjenci, u k tó rych  w ys tąp iły  poważne 
zaburzenia, np. p o ra że n ie lu b tru d n o śc i w 
oddychan iu . W irusow e zapalenie mózgu i 
opon m ózgow ych daje pierwsze ob jaw y 
m niej w ięce j po tyg o dn iu  od m om entu 
ukąszenia kleszcza, i podobne są one 
w łaśn ie  do grypy. Dwa do czterech 
tyg o d n i po ukąszeniu może do jść do d ru 
giej, znaczn ie  cięższej fazy choroby. W 
m om encie  rozm nożenia się w irusów  w 
organ izm ie  w yw o łu ją  one stany zapalne 
oraz a taku ją  i niszczą kom órk i nerwowe. 
O b jaw y to  bardzo w ysoka tem peratura, 
n iezw ykle  s ilne bóle głowy, utrata p rzy
tom nośc i. Może też do jść do paraliżu. U 
dzieci i osób m łodych przytw ierdzen ie  się 
kleszcza na szyi lub w  oko licach  kręgos
łupa  może spow odow ać nawet śm ierć. 
Leczenie rozpoczęte w pierw szej fazie 
cho ro b y  roku je  duże p raw dopodob ień 
stwa pow ro tu  do zdrow ia, im później 
na tom iast pacjentem  zajm ie się lekarz — 
tym  sku tk i cho roby  m ogą okazać się 
poważniejsze.

Szczegółowe badania nad chorobam i 
„odk leszczow ym i" rozpoczęto  w  latach 
70-tych  w  Stanach Z jednoczonych . W 
1981 r. naukow cy w y izo low a li z je lita  
kleszcza krętka, którego gatunek nazwano 
późnie j B ore lią  B urdgorfe l (od nazwiska 
uczonego). Od tego czasu krętkow ica 
kleszczowa, czy ii po prostu bo re lio - 
za, uchodzi za jedną z na jpow ażnie j
szych chorób , w yw o łanych  przez klesz
cze.

W etapie p ierw szym  bore liozy  w 
m iejscu, w  którym  ukąsił kleszcz, po jaw ia 
się rum ień. Jest to  tzw. rum ień w ędru jący

— przem ieszcza się coraz dalej od 
m iejsca ukąszenia.

W etapie d rug im  — po jaw ia ją  się 
zm iany w  układzie  nerw ow ym . Ko
le jnym  etapem są zm iany w aparacie ru 
chu. O ile leczenie bore liozy w eta
pie pierwszym  jest ła tw e — wystarcza 
zastosow anie  pe n icy lin y  — to  w  miarę 
up ływ u czasu staje się coraz tru d 
niejsze. Nawet bardzo d rog ie  an tyb io 
tyk i n ie zawsze zapewniają ca łkow ite  
wyleczenie.

Rum ień należy jednak um ieć od róż
n ić od zm ian a le rg icznych , w yw o
łanych  przez samą ślinę  kleszcza. 
W m ie jscu ukąszenia zw ykle  tw orzy  
się obrzęk z n iew ie lk im  zaczerw ie
nieniem , n iek iedy swędzący w yprysk — 
po jaw ia ją  się w kró tce  po ukąsze
niu i szybko ustępują. Natom iast 
rum ień rozszerza się z dnia na 
dzień.

Tak w ięc, pam ięta jm y: po każdym  pow 
roc ie  z lasu czy roz leg łych  łą k  — trze
ba dok ładn ie  obejrzeć całe c ia ło  (zwłasz
cza dzieci). W przypadku znalezienia 
kleszcza nie w padać w  panikę, ale moż
liw ie  szybko go usunąć. Najlepszym  
sposobem  uw o ln ien ia  się od kleszcza 
jest posm arow anie  go (tzn. jego  w ysta
jącej części) benzyną, naftą lub o li
wą (można też do tknąć jego  odw łoka 
zapa lonym  papierosem , ale przedtem  
nie stosować benzyny lub nafty).

W  żadnym  w ypadku nie należy kleszcza  
odrywać ręką ani rozgniatać po c ie le— grozi 
to  w tarc iem  w  skórę tru jących substancji.

O czyw iście , n ie każdy kleszcz przenosi 
wirusy. Nie każde ukąszenie musi zakończyć 
się chorobą. Ale, n iestety, przypadki takie 
zdarzają się coraz częściej i n iosą pow aż
ne zagrożen ie  d la  zd row ia  i życia. A  tego 
lekceważyć nie pow inn iśm y. O statnie c ie
płe z im y i upalne lata spow odow ały  gw a ł
tow ny rozw ój popu lac ji tych  owadów. Za
pam ięta j w ięc: w  Polsce kleszczy jest naj
w ięcej. Mogą spow odow ać śm ierć.



TAJEMNICE LUDZKIEGO ROZUMU

gii psych iczne j ze w zględu na specyfi
czne kole je ich życia.

Książka ta z rodz iła  się z c iekaw ości 
w ydaw cy, próbu jącego rozw iązać za
gadkę: czy wszystkie  osoby wykraczające 
poza przecię tność są m niej lub bardzie j 
szalone? Czy w ie lcy  artyśc i, m istycy, 
p rzyw ódcy, ludzie interesu rzeczyw iście 
s to ją  na g ran iczy norm alności i pa to log ii i 
ku k tó re j z n ich się bardziej skłania ją? 
W ydawca książki, Josette Lyon, wyjaśnia: 
„A b y  to ocen ić  potrzebne byto spo jrzen ie  
psych ia try , p rzyw yk łego  do analizow ania  
stanu  ludzk ich  dusz, k tó ry  w każdej b io 
g ra fii poszuku je  reakc ji i  cech charakteru  
m ogących  rzuc ić  św ia tło  na daną osobo
w ość” .

W pierwszym  etapie prac nad tą książką 
kilka  g rup  psych ia trów  za in teresow a
nych tym  tem atem  k ilkakro tn ie  usta li
ło  lis tę  osob istości, k tó rych  b iog ra 
fie  m ia ły  zostać poddane analizie. Ko
m ite t ekspertów  w ybra ł spośród nich 
75 nazw isk i każda b iog ra fia  została 
pow ierzona do ana lizy g rup ie  trzech — 
czterech psych ia trów . W ybór tych 
osób by ł oczyw iśc ie  dość sub iek tyw 
ny. Sporo „w yb ra n ych ” p rzebyw ało  kró 
cej lub  dłużej w  zakładach psychia-

św iecą szukać (na przyk ład Thom as 
Mann, C oco  Chanel, O rson W elles) m ia ło 
życie  jak się wydaje mniej dram atycz
ne.

„O sob o w o śc i w yją tkow e w sposób  
szczegó lny przyc iąga ją  naszą uwagę, 
ponieważ są one zarazem skrajną  
form ą na tu ry  lu d zk ie j i  czynn ikam i
przem ian k u ltu ry  i  społeczeństwa, co  
dow odzi, do jak iego  s topn ia  cz łow iek  
je s t zd o ln y  zarów no do najlepszego, 
ja k  i do n a jgo rszego ”  — w yjaśn ia  
w  przedm ow ie  do książki pro f. A la in  
B ourgu ignon, znany psych ia tra  paryśki. 
(...). „ Is to ty  wyjątkowe, a zwłaszcza  
geniusze twórczy, zachow ują  całe ży 
cie takie cechy dzieciństwa, ja k  c ie 
kawość, wyobraźnię i  kreatywność, 
pon iew aż dz iec i w szystkiem u się dzi
wią, staw iają pytania  i  analizu ją".
Dlatego w łaśn ie  E inste in m óg łby w y
jaśn ić  swe odkryc ie  teo rii w zg lęd
ności faktem , że jego rozw ój um y
s łow y p rzeb iega ł pow o li i że py
tan ia  o przestrzeń i czas staw ia ł 
sobie jeszcze w  w ieku, gdy zdoby ł
już  in te lek tua lny  bagaż w iedzy i do 
św iadczenia w łaściw ego osobom  doros
łym .

„Szczypta szaleństwa”
Analiza psychiatryczna 73 nieprzeciętnych postaci XX wieku

zy w ie lcy  tw ó rcy  i artyśc i na
prawdę zna jdu ją  się na pog rani-

_______ czu szaleństwa? Taki w łaśnie
w niosek można by w yprow adz ić  z lek
tu ry  książki Psychoscopie, wydanej 
n iedaw no we Francji. Jest to  praca z b io 
rowa, przygotow ana przez oko ło  300 
psych ia trów , a m ów iąca o 73 znanych 
osobistościach, w ykraczających zde
cydow anie  poza przeciętność, już nie
ży jących . Celem tej p racy by ło  zba
danie osobow ości p isarzy, malarzy, 
po lityków , aktorów , urodzonych na 
p rze łom ie XIX i XX w ieku. Przeana
lizow ano w ięc i om ów iono  kole je  lo 
su m.in. Artauda, Berli, Lewisa Ca- 
rolla, Ceausescu, C e line ’a, C hu rch il
la, C laudela. Te i inne osobo
w ości zosta ły poddane grun tow ne j 
ana liz ie  z punktu  w idzenia pa to lo-

trycznych , w ie lu  nastawało na w łasne 
życie.

O czyw iśc ie  teza, że geniusze ludz
kości, w ie lcy , mali lub nawet w ą t
p liw i zna jdow a li się na pogran iczu 
cho ro b y  um ysłow ej, nie jest nowa i od 
dawna przykuw a uwagę psych ia trów . 
W  książce P sychoscopie  zna jdu ją  się 
w ięc ana lizy zaburzeń psych icznych  
A n ton ina  A rtauda  (aktor i poeta fran 
cuski, przyp. tłum .), C am ille  C lau- 
del (znana rzeźbiarka francuska, przyp. 
tłum .), psychopatii Berii, paranoi m ał
żeństwa Ceaucescu, k łopo tów  egzy
s tencja lnych  N ietzschego, a lkoho liz 
mu M od ig lian iego  czy Verla ine ’a, trw óg 
Rom ain Gary, p rob lem ów  osobow ośc io 
w ych M ontherlanta  czy toksykom a- 
n ii Elvisa Presleya. K ilka innych  oso
b istości, k tó rych  trzeba jednak ze

Niestety, is to ty  w yją tkow e nie cha
rakte ryzu ją  się w yłączn ie  tym , że zacho
w ały „duszę dziecka” . Są to  rów nież 
osoby m niej lub  bardzie j szalone. Cały 
prob lem  po lega na tym , by w iedzieć, 
czy są on i bardzie j szaleni niż prze
c ię tn i śm ierte ln icy. A na lizu ją  tak ie  szcze
gó lne  p rzypadki psych ia trzy  k ład li na
cisk na szczególne cechy um ysłow e tych  
osób, tak ie  ja k  w ie lka  wrażliwość, 
chw ie jność uczuć i nawet ca łkow ita  
pa to log ia  um ysłow a. Trzeba jednak 
jeszcze zrozum ieć, czy to  „szaleń
s tw o ” odg ryw a  jakąś rolę  w  tw ó r
czej ak tyw ności tak ich  osób i jak to  się 
dzieje.

(Na podst. LE FIGARO 
tłum. i oprać. E.D.)

Kilka taktów Mozarta przed klasówką
W ystarczy posłuchać przez dziesięć 

m inut m uzyki Mozarta, aby zdecydo
wanie zw iększyć swą w ydo lność  in te 
lektua lną — taki jest w yn ik  ekspery
m entu przeprow adzonego przez kilku  
uczonych ka lifo rn ijsk iego  un iw ersy
te tu  lrv ine  na 36 studentach, przed 
poddaniem  ich pewnemu trudnem u

testow i. W szyscy badani uzyskali 
w yn ik i o 8-9 punktów  lepsze od 
ich norm alnego poziom u. Jedynym  
ciem niejszym  punktem  tej spraw y 
jes t fakt, że ta wyższa sprawność 
in te lektua lna jest ty lko  czasowa 
i trw a  za ledw ie  od 10 do 15 m i
nut.

Uczeni w ybra li do  eksperym entu 
Mozarta z pow odu „s topn ia  z łożo
ności, n iezw ykłe j s truk tu ra lnośc i i 
n iepow tarza lnośc i” jego  m uzyki. Za
m ierzają jednak pow tó rzyć ekspery
m ent z u tw oram i innych  kom pozyto 
rów: Glassa, Haydna, a także — bo 
n iby dlaczego nie? — Boba Dylana oraz 
tw órców  heavy metal i rap.

(na podst. CORRIERE DELLA 
SERA tłum. i oprać. E.D.



WARTO WIEDZIEĆ

W pływ  10%  zm niejszen ia poziom u cholesterolu w e krwi 
ryzyko zachorow ania  na chorobę w ieńcow ą

na

p -

40 50 60 70 30 wiek

spadek
ryzyka

TŁUSZCZ ZWIERZĘCY = CHOLESTEROL
Statystyki biją na alarm! 0  ile w ciągu ostatnich 

trzydziestu lat niemal we wszystkich wysoko roz
winiętych krajach zmalała liczba zgonów na zawały 
serca (w Stanach Zjednoczonych nawet o połowę), 
to w Polsce wzrosła o 60 proc. w przypadku kobiet i 
aż o 80 proc. w przypadku mężczyzn. Lekarze 
ostrzegają, że właśnie bogaty w cholesterol tłuszcz 
zwierzęcy jest najgroźniejszy. Wszystkie pozostałe 
„czynniki ryzyka” choroby wieńcowej mają zna
czenie drugorzędne.

Składniki dymu tytoniowego uszkadzają tętnice, 
przez co ułatwiają odkładanie się cholesterolu.
Jednak w krajach, w których pali się bardzo dużo 
papierosów, np. w Grecji, Chinach i Japonii zacho
rowalność na choroby układu krążenia jest niska.
Tam bowiem zwierzęcych tłuszczów jada się nie
wiele, dużo natomiast spożywa się ryb, oliwy i ole
jów. Ich nienasycone kwasy tłuszczowe obniżają 
poziom cholesterolu we krwi i zmniejszają jej 
krzepliwość, a dzięki temu zapobiegają zawałowi 
serca.

Jeżeli chodzi o cu
kier, to szkodzi on 
głównie przez to, że 
sprzyja tyciu. Oty
łości zaś często towa
rzyszy nadciśnienie, 
przyśpieszające odkła
danie się choleste
rolu w tętnicach.

Jak możemy się 
bronić przed chole
sterolem? Okazujesię, 
że racjonalna dieta, 
czyli sposób na uni
knięcie zawałów, nie 
jest tak trudna, jak się 
to z początku wydaje.

A oto zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia:

— produkty zbożowe należy jadać 5 razy dziennie;
— jarzyny — 4 razy dziennie; — owoce — 3 razy 
dziennie; — mleko i jego przetwory — 2 razy dzien
nie; — mleko lub ryby, względnie drób — 1 raz 
dziennie.

Ci, którzy nie mogą przekonać się do tego 
rodzaju diety, powinni przynajmniej pamiętać o 
witaminach chroniących naczynia krwionośne 
przed miażdżycą. Bardzo ważne są witamina E oraz 
beta-karoten, gdyż zapobiegają utlenianiu się tłu
szczów. Podobną rolę pełni odkryty niedawno 
koenzym Q. Ich ochronne działanie wspomaga 
witamina C, która nadto odtruwa organizm, 
podobnie jak B2, B6, B12 oraz kwas fo
liowy.

Oczywiście, najzdrowsze są witaminy występu
jące w pożywieniu. Skoro jednak poprzez racjo
nalną dietę nie potrafimy dostarczyć ich organiz
mowi należy przyjmować je w tabletkach.

Kobiety po czterdziestce 
i... osteoporoza

Kobiety mają mniejszą masę kości niż mężczy
źni. W okresie klim akterium, na skutek zmian hor
monalnych, ubytek masy kości może dramatycznie 
wzrosnąć. Skłonność do osteoporozy jest zwykle 
dziedziczona.

Czynniki ryzyka osteoporozy to:

• Drobna, szczupła budowa ciała,
• Predyspozycje genetyczne (choroba matki),
• Unikanie nabiału,
• Siedzący tryb  życia,
• A lkoholizm  i nikotynizm ,
• D ługotrwałe zaburzenia miesiączki,
• Wczesna menopauza,
• Kamienie nerkowe,
• C horoby prowadzące do d ługotrw ałego unieru

chomienia,
• Choroby kości.

Uwaga! Osteoporoza może t lić  się latami. 
Początkowo daje o sobie znać bólem korzonków, 
aż pani 50-60 letnia opiera się na ręce i łam ie sobie 
kość przedramienia. Jeśli nic nie zrobim y za pięć, 
dziesięć lat zaczną łamać się kręgi kręgosłupa. 
Utrata 2 do 3 cm wzrostu jest zjawiskiem norm al
nym w starszym wieku. Jeśli jednak ktoś zmalał 
w ięcej niż 3 cm to  znaczy, że trzony kręgów zała
mują się.

Środek na paradontozę
— Wieloletnie badania wykazały — twierdzi 

prof. Andrzej Danysz, wybitny polski farmako
log — że paradontoza jest silnie związana z 
układem immunologicznym. U 60 do 90 proc. 
pacjentów cierpiących na to schorzenie 
stwierdza się niedobór koenzymu Q. Uzupeł
nienie tych niedoborów, przy zachowaniu 
odpowiedniej higieny jamy ustnej, już po sześ
ciu tygodniach daje znaczną poprawę zdro
wia, a nawet cofnięcie się większości objawów 
paradontozy.

GEN OTYŁOŚCI
W grudniu 1994 roku świat obiegła ekscytu

jąca wiadomość: zespół dr. Jefferya Friedma
na z Instytutu Medycznego Uniwersytetu 
Rockefellera w Nowym Jorku odkrył gen oty
łości! Czyżby więc to nie nasze lenistwc
i łakomstwo były aidae, lecz sama matka 
Natura!

Uczulony na puch może spać pod puchową pierzyną
Mięciutkie puchowe łoże dla wielu osób bywa przyczyną groźnych zaburzeń zdrowotnych. Każdy, kto jest 

uczulony na puch, budzi się z kaszlem, katarem i ze tzami w oczach.
Badania wykazały, że przyczynątzw. uczulenia na pierze są roztocza, mikroorganizmy żerujące na piórach 

ptactwa domowego. Wystarczy więc pozbyć się roztoczy, aby można było spać spokojnie. Nie jest to takie 
trudne. Pierzyny należy regularnie wietrzyć, a poszewki oddawaćdo pralni chemicznej. Dwa razy w roku warto 
przeprowadzić chemiczne czyszczenie pierza—używane do tego azotany fosforu zabijają roztocza i przez kilka 
miesięcy uniemożliwiają ich rozmnażanie się.

POKRZYWA — ratunek dla reumatyków
Coraz większej liczbie osób przysparzają cierpień chore, zwyrodniałe stawy. 

Najczęściej przyczyną dolegliwości są zmiany wynikające z przeciążenia i 
nadmiernego zużycia części stawów oraz zapalenia wywołane przez różne 
czynniki, jak choćby częste, zwłaszcza u kobiet, zapalenie reumatoidalne 
(gościec). Mimo postępów wiedzy medycznej, nie zawsze udaje się całkowicie 
zlikwidować dolegliwości, a podawanie w trakcie kuracji leków przeciwbólo
wych powoduje, niestety, szereg działań ubocznych.

Nic więc dziwnego, że lekarze coraz chętniej siągają po sposoby zaczerpnię- 
tez medycyny ludowej. I tak, okazuje się, że znakomitym, cenionym od wieków 
specyfikiem wspomagającym leczenie chorób stawów, jest nasza zwykła po
krzywa. Już od wiekówzalecano, jako świetny sposób walkiz reumatyzmem, 
chodzeniezgołymi nogami wśród pokrzyw. Najnowsze badania wykazały, że za
warte w pokrzywach substancje czynne (a przede wszystkim kwasy organiczne, 
m.in.: glikolowy, glicerynowy, mrówkowy i masłowy),majązdolność hamowania 
reakcji zapalnych i wzmacniania zniszczonych wewnątrz stawów chrząstek.

Mimo iż w aptekach są gotowe wyciągi z pokrzywy, warto pamiętać, że 
najlepszym sposobem jest nacieranie zaatakowanych przez reumatyzm miejsc 
nalewką z korzenia tej rośliny. Maj zachęca do zbierania pokrzywy, gdyż roś
lina ta jest szczególnie bujna i dorodna zwłaszcza w maju.

Francja pamięta o słynnej Polsce
We Francji w prow adzono  do ob iegu now y bankno t 500- 

frankow y z w izerunkiem  M arii S k łodow sk ie j-C urie . Z b ieg ło  się 
to  z decyzją  prezydenta M itteranda o przeniesieniu p rochów  
uczonej do Panteonu. Maria SK łodow ska-Curie  będzie p ier
wszą kobietą, k tó ra  zna jdzie  się w  tej św ią tyn i chw a ły  Francji.



„RODZINA” -  DZIECIOM

Majowe Święto Jest jeden, szczególny m iesiąc w  całym  roku. To 
maj — piękny, w iosenny, ca ły w  kw iatach i św ieżych, 
ożyw czych w oniach. U lub iony  m iesiąc przez bardzo 
w ie lu  ludzi, także dzieci. Ten m iesiąc, chyba  w łaśnie 
z racji sw ojego p iękna i u roku pośw ięcony jest Matce 
Pana Jezusa. I w łaśn ie  w  maju o bchodz im y rokroczn ie  
Dzień M atki — jedno  z na jp iękn ie jszych św ią t rodz in 
nych.

M ów iąc i m yśląc o Matce, n ie jednokro tn ie  po rów nu jem y 
tę naszą, jedyną, ukochaną Mamę ze wzorem  wszystkich  
M atek św iata — Najśw iętszą Panną Maryją, M atką samego 
Pana Jezusa! Ona Go urodziła , op iekow ała  się Nim czule, 
trosk liw ie  nie ty lko  w tedy, gdy by ł n iem ow lęciem , ale przez 
w szystkie  Jego lata życia na ziem i, wśród ludzi. P rzyj
rzy jm y się Jej postaci uważnie, zw róćm y uwagę na Jej 
oddanie  Panu Bogu i na Jej ogrom ną, przepiękną m iłość do 
swego Boskiego Dziecka. Na Jej trudy, wyrzeczenia, 
trw og i, jak ich  doznaw ała i tragedię, k tó rą  przeżyła 
pod Krzyżem. Jest i będzie przez swoją m iłość, w iarę  i 
dob ro  n iedościg łym  wzorem  — zw łaszcza dla dziew cząt
i matek.

Zna jdźm y w ięc czas w  tym  p ięknym  m iesiącu, by szcze
rze i gorąco  pom od lić  się do M aryi. W okó ł ty le  kw iatów , 
zan ieśm y Jej od nas choć kilka. Pójdźm y na nabożeństwo 
m ajow e w ieczorem . Zm ów m y — d la  Niej — L itan ię  Lore
tańską. Jest to  n iezw ykła  litan ia, w zasadzie jest to  zb ió r 
nazwań Matki. Boskiej. Kto ją u łoży ł — n iew iadom o, ale jest 
bardzo stara, pochodzi z czasów średn iow iecznych . N ie
któ re  wezwania brzm ią dziwnie i p raw ie n iezrozum ia le — 
ale jes t to  przecież poezja, a w  niej nie zawsze w szystko jest 
zrozum ia łe . Jest też w tej lita n ii w ie le  nazwań M atki Boskiej 
bardzo p ięknych : np. „A rko  Przym ierza” , „B ram o n ieb ie
ska” , „G w iazdo  zaranna” ... Posłuż się w ięc tą litanią, 
by okazać Matce Boskiej swój zachw yt i swoją m iłość do 
Niej.

W szyscy doroś li pam ięta ją  w zruszającą piosenkę, śp ie
waną przez M ieczysława Fogga, zaczynającą się od słów  
„O  M atce pieśń, to  pieśń bez słów"... R zeczyw iście bardzo 
trud n o  jest oddać słow am i tę  m iłość, k tó rą  czu jem y w sobie 
do M atki — najb liższej, na jdroższej nam osoby. Próbowali 
ująć w  słowa m iłość do M atki różni w ie lcy  poeci, sławni 
pisarze, i pom im o ty lu  prób, czasem bardzo udanych, 
w zruszających, p ięknych — m iłośc i M atki nie może okreś
lić  do końca żadne s łow o. Jest w tym  w ciąż w ie lka, n iezg łę
biona ta jem nica, tak jak w samym Bogu. Przed Matką i 
m iłośc ią  m atczyną chylą  czo ło  najw ięksi tego  świata, a 
na jm nie js i — dzieci — w yczuw a ją  tę m iłość i garną się do 
niej całym  sobą.

W maju jes t jeden jedyny  dzień, w którym  wszystkie  
Mamy, Matusie, M ateńki i M am inki obchodzą swoje św ięto. 
W tym  dn iu  zb ie ra ją  od sw oich pociech i skarbów  ty le  
na jm ilszych uśm iechów  i słów, co  n igdy w ciągu całego 
roku. Są też, oczyw iście , i s łowa przeprosin i ob iecań pop
rawy, ale... nasze M am y wiedzą, że choć chęć jes t szczera, 
to  dz ieci — to  ty lko  dzieci... Obiecają poprawę, przyrzekną 
być i grzeczne, i dobre... A  na co dzień — i popsocą, i nie 
posłuchają, i od rob inkę  skłam ią... Pom yślm y: może by tak 
z rob ić  naszym Mamom niespodziankę, i zam iast ob iecy
w ać — po prostu okazywać, nie ty lko  ten jeden dzień w 
roku, sw o je j M am ie m iłość i szacunek przez pom oc, przez 
uśm iech i serce okazywane ciągle, w dom u i poza nim? 
Z ró b m y Mam om  laurkę przez dba łość o czystość w  dom u, 
przez dobre  s topn ie  w  dzienn iczkach, przez to , że poch 
walą nas do Niej inn i ludzie: nasi sąsiedzi, zna jom i, nauczy
cie le... N iech nasze M am y w idzą i czują na co dzień, że ich 
m iłość do was, do dzieci, jes t rzeczyw iście i doceniona, i 
odw zajem niona... I zobaczycie sami, że będzie się wam 
żyło  p rom ienn ie j i lżej w dom u, gdzie  będzie m ieszkała 
razem wasza wspólna, w ciąż sobie okazyw any czynem i 
gestem — M iłość.

*•*•*..... ....... ... .......nnEH ..



ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI

Pan Kazimierz C. z Wołomina k. Warszawy 
pyta: „Dlaczego o Synu Bożym mówimy raz
— Chrystus, a raz — Jezus. Co oznaczają te 
imiona? Proszę o odpowiedź na łamach  
„Rodziny”.

Spełniamy prośbę naszego Czytelnika, 
mimo że ten temat już był omawiany w 
rubryce „Rozmowy z Czytelnikami".

Otóż imię „Jezus” pochodzi z języka 
hebrajskiego „Jeszua” i oznacza: Bóg jest 
zbawieniem. Było ono powszechne u 
Żydów. Św. Marek wymieniając Jezusa, 
dodaje: „z Nazaretu w Galilei" (1, 9), aby 
zrozumiano, o kim mowa.

Imię „Chrystus" pochodzi z języka grec
kiego i oznacza tyle, co „Namaszczony” 
(Christos). Odpowiada to hebrajskiemu 
„Maszlach” czy aramejskiemu „Mesziha” . 
Mesjasz więc znaczy tyle, co „Pomazaniec 
Pański” . Za takich pomazańców w Starym 
Testamencie uważano królów, proroków i 
kapłanów. Namaszczano ich oliwą przy 
obejmowaniu przez nich danego urzędu 
(koronacja, wyświęcenie na kapłana).

Nadając Jezusowi imię Chrystus, wska
zywano na Jego przywileje kapłańskie, pro
rockie i królewskie. Obok wymienionych 
przywilejów imię „Chrystus” wskazuje na 
misję naszego Zbawiciela, 

i

Nasza stała Czytelniczka, Pani Leokadia 
S. z Sosnowca zastanawia się: „W 50 dni po 
Wielkiejnocy w Kościele obchodzona jest 
uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
Wiem, że tym świętem kończy się okres 
wielkanocny. Często myślę, jaka jest obec
nie rola Ducha Świętego w Kościele? A 
może to Święto jest tylko pamiątką tamtego 
zdarzenia sprzed blisko dwóch tysięcy lat?”

Pani Leokadio! Duch Święty — obecny i 
działający tak samo jak w dniu pierwszego 
przyjścia — odnawia Kościół Chrystusa, 
obdarza go swymi darami, ożywia w nim 
miłość Bożą. Oczyszcza go, aby się stawał 
coraz wyraźniejszym znakiem obecności 
Chrystusa zmartwychwstałego. Zachęca, 
aby z mocą i wiarą głosił wiel kie dzieła Boże. 
W czytaniach tej uroczystości Chrystus 
wzywa nas, abyśmy coraz głębiej uświada
miali sobie naszą odpowiedzialność za to, że 
należymy do Kościoła.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 
obchodzona każdego roku, pozwala coraz 
głębiej poznawać tajemnicę Kościoła, w któ
rym żyje Chrystus. Nie jest On widzialny, jak 
nie był widzialny w czasie pierwszego obja
wienia Kościoła. W idzialnym znakiem 
zmartwychwstałego Chrystusa dla wszyst
kich, którzy pragną być zbawieni, jest życie 
poszczególnych gmin chrześcijańskich,

czyli parafii. Gdy wierzący gromadzą się w 
niedzielę i święta, gdy uczestniczą w róż
nych uroczystościach, pielgrzymkach, gdy 
w swoim życiu wypełniają Chrystusową 
Ewangelię, wtedy wobec całego świata 
dają świadectwo o Jezusie Chrystusie.

Tak oto Duch Święty czyni z Kościoła 
żywy i w idzialny znak i na różny sposób 
objawia, że Jezus Chrystus, który umarł i 
zmartwychwstał, żyje i zbawia w Kościele. 
Duch Święty udziela wiernym darów dia 
dobra wszystkich ludzi. Te dary nazywamy 
charyzmatami. Otrzymują je ci, których 
Duch Święty wybiera do pełnieniatrudnych i 
w ielkich zadań. Ludzie ci swoim życiem i 
działalnością przyczyniają się do odnowy 
rozwoju Kościoła. W naszych czasach także 
Duch Święty udziela ludziom niezwykłych 
darów: daru niezwykłej mądrości, daru 
słowa, daru silnej i żywej wiary itp. Duch 
Święty udziela również zwykłych darów: 
daru służenia innym, daru pocieszania, 
umiejętności rządzenia, zdolności itp.

W Polsce, zwłaszcza na wsi, istnieje stary 
zwyczaj przyozdabianiadom ów na uroczy
stość Zesłania Ducha Świętego zielonymi 
gałęziami i tatarakiem. Zieleń jest symbolem 
życia. Przypomina nam, że w Kościele żyje 
Jezus Chrystus, a Duch Święty ożywia i 
objawia Kościół Chrystusowy.

„Jedni kradną i łapie ich policja, inni 
kradną, a uchodzi im to bezkarnie. Popeł
niają wciąż nowe kradzieże i śmieją się ze 
wszystkich, ponieważ są sprytni i nie odpo
wiadają za popełnione czyny. Gdzie jest 
sprawiedliwość? Czy Pana Boga też można 
oszukać?” — z takimi rozważaniami zwraca 
się do nas pani Barbara B. z Wrocławia.

Pani Barbaro! Pana Boga nikt i nic nie 
oszuka. Bóg zna wszystkie nasze czyny. 
Widzi nie ty lko czyny ujawnione, ale i te, 
których dokonano w ukryciu. Bowiem Bóg 
patrzy na serce człowieka i osądza również 
jego zamiary. W oczach Boga kradzieżą jest 
nawet zamiar przywłaszczenia sobie cudzej 
rzeczy. Przed Bogiem odpowiada człowiek 
nawet za zaplanowane, choć nie wykonane 
kradzieże i chęć wyrządzenia szkody bli
źniemu. Chrystus nas poucza: „Z serca 
bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, 
cudzołóstwa, nierząd, kradzieże, fałszywe 
świadectwo, przekleństwa” (Mt 15, 19). W 
przykazaniu „Nie kradnij” Bóg staje w obro
nie dobra prywatnego i wspólnego. Każe 
nam we właściwy sposób korzystać z rzeczy, 
które posiadamy na własność. W razie 
przekroczenia tego przykazania, warunkiem 
pojednania się z Bogiem i otrzymania Jego 
przebaczenia jest wyrównanie krzywd wy

rządzonych ludziom, czyli zwrot rzeczy 
skradzionych, nawet wówczas, gdy nikt o 
tym nie wie.

Pan Kazimierz S. ze Starachowic pięknie napi
sał list do Redakcji (piękny charakter pisma!), 
w którym powołując się na pierwszy list św. Paw
ła nawołuje stan duchowny, w imię Najwyższe
go Dobra, do nienagannego życia.

Trudno cokolwiek dodać do Pana wypowie
dzi, Panie Kazimierzu. Do doskonałego życia 
powołani są nie ty Iko kapłani, ale i ludzie świec
cy. Do doskonałości powołany jest każdy czło
wiek. Oczywiście, że komu więcej dano, od te
go więcej się będzie wymagać. Kapłani będą od
powiadać przed Bogiem nie tylko za siebie, ale
i za powierzone ich pieczy dusze. Ale co może 
zrobić nawet najdoskonalszy kapłan, jeśl i , ,owiecz- 
ki” niesłuchająjego głosu i nie chcą wybrać do
brej drogi życia. Wina chyba nie leży wówczas 
po stronie kapłana.

Z Olsztyna nadszedł do nas miły list, w któ
rym Pan Zenon Ż. prosi „Rodzinę” o wyjaśnie
nie kilku zagadnień, których nasz Czytelnik nie 
może zrozumieć. Odpowiadamy:

1. Słowo „ojciec (użyte w cytowanym 
przez Pana zdaniu) pochodzi od aramej- 
skiego „abba” i oznacza bardzo zaszczytny 
tytu ł. Bóg jest Ojcem wszystkiego, bo od 
Niego wszystko pochodzi. Nie jest sprze
cznością nazywać ojcem naszego rodzica, 
od którego pochodzimy co do ciała.

2. Tytu ł „ojciec św.” nie oznacza świętości 
osobistej. T eologowie rzymskokatoliccy w ty
tule „ojc iec św." widzą świętość przedmioto
wą — ze względu na stanowisko.

3. Święty w Biblii oznacza tyle, co doskona
ły. Dopóki człowiek żyje, nigdy nie może mieć 
pewności ani co do swego zbawienia, ani co do 
swego potępienia. Wszystkie procesy beatyfi
kacyjne odbywają się po śmierci kandydata.

4. Wyrażenia „laik” , „laikat" etymologicznie 
pochodzą od greckiego „laikos"— ludowy, świec
ki. Laiktoświecki członek Kościoła, nie należą
cy do kleru. Pojęcie „la ik ” absolutnie nie jest 
jednoznacznez pojęciem „ignorant” . Ignoran
tem może by np. duchowny nie znający się na 
teologii, czy farmaceuta — na lekach.

Panią Stefanię D. z Warszawy i wszystkich 
naszych Czytelników skarżących się, że nie mogą 
w koskach „Ruchu” kupić „Rodziny”, informujemy, 
że nakład naszego czasopisma — z uwagi na kło
poty finansowe z Jakimi boryka się Wydawnictwo — 
został znacznie uszczuplony. Radzimy więc zapre
numerować „Rodzinę”, co zapewni stałe jej otrzy- 
myjwanie. Informacje o prenumeracie „Rodziny” 
zamieszczamy w każdym numerze na str. 15. 
Wszystkich Czytelników serdecznie pozdrawiamy.

DUSZPASTERZ

FOTOGRAFIA MOJEGO DZIECKA
„C zy to naprawdę jeśtem ja? ” — zastanawia się 

trzy le tn i już dzisia j M ichaś S te rn iczuk z Warszawy, 
og lądając swą fo togra fię .

„C zy to  m ożliwe, że byłem kiedyś tak i m alutk i?  A le to  
jednak jestem ja, M ichał, bo trzym ają  m nie i mama, i 
tata, a obok jest nawet dziadek” .

N ie ma w ięc żadnej w ą tp liw ośc i — to M ichaś w całej 
okazałości.

Z d jęc ie  ukochanego w nuczka, k tó ry  jest obecnie  
bardzo rezo lu tnym  i dobrze u łożonym  m łodym  męż
czyzną, dostarczyła  nam m łoda babcia — Pani Hanna S.

zW arszaW y' G ratu lujem y!



Od czego 
brzydniemy?

W iosna w pełni, a my patrząc w  lustro  
wciąż dostrzegam y n iedosta tk i i braki w 
nie tak dawnej przecież urodzie... P róbu
jem y nadrob ić  to  i owo w izy tą  u fryzjera  
lub kosm etyczki, lecz czy rzeczyw iście 
jes t to  dobra  m etoda? M usim y w iedz ieć  o 
tym , że brak w itam in  odb ija  się n ieko
rzystn ie  nie ty lko  na naszym zdrow iu, lecz 
także i na naszym w yglądzie. Samo je d 
nak łyka n ie  w itam in , zwłaszcza teraz, gdy 
są już  now a lijk i i po jaw ia ją  się owoce, nie 
jest za lecane przez lekarzy, gdyż o w ie le 
lep ie j po trzebne naszemu organ izm ow i 
w itam iny p rzyjm ow ać w... jedzeniu.

W iedzm y w ięc, że brak w itam iny  PP i B 
pow oduje  przebarw ien ia  skóry  i s iln ie jsze 
w ystępow anie  p iegów, natom iast g łów 
nym źród łem  tych  w itam in  jest ch leb 
razowy, drożdże p iw ne i sałata. N iedobór 
w ita m in y  A i C (na jw ięcej tych  w itam in  
mają: m leko, owoce, natka p ietruszki, 
m archew) jes t przyczyną ło jo to ku , w yp 
rysków  ropnych  i trądz ika  m łodzień
czego. Bardzo trud n y  do w yleczen ia  trą 

dz ik  m łodzieńczy (zwany różowatym ) 
nasila się w yraźn ie  przy braku w itam iny  
PP (m leko, ryby, wątróbka, drożdże, 
ch leb razowy, sałata).

O słab ien ie  w łosów , ich w ypadanie  i 
n ie ładny, m atow y w ygląd jes t skutkiem  
n iedoboru  w  naszym organ izm ie  w itam in 
z g rupy B. N ajbogatsze w w itam iny B są: 
w ątróbka , d rożdże i — znów  chleb 
razowy. Paznokcie łam ią  się w tedy, gdy 
o rgan izm ow i braku je  w itam in  A, C i B — 
te zaś w ita m in y  są g łów n ie  w  m leku, szp i
naku, surów kach, natce p ie truszki i m ar
chewce. Krw aw ien ie  dziąseł, tw orzen ie  
się za jadów  w  kącikach ust oraz pękanie 
w arg — spow odow ane są n iedoborem  
w itam iny  C i B2 (ch leb razowy, wątróbka, 
surów ki, owoce).

Z powyższego w idać, żeby być zd ro 
wym  i ładn ie  w yg lądać, trzeba po prostu 
odżyw iać się mądrze I w szechstronnie. 
N ie zawsze to, co nam smakuje, w p ływ a 
ko rzystn ie  na nasze sam opoczucie  i — 
wygląd!

P O Z IO M O : A-1) w inne  lub gniewu:
A-7) nad spodem ; C-1) prowadzą do 
śm iechu; D-8) może być np. m ałżeńskie; 
E-1) po s ta ro p o lsku  — spódnica; F-7) od 
wyk, od truc ie ; H-2) cen tra la  dys trybuc ji 
lekarstw ; I-7) przed Środą Popielcową; 
K-1) poe tyckość, nastro jow ość; L-6) n ie
jeden w karierze (lub  d rab in ie ); N-1) do 
niego paczka lub list; N-9) np. Zegrzyński.

P IO N O W O : 1-A) może być oliwna; 1-1) ma 
zw iązek z tamą; 3-E) p rze łożony klaszto
ru; 4-A) japońska firm a od sprzętu e lektro 
n icznego; 4-K ) typ  zamka; 5-E) gatunek 
ciasta; 6-B) m iejsce zetknięcia; 6 -K )m oże 
byćzwyczajna, uroczysta, żałobna; 7-E) sła
w ny p iosenkarz francuski z lat 70-tych;
8-A) b o g in ii św itu ; 8-1) była i Zaporoska;
9-D) s łychać go przy galopie; 10-A) do za
grania lub obsiania; 10-1) posiada nibynóż- 
k i, 11-D) carsk i — to  ukaz; 13-A) dow cip , 
żart; 13-G) z niego nasza porcelana.

Po rozw iązan iu  krzyżów ki należy od 
czytać szyfr (przysłow ie  ludowe):

(A-11, D-10, A-7, A-8,1-1, G-13) (C-6, B-10)

(D-8,1-11, E-4, C-1.K-4)

(I-9, B-10, A-7, E-2, K-3, A-11, K-4, E-5, F-12)

(I-8, C-1, E-2, N-13, K-4)

Rozwiązanie samego szyfru prosimy nad
syłać do końca m iesiąca pod adresem  R e
dakcji z dopiskiem „Krzyżówka N r 5”. Do w y
losow ania nagroda książkowa.

Z a  praw idłow e rozw iązanie Krzyżów ki 
N r 1 („Słowam i nie nasyci się brzucha”) na
grodę w ylosow ał p. A ndrze j P iątek, a 
K rzyżów ki Nr 2 („C zło w iek p ilny ma 
zaw sze coś do zrob ien ia”) —  pani B arba
ra Raczkow ska z W arszaw y. N ag ro dy  
prześlem y pocztą.

■  w

KRZYZOWKA NR 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

rodzina
MIESIĘCZNIK KATOLICKI

Wydawca: Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików, Instytut Wydawniczy Im. Andrzeja Frycza Modrzew

skiego. Redaguje Kolegium. Adres redakcji i administracji: ul. Czardasza 16/18,02-169 Warszawa, teł. 46-72-74. 

Wpłat na prenumeratę me przyjmujemy. Cena prenumeraty: I półrocze — 42.000 zł. Warunki prenumeraty* 1) w 

miastach, w których znajdują się siedziby Przedsiębiorstwa Kolportażowo-Handlowego „Ruch” S.A. — prenu

merata w tych oddziałach; — osoby zamieszkałe na wsi i w miejscowościach, gdzie nie ma oddziału Przedsię

biorstwa Kolportażowo-Handlowego „Ruch” S.A. opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczycie

li. Terminy przyjmowania prenumeraty: od dnia 10 listopada na I półrocze roku oraz cały rok następny; do dnia 

1-go każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżącego. Materiałów nie zamówionych 

redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów nie zamówionych. Druk- Zakład 

Poligraficzny Instytutu Wydawniczego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Czardasza 16/18. Zam. 18/95.



PO
RA

DY
 

• 
PO

RA
DY

 
• 

PO
RA

DY
 

• 
PO

RA
DY

 
• 

PO
RA

DY
 

PO
RA

DY
 

• 
PO

RA
DY

 
• 

PO
RA

DY
 

• 
P

O
R

A
D

Y

MEDYCYNA 
NIEKONWENCJONALNA, 
ALE SKUTECZNA

Nie jest już ta jem nicą, że różne 
o rgany i uk łady cz łow ieka w zale
żności od po ry  roku fu n kc jo nu ją  ina
czej. O panow u jąc ten rytm  i s tosu jąc 
o dpow iedn ią  d ie tę  i zio ła, można uod
p o rn ić  się na różne choroby.

N a w iosnę najaktyw nie jsze są w ore
czek żó łc io w y  i w ątroba, obn iża ją  się 
na tom iast funkc je  m ózgu, p łuc  i nad
nerczy. Częste są stany zapal ne b łony 
ś luzow ej jam y ustnej, bóle zębów, 
w łosy stają się łam liw e  i wypadają. 
M ogą nas ilić  się cho roby  oczu i uszu, 
a także oskrzeli, częstsze są w ylew y 
krw i do mózgu, ataki m igreny, doku
cza bezsenność.

W  tym  okresie  pożyw ien ie  pow inno  
zaw ierać jak na jw ięce j ja rzyn i ow o
ców , k ie łków  zbóż (pszenica, żyto, 
jęczm ień), nabiału. Trzeba często jeść 
groszek, ch leb razowy, drożdże, pestki 
s łonecznika, chrzan. M niej natom iast 
spożyw ać mięsa, tłuszczów  zw ierzę
cych  oraz kwaśnego mleka. Lepiej 
w yk luczyć wszystkie s łodkie  napo
je, a lkoho l i ś rodk i uspokajające. Me
dycyna tybetańska zaleca sam oregu- 
lację organ izm u, polegającą na s łu 
chan iu  łagodne j m uzyki, stosowa
niu autom asażu, g im nastykow aniu  
się, popraw nym , g łębokim  oddycha
niu.

Po po łudn iu  trzeba w m iarę m ożli
w ości zm niejszyć ilość pracy i napięć, 
n ie s iedzieć zbyt d ługo  przed te lew i
zorem, a zam iast tego pó jść na spa
cer.

Z MAMĄ NA MAJÓWKĘ

A może Dzień Mamy spędzić na działce albo na 
wycieczce do lasu, jeśli pogoda dopisze? Przygo
tować coś smacznego, zaprosić mamę na świeże 
powietrze i odciążyć ją od robienia kanapek?

Jeśli tak, to proponujemy sałatkę z kurczaka i 
świeżych pieczarek i ciasteczka rabarbarowe.

Sałatka
Mięso z kurczaka pieczonego lub gotowanego 

kroimy na małe kawałki. Potrzeba około półtorej 
szklanki. Dodajemy małą puszkę groszku konserwowe- 
go i pieczarki, które muszą być młode, świeże i bar
dzo starannie umyte, cieniutko pokrojone i skropio
ne sokiem z cytryny. Do tego -  dla urozmaicenia 
koloru — twardy pomidor pokrojony w kostkę lub 
kawałek czerwonej papryki. Wszystko mieszamy 
ostrożnie z majonezem i na majówce zajadamy 
ż bułką lub chrupkim pieczywem sezamowym.

Ciasteczka
Z 20 dag mąki, 15 dag masła, 2 łyżek cukru, jajka i 

odrobiny soli zagniatamy kruche ciasto. Wkładamy

je na godzinę do lodówki a po wyjęciu roz- 
wałkowujemy i wykrawamy krążki, których brzegi 
zaginamy do środka. Na krążki nakładamy kawał
ki obranego ze skórki rabarbaru, posypujemy 
cukrem i układamy na blasze na wysmarowa
nym tłuszczem pergaminie lub folii. Piecze
my ok. 20 min. w średnio gorącym piekar
niku. Po upieczeniu posypujemy cukrem pud-

DYSKRETNY UROK 
KOSTIUMU

STARY, POCZCIWY 
KREDENS

O ngiś w dw orach i pałacach 
b yw a ł ca ły  pokó j, zw any kreden
sowym , gdzie przechow yw ano 
zastawę sto łow ą i gdzie uw ija ły  się 
„pa n n y  kredensowe” . Przez d ług ie  
w iek i zna jdow ał się obow iązkow o 
zarów no w kuchn i, jak w jada ln i. 
B y ł w ie lk i, pakowny, ale także 
ozdobny, często oszklony, stano
w iąc m iejsce ekspozycji pięknej 
porce lany i szkła. Teraz oczyw iś
c ie  rozm iar naszych m ieszkań nie 
pozwala na staw ianie tak ie j „zaw a
lid ro g i” , ale jak  tej zaw a lid rog i bra
kuje — na jlep ie j w iedzą gospody
nie, upychające zastawę sto łow ą w 
kuchennych  szafkach, a obrusy i 
śc iereczki obok b ie lizny pośc ie lo 
wej. Trzeba sobie jednak radzić, 
choćby  takim  n iskim  oszklonym  
now oczesnym  w fo rm ie  kreden
sem, k tó ry  dodatkow o w ydzie la 
część poko ju , pe łniącą funkc ję  
jada ln i, jak na naszym zdjęciu.

Kostium  — oznacza dwu, a w łaśc i
w ie trzyczęściow y ub ió r kobiecy 
w ie rzchn i, z łożony z b luzki, spód
niczki i żakietu. Powstał pod koniec 
XIX w ieku jako w yn ik  cha rakte rys ty
cznych tendenc ji m ody tego okresu. 
Dziś nadal jest n iezbędnym  elem en
tem dam skiej garderoby, d la pań w 
każdym  w ieku i w  ... każdym rozm ia
rze. Kwestia ty lko , jak i jest na jlepszy 
dla danej sy lw e tk i — ale to  już, oprócz 
tendenc ji m ody — m usi każda Pani 
ocen ić sma, zważywszy, że kostium y 
są ca łodzienne, w izytow e, w ieczo 
rowe, ze spódnicą, spodniam i lub 
nawet k ró tk im i spodenkam i — rzecz 
jeszcze przed kilku  la ty nie do pom yś
lenia! Tak oczy owak — n iezastąp iony 
do pracy, na w izytę  czy do teatru.


