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Wiarę, nadzieję, 
miłość 
daj mi, Boże!
Wiarę, o Boże, daj mi 
taką żywą, 
daj taką silną, 
bym tej wiary cudem 
mógł iść do braci na serc, 
duszy żniwo... 
był posłannikiem Twoim 
między ludem.
Nadzieję taką wlej mi 
w ducha, Boże, 
abym nie zwątpił 
pośród życia burzy... 
szedł z  mymi braćmi 
na przejasne zorze 
i doszedł z  nimi 
do celu podróży...
Miłość mi taką zapal 
w łonie, Chryste, 
by serce moje, 
jako Twoje, biło, 
miłością Boską 
wielkie, promieniste... 
tylko dla Ciebie 
i Ojczyzny żyło.

Antoni Kucharczyk 
(1874-1944)

Rozważania biblijne

Miłość i modlitwa 
w przypowieściach biblijnych

W lipcu i sierpniu w naszych kościołach czytane są przypowieści 
z Ewangelii św. Łukasza: o miłosiernym Samarytaninie oraz o faryzeuszu
i celniku.

„Jezus (...) rzekł: Pewien czło
wiek schodził z Jerozolimy do 
Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci 
nie tylko, że go obdarli, lecz 
jeszcze rany mu zadali i, zostawiw
szy na pół umarłego, odeszli. Przy
padkiem przechodził tą drogą 
pewien kapłan, zobaczył go i minął. 
Tak samo lewita, gdy przyszedł na 
to miejsce i zobaczył go, minął. 
Pewien zaś Samarytanin, będąc 
w podróży, przechodził również 
obok niego. Gdy go zobaczył, 
wzruszył się głęboko: podszedł do 
niego i opatrzył mu rany, zalewając 
je oliwą i winem; potem wsadził go 
na swoje bydlę, zawiózł do gos
pody i pielęgnował go. Następ
nego zaś dnia wyjął dwa denary, 
dał gospodarzowi i rzekł: „Miej
o nim staranie, a jeśli co więcej 
wydasz, ja oddam tobie, gdy będę 
wracał” (Łk 10, 30-35).

Przypowieść ta poucza nas
o tym, kto jest bliźnim, a jedno
cześnie przestrzega przed zacieś
nianiem kręgu tych, którym po
winniśmy pomóc. Bliźnim bowiem 
jest ten, kto potrzebuje pomocy. 
Chociaż kapłan i lewita wracali 
zapewne ze swej służby i z pew
nością pełni byli jeszcze re
ligijnych przeżyć wynikających 
z rozważanego słowa Bożego, nie 
udzielili pomocy poszkodowane
mu. A przecież niewątpliwie znali 
Prawo, a więc — zdawałoby się — 
byli ludźmi bliskim i  Bogu i spełnia
jącymi Jego wolę. Samarytanin zaś 
tworzy w tej przypowieści po
dwójny kontrast — z jednej strony 
narodowościowo-religijny, a z dru
giej — postępowania wobec potrze
bującego pomocy człowieka.

Druga zaś przypowieść o fary
zeuszu i celniku poucza nas o tym, 
że w czasie modlitwy powinniśmy 
zachować postawę pełną pokory
i miłości wobec Boga. W Ewangelii 
św. Łukasza czytamy:

Jezus „powiedział też do niektó
rych, co ufali sobie, że są sprawied
liwi, a innymi gardzili, tę przypo
wieść: Dwóch ludzi przyszło do 
świątyni, żeby się modlić, jeden 
faryzeusz, a drugi celnik. Fary

zeusz stanął i tak w duszy się mod
lił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem 
jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, 
cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. 
Zachowuję post dwa razy w tygod
niu, daję dziesięcinę ze wszyst
kiego, co nabywam” . Natomiast 
celnik stał z daleka i nie śmiał 
nawet oczu wznieść ku niebu, lecz 
bił się w piersi i mówił: „Boże, miej 
litość dla mnie, grzesznika” . Po
wiadam wam: Ten odszedł d o  domu 
usprawiedliw iony, nie tamten. 
Każdy bowiem, kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się uniża, 
będzie wywyższony” (Łk 18, 9-14).

Faryzeusz to człowiek całkowicie 
wierny wszystkim przepisom Prawa 
i tradycji; celnik natomiast to 
współpracownik okupanta, żyjący 
z jego pensji, łamiący Prawo i wszel
kie nakazy. Modlitwa zarówno cel
nika jak i faryzeusza zaczynała 
się od słowa: „Boże” . Pierwsza 
jednak mówiła tylko o gorliwej 
postawie faryzeusza, który bar
dzo starannie przestrzegał prze
pisów Prawa (post obowiązywał tylko 
w Dniu Przebłagania, chociaż wie
lu Żydów pościło też w poniedział
ki i czwartki, chcąc zadośćuczy
nić Bogu za grzechy pogan). Nato
miast druga modlitwa to uznanie 
swej prawdziwej winy, która kaza
ła stać z daleka i nie pozwalała na
wet spojrzeć do góry, lecz bić się 
w piersi i wołać o Boże zmiłowanie. 
Grzeszny celnik znalazł sprawiedli
wość, gdyż uznał swą winę i szcze
rze, z głębi serca, wyznał ją przed 
Bogiem.



W sierpniu obchodzimy uroczystość Przemienienia Pańskiego. Czym 
jest właściwie przemienienie — w popularnym rozumieniu tego słowa? Być 
przemienionym — to znaczy zmienić wygląd. Tak było i z Jezusem.

Przemienienie Pańskie
Kiedy Chrystus powrócił z dłuż

szej wyprawy misyjnej w okolice 
Sydonu oraz Cezarei Filipowej i 
wraz z apostołami przebywał na 
równinie Ezdrelon, w pobliżu Na
zaretu, zatrzymał się w małej osa
dzie, zwanej Dabrath, u stóp góry 
Tabor. Uczniowie byli smutni i 
zaniepokojeni. Niedawno bowiem 
Zbawiciel przepowiadał im, że 
czeka Go ze s tro n y  
przywódców ludu izrael
skiego odrzucenie i wzgar
da, potem zaś bolesna mę
ka i okrutna śmierć na 
krzyżu. Wprawdzie dodał, 
że po trzech dniach zmar
twychwstanie, ale i tak 
apostołowie byli smutni.
Syn Boży postanowił pod
nieść ich na duchu i 
tak utwierdzić, by nie za
chwiali się w chwilach 
próby. Dokonał tego wkrót
ce, po wspomnianej zapo
wiedzi. Jak bowiem zazna
cza apostoł św. Marek, 
miało to miejsce po sześ
ciu dniach od owego wyda
rzenia.

Ewangeliści przekazują 
nam następujący opis tego, 
co wydarzyło się na górze 
Tabor:

„Po sześciu dniach Jezus 
bierze ze sobą Piotra, Ja
kuba i brata jego, Jana, i 
prowadzi ich na górę wyso
ką osobno. Tam przemienił 
się wobec nich: Jego twarz za
jaśn ia ła  jak słońce, odz ie 
nie zaś stało się białe jak 
światło. A oto ukazali im się 
Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali 
z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezus: 
Panie, dobrze jest, że tu 
jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, 
jeden dla Mojżesza i jeden dla Elia
sza. Gdy on jeszcze mówił, oto 
obłok świetlany osłonił ich, a z 
obłoku odezwał się głos: To jest 
mój Syn umiłowany, w którym  
mam upodobanie, Jego słuchajcie! 
Uczniowie, słysząc to, upadli na 
twarz i bardzo się zlękli. A Jezus 
zbliżył się do nich, dotknął ich i 
rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! 
Gdy podnieśli oczy, nikogo nie

widzieli, tylko samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, Jezus 
przekazał im mówiąc: Nie opo
wiadajcie nikomu o tym widzeniu, 
aż Syn Człowieczy zmartwych
wstanie”  (Mt 17, 1-9).

Św. Łukasz pisze, że uczniowie 
Jezusa „ujrzeli Jego chwałę” (9, 
32). Kiedy używa się wyrażenia 
„chwała” w stosunku do Boga, ma 
ono oznaczać Boga w Jego pełni.

Tylko św. Łukasz, opisując to 
wydarzenie, przekazuje pewien 
szczegół, mianowicie, że Mojżesz i 
Eliasz rozmawiali z Jezusem o bli
skim Jego „odejściu” w Jerozoli
mie. Odejście oznacza tu odejście 
z tego świata, zmartwychwstanie i 
wniebowstąpienie.

I Mojżesz, i Eliasz wstępowali na 
Synaj; to że łączą się z Jezusem na 
innej górze oznacza, że wraz z Nim 
wypełniły się czasy, że teraz jest to 
już nowy Synaj.

I jeszcze jedno wydarzenie: 
„Z jaw ił się obłok i osłonił ich: zlę
kli się, gdy tamci wchodzili w 
obłok” (Łk 9,34). „O błok” to drugie 
wyrażenie „chwały” Bożej. Tutaj 
symbolizm jest bardzo wyraźny: 
ukazuje Boga — zasłaniając Go jed

nocześnie. Jest to tajemnica obec- 
ności-nieobecności, lub raczej 
obecności widzialnej i niewidzial
nej, będącej tu, lecz niedostęp
nej.

W Przemienieniu Jezusa najwa
żniejszym nie jest świadectwo 
Mojżesza i Eliasza, ani „chwała” 
Chrystusa, ani nawet obłok, ale 
Głos; z obłoku rozległ się Głos, 
który mówił: „To jest Syn najm il
szy, w którym mam upodobanie, 
Jego słuchajcie” (Mt 17, 6). Jest to 
ponowna interwencja Boga-Ojca, 
która już miała miejsce podczas 
chrztu Jezusa (Łk 3, 22). Ale pod
czas Przemienienia zjawia się ele

ment dodatkowy o kapital
nym znaczeniu, wezwanie 
skierowane do trzech ucz
niów: „Jego słuchajcie” . 
Głos ten nawołuje, by za
ufali słowu Jezusa, uwie
rzyli Mu, a  szczególnie w  tej 
chwili, kiedy głosi On jed
nocześnie śmierć i  zmar
twychwstanie.

Uczniowie Jezusa do
p ie ro  po Z m a rtw ych 
wstaniu rozum ieją, co 
oznacza Przemienienie i 
co mówi Głos. Czym jest 
on jednak dla uczniów w 
chwili, kiedy go usły
szeli? Są przerażeni, zdzi
wienie, strwożeni.

Przem ienienie Jezusa 
na górze Tabor miało cel 
podwójny: m iało przy
gotować Apostołów na 
przyszłą mękę ich Mistrza i 
przekonać ich, że warto jest 
uwierzyć Jezusowi i całko
wicie powierzyć Mu siebie. 
Przemienienie Jezusa było 
też odpowiedzią na pełną 
lęku i trwogi postawę Pio

tra, jaką zajął on, gdy usły
szał o czekającej Jezusa męce. 
Chrystus chciał go pouczyć, że 
Mesjasz może, a nawet musi pod
jąć cierpienie, aby tą drogą jeszcze 
promienniej zajaśniała Jego chwa
ła. Przemienienie na górze Tabor 
było także nagrodą dla Apostołów 
za ich wiarę.

Przemienienie Chrystusa jest 
jeszcze jednym dowodem   op
rócz Zmartwychwstania — że 
Jezus jest Bogiem, a nauka, 
jaką głosił, jest boska. Cho
ciaż Przemienienie Pańskie trwa
ło krótko, to jednak uczniowie 
otrzymali odpowiedź, którą po
twierdzi Zmartwychwstanie. Pa
miętajmy o tym, uczestnicząc we 
Mszy św.



Z  życia naszych parafii

Niech imię Pańskie będzie błogosławione
Parafia polskokatolicka w Go

rzowie Wielkopolskim pw. św. Jó
zefa Oblubieńca Najświętszej Ma
ryi Panny wyśpiewała w dniu 13 mar- 
ca 2006 r. hymn dziękczynny do 
Ducha Świętego za łaskę kon
sekracji w nowo poświęconej kapli
cy przekazanej przez władze mia
sta Gorzowa Wlkp.

W tak uroczystym dniu, pamiątki 
objawień fatimskich, parafianie i 
wierni Kościoła Polskokatolickie- 
go po długich latach oczekiwań 
świętowali dzień radości, dzięku
jąc Bogu i Matce Najświętszej za 
dar nowej świątyni. Doniosłej uro
czystości przewodniczył Ordyna
riusz Diecezji Wrocławskiej ks. mgr 
infułat Stanisław Bosy.

Wśród licznie zgromadzonych 
wiernych w czasie uroczystego 
nabożeństwa poświęcenia i kon
sekracji uczestniczyły także wła
dze miasta Gorzowa, z jego pre
zydentem Tadeuszem Jędrzejcza
kiem na czele. Powitania zapro
szonych gości dokonał długoletni 
proboszcz parafii gorzowskiej 
ks. mgr Józef Bryza. W nabożeń
stwie uczestniczyli przedstawicie
le Polskiej Rady Ekumenicznej 
ks. mgr dziekan Mitrat Cerkwi 
Prawosławnej Bazyli Michalczuk 
z sekretarzem rady Pawłem Lesz
czyńskim z Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego. Uroczystość za
szczycił kapelan POW dla Greko
katolików ks. mjr mgr Piotr Szwec- 
-Nadworny. Natomiast generała 
Leszka Kozaka reprezentowali 
przedstawiciele Światowego Związ
ku Armii Krajowej.

Uroczystą Mszę św. pod prze
wodnictwem Ordynariusza Diece
zji ks. infułata Stanisława Bosego 
współkoncelebrowali ks. dziekan 
Lubuski Ryszard Szykuła i ks. 
dziekan Pomorsko-Wielkopolski 
Adam Borzacki. Homilię wygłosił 
ks. Ordynariusz. Odniósł się w niej 
do posługi Kościoła, jako funda
mentu wiary. Dziękował Bogu za 
dar łaski w nowo konsekrowanej 
kaplicy. W niej to bowiem parafia
nie z Gorzowa Wielkopolskiego 
zanosić będą swoje prośby do

Świątynia polskokatolicka 
w Gorzowie Wielkopolskim  

w dniu 13 marca br.
Boga o dalsze błogosławieństwo 
dla nich, dla ich rodzin i para
fii.

Przed udzieleniem błogosławień
stwa, wieńczącego tak uroczyste 
nabożeństwo, słowa podziękowa

nia do władz Gorzowa, przedstawi
cieli Rady Ekumenicznej, zapro
szonych gości oraz parafian skie
rował Henryk Makuszewski z Zie
lonej Góry. W imieniu społecz
ności wiernych parafii gorzowskiej 
Dekanatu Lubuskiego dziękował 
za konsekrację świątyni. W swoich 
słowach odniósł się także do dia
logu ekumenicznego „przebaczam 
i proszę o przebaczenie” , prosząc 
wszechmogącego Boga, by ta 
świątynia była źródłem pojedna
nia. Na zakończenie Mszy św. bło
gosławieństwa dla wspólnoty para
fialnej Gorzowa Wielkopolskiego 
Dekanatu Lubuskiego oraz Diece
zji Wrocławskiej udzielił ks. infu
łat Stanisław Bosy. Uroczystość 
uwieńczył odśpiewany hymn „Bo
że, coś Polskę” .

Henryk Makuszewski 
(uczestnik uroczystości)

4 rodzina

Uroczysta Msza św. koncelebrowana w nowej świątyni



Starokatolicyzm
W teologii starokatolickiej często jest podkreślany związek pomiędzy 

urzędem a sprawowaniem Eucharystii.

Znaczenie sukcesji apostolskiej 
dla sprawowania Eucharystii

Znany teolog starokatolicki 
K. Stalder pisał: „Znaczenie suk
cesji apostolskiej dla sprawowania 
Eucharystii nie polega na tym (...), 
że udziela ono jakiejś specjalnej, 
wyizolowanej autoryzacji dla spra
wowania Eucharystii (...), ale na 
tym, (...) że sprawia ono, iż Eucha
rystia utrzymuje się, jako centrum

społeczności Kościoła, a przez nią 
utwierdza się i konstytuuje ciągle 
na nowo wszechstronna jedność 
Ciała Chrystusowego” .

W Nowym Testamencie Jezus 
Chrystus jest kapłanem, który 
dokonuje jedynej Ofiary jednoczą
cej nasz Bogiem. W tekście o Świę
tej Eucharystii, który wspólnie 
przyjęła Teologiczna Komisja Pra- 
w osławno-Starokatolicka, czy
tamy: „To jest moja Krew Przymie
rza, która za wielu będzie wyla
na na odpuszczenie grzechów” 
(Mt 26,28). „Kapłanem sprawującym 
każdą Eucharystię jest sam Pan. 
,Ty jesteś tym, który składa i który 
jest składany, który przyjmuje 
i który jest dzielony, Chrystus, nasz 
Pan’ (Modlitwa do Hymnu herubi- 
nów). ,On jest kapłanem; On sam 
jest tym, który składa ofiarę i On 
sam jest darem składanym na 
ofiarę’ (Augustyn, Civ. 10, 20; MPL

41, 298. Por. Ambroży, In Ps. 38 
enarr. 25; MPL 14, 1051; n.; Patr. 9, 
38; P L14, 686). Całe zgromadzenie 
eucharystyczne, kler i lud, uczest
niczy w sposób organiczny w 
dokonywaniu uroczystości eucha
rystycznej; liturgami Sakramen
tu są biskup i kapłani. Prakty
ka Kościoła i kanony zakazują

d iakonom  ' składan ia  o fia ry ’ 
(por. I Sobór Powszechny, ka
non 18)” .

Nowe Przymierze w swojej Krwi 
ustanow ił nasz Zbawiciel: „Ten kie
lich jest Nowym Przymierzem we 
Krwi mojej” (1 Kor 11, 25). Powołał 
lud, który dzięki Duchowi Świę
temu miał tworzyć jeden Lud Boży. 
Wszyscy wierzący w Chrystusa są 
„rodzajem wybranym, królewskim 
kapłaństwem, narodem świętym, 
ludem nabytym (...), co niegdyś nie 
był ludem, teraz zaś jest ludem 
Bożym” (1 P 2, 9-10). Głową tego 
ludu jest Jezus Chrystus, „który 
wydany został za grzechy nasze 
i zmartwychwstał dla usprawiedli
wienia naszego” (Rz 4, 25). On dał 
swojemu ludowi przykazanie mi
łości (J 13, 34), które pomoże 
uczniom Chrystusa osiągnąć cel — 
Królestwo Boże, gdzie „samo 
stworzenie będzie wyzwolone z

niewoli skażenia na wolność chwa
ły  synów Bożych” (Rz 8, 21). Lud 
ten nazywa się „Kościołem Bo
ga, który On nabył własną krwią” 
(Dz 20, 28). Jezus Chrystus, który 
„jest kapłanem na wieki na wzór 
Melchizedeka” (Hbr 5, 6), nowy 
lud „uczynił (...) królestwem 
i kapłanami Bogu i Ojcu swemu” 
(Ap 1, 6).

Wszyscy ochrzczeni, odrodzeni 
przez Ducha Świętego stanowią 
święte kapłaństwo, dla składania 
duchowych ofiar, przyjemnych 
Bogu przez Jezusa Chrystusa. 
„Jesteście wybranym plemieniem, 
królewskim kapłaństwem, naro
dem świętym ludem  [Bogu] na 
własność przeznaczonym, abyście 
ogłaszali dzieła potęgi Tego, który 
was wezwał z ciemności do prze
dziwnego swojego światła” (1 P 2, 
5-9). „Nauka o tak zwanym kapłań
stwie wiernych, sformułowana po 
raz pierwszy przez Ojców Starego 
Kościoła, później została usunięta 
w cień i dopiero M. Luter odkrył ją 
na nowo oraz z naciskiem propa
gował, a dzisiaj uznawana jest 
przez większość Kościołów, ostat
nio również przez Kościół rzym
skokatolicki. W szczegółach jest 
ona jednak różnie interpretowana, 
jako że jej sens w Nowym Testa
mencie jest zawiły i wieloznaczny. 
Na podstawie Ga 3,216-28; Ef 2,18; 
Hbr rozdz. 7-10; 1 Tm 2,5; 1 P 2 ,9 n. 
oraz Ap 1, 6; 5, 10; 20, 6 można 
zasadniczo odróżnić trzy interpre
tacje tej doktryny” — pisał Urs 
Kury.

Należy tu zwrócić uwagę, że sta- 
rokatolicy przypominają o tym, że 
wszyscy — duchowni i świeccy — 
są ludem Bożym, „wybranym 
plemieniem, królewskim kapłań
stwem” (1 P 2, 9). „Jak ze względu 
na mistyczne krzyżmo zwiemy 
wszystkich pomazańcami, tak zwie
my też wszystkich kapłanami, 
ponieważ są członkami jednego 
Kapłana” (Augustyn, O państwie 
Bożym). „Królewskie kapłaństwo” 
przyznawane nam przez św. Piotra 
(1 P 2, 9) i św. Jana (Ap 1, 6; 5, 10) 
jest to kapłaństwo całego Kościoła. 
„Każdy otrzymuje namaszczenie 
do godności kapłańskiej, lecz jest 
ona duchowej natury” (Ambroży, 
De sacramentis). Każdy ochrzczo
ny ma udział w powszechnym kap
łaństwie, a tylko niektórzy z nich 
otrzymują sakrament święceń kap
łańskich który nakłada na nich 
dodatkowe obowiązki; pozwala 
im — w imię Chrystusa — groma
dzić wspólnotę Kościoła, głosić 
Słowo Boże, udzielać sakramenty,

cd. na str. 6

Z uroczystości reaktywowania duszpasterstwa w parafii Miłosierdzia Bożego w War
szawie. W środku: Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego bp Wiktor Wysoczański, 

obok — ks. inf. Ryszard Dąbrowski — kanclerz Kurii Biskupiej



Zanim wyjedziesz na wczasy

Czy wiesz, jaki klimat jest dla Ciebie najlepszy?
W Polsce zasadniczo rozróżnia

my, oczywiście z punktu widzenia 
zdrowotnego, cztery klimaty: ni
zinny, podgórski, górski i nadmor
ski.

Klimat nizinny. Większa część 
naszego kraju to niziny — mniej lub 
więcej zadrzewione. Klimat na 
nizinach cechuje się w pewnych 
okresach stałością pogody (za
równo ładnej jak i brzydkiej). 
Lokalne różnice wprowadza zale
sienie terenów. W lasach istnieje 
zawsze większa wilgotność i mniej
sza prędkość wiatru. W lasach liś
ciastych zmniejszona jest ilość 
światła widzialnego i promienio
wania nadfioletowego, a stosun
kowo duże jest promieniowanie 
podczerwone. Przebywanie w ielo
godzinne w cienistych miejsach 
właśnie z tego powodu może przy
czyniać się do występowania bó
lów głowy. Tak więc dłuższe prze
bywanie w cienistych, liściastych 
lasach nie jest wskazane dla cho
rych ze zmianami miażdżycowymi 
w naczyniach mózgowych. W la
sach iglastych natężenie promie
niowania jest stosunkowo równo
mierne, istnieje tu, zwłaszcza w ciep
łej porze roku, znaczne stężenie

cd. ze str. 5

budować jedność Kościoła. Otrzy
mują oni „nałożenie rąk” , przeka
zywane od czasów pierwszych 
Apostołów (1 Tm 4, 14; 2 Tm 1, 6).

Zarówno powszechne kapłań
stwo wiernych, jak i kapłaństwo 
urzędowe (hierarchiczne) — choć 
różnią się pod względem istoty — 
to jednak jedno i drugie uczestni
czy w jednym kapłaństwie Chry
stusowym.

Kapłan, dzięki swej władzy, 
sprawuje ofiarę eucharystyczną i 
składa ją Bogu w imieniu całego 
ludu. Wierni sprawują kapłaństwo 
powszechne, uczestnicząc w ofia
rowaniu Eucharystii, przyjmując 
sakramenty, modląc się, dając 
swoim życiem świadectwo wiary. 
„Przez Niego więc składajmy Bogu 
ofiarę czci ustawicznie, to jest 
owoc warg, które wyznają Jego 
imię” (Hbr 13,15).

Jedynie cały lud Boży — mając 
„namaszczenie od Świętego” (1 J 
2, 20) — nie błądzi w wierze

olejków eterycznych pochodzą
cych z parowania żywic sosny, 
świerków i jodeł. Działanie tych 
olejków jest wyraźnie korzystne 
dla błon śluzowych nosa i oskrzeli. 
Pogłębiają one oddech i działają 
również w pewnym stopniu dezyn- 
fekująco.

Klimat podgórski i górski. Zna
mienną cechą klimatu górskiego, 
nie zawsze — niestety — braną 
pod uwagę przez wycieczkowi
czów, jest różnorodność klimatów 
w dolinach, na zboczach i na szczy-

(„namaszczenie, które otrzymaliś
cie od Niego, trwa w was i nie 
potrzebujecie pouczenia od niko
go, ponieważ Jego namaszczenie 
poucza was o wszystkim” — 1 J 2, 
27).

Dzięki wsparciu Ducha prawdy, 
lud Boży przyjmuje Boże słowo, 
„przyjęliście je nie jako słowo ludz
kie, ale — jak jest naprawdę — jako 
słowo Boga, które działa w was wie
rzących” (1 Tes 2, 13).

Duch Święty nie tylko uświęca i 
prowadzi lud Boży, ale także 
udziela mu swoich darów. „Jed
nemu dany jest przez Ducha dar 
mądrości słowa, drugiemu umie
jętność poznawania według tego 
samego Ducha, innemu łaska uz
drawiania w jednym Duchu, innemu 
dar czynienia cudów, innemu pro
roctwo, innemu rozpoznanie du
chów, innemu dar języków i wresz
cie innemu łaska tłumaczenia 
języków. Wszystko zaś sprawia 
jeden i ten sam Duch, udzielając 
każdemu tak, jak chce” (1 Kor 12, 
8- 11).

tach. Cisza i spokój w 
dolinach, ciepło, a na
wet gorąco na zbo
czach i wietrzno, zimno 
lub mglisto na szczy
tach. Naturalną cechą 
klimatu gór jest mniej
sze ciśnienie atmosfe
ryczne. Powoduje to 
konieczność głębszych 
oddechów, lepszą wen
tylację płuc, a po oko
ło 3 tygodniach wzra
sta liczba czerwonych 
c ia łek  krw i, która 
utrzymuje się jeszcze 
przez parę tygodni po 
powrocie na niziny.

Do celów leczniczych klimat 
górski zaczęto wykorzystywać naj
pierw w Szwajcarii, gdzie niektóre 
uzdrowiska zyskały światową sła
wę. Nasze uzdrowiska w Tatrach 
i Karkonoszach nie leżą tak 
wysoko jak alpejskie, ale mimo to 
mają wiele korzystnych cech kli
matycznych. Nasze polskie sana
toria górskie już od ponad wieku 
znane są jako bardzo pomocne w le
czeniu gruźlic y płuc i gruźlicy 
kości. Pierwsze bowiem takie 
kuracje przeprowadzono już w koń
cu dziewiętnastego wieku.

Nie zaleca się dłuższego pobytu 
w typowo górskich warunkach 
chorym na ostre nieżyty oskrzeli, 
na różne dolegliwości reumaty
czne oraz przy chorobach serca.

Klimat nadmorski. Odznacza się 
on większą stałością w danej porze 
roku w porównaniu z klimatem 
górskim, a nawet nizinnym. Pro
mieniowanie słońca nad morzem 
jest silniejsze niż w głębi lądu, 
z wyjątkiem najwyższych partii 
gór. W powietrzu nadmorskim 
stwierdza się obecność różnych 
składników mineralnych, które 
wchodzą w skład wody morskiej. 
Wdychanie ich jest zawsze leczni
czą inhalacją. Pobyt nad morzem 
jest wskazany dla osób z niedoma
ganiem tarczycy i innych gruczo
łów wydzielania wewnętrznego. 
Klimat ten łagodzi też wszelkie 
stany neurastenii. Chorzy z nie
domaganiem krążenia, niewydolnoś
cią wieńcową serca, nadciśnieniow- 
cy, oraz ci, którzy niedawno prze
byli zawał serca, najbezpiecz
niejsi są właśnie w klimacie nad
morskim. I to niezależnie, w jakiej 
porze roku przyjadą nad morze.



Kwiaty z  pól okolicznych 
uszczknięte i zioła, 
Przenajmilsze ofiary 
pracowitej wioski,
Przyniosły swe zapachy 
do wnętrza kościoła, 
Przyniosły przed oblicze 
dobre M atki Boskiej.
W  górze jako głos starczy, 
organ przepowiada,
W  dole z  piersi ludu płynie 
pieśń kościelna,
U stóp Twych, jasna Pani, 
wieś swe dary składa,
O pól Rządczyni mądra,
o Królowa Zielna.
Przed ołtarzem ksiądz szepcze 
łacińskie wyrazy,

Woń kwiatów coraz żywiej nad 
głowy się wznasza:
Ochraniaj nas od klęsk, chorób 
i zarazy,
Królowo Ziół przedziwna,
Pól Rządczyni nasza! 
Rozśpiewały się usty, organ 
wciąż przewodzi,
Ten w piersi się uderza, 
ten znak krzyża czyni: 
Obraniaj nas od wojny, 
ognia i powodzi,
O Ziół Królowo można, 
naszych Pól Rządczyni.

(W. Rolicz-Lieder: „ W M atkę Boską Zielną”)

Polskie tradycje i zwyczaje

Święto Matki Boskiej Zielnej
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 

Panny, zwane popularnie w tradycji 
ludowej Świętem Matki Boskiej Ziel
nej jest najstarszym świętem Maryj
nym w całym roku liturgicznym. 
Uroczystość obchodzona była w 
Konstantynopolu już od V wieku (w 
Kościele wschodnim święto to nosi 
nazwę Zaśnięcia Najświętszej Maryi 
Pannny), a  w  Rzymie — od VII wieku.

Zygmunt Gloger w swoim „Roku 
Polskim” pisał: „Wniebowzięcie Naj
świętszej Maryi Panny ze wszystkich 
świąt ku czci Bogarodzicy to uroczy
stość najdawniejsza, bo sięgająca 
pierwszych wieków chrześcijaństwa 
i zawsze solennie obchodzona, 
z obchodem tym kościelnym, który 
rozmaite dawniej nosił nazwy, jak: 
Śmierci, Odpocznienia, Zaśnięcia” .

Przypadające 15 sierpnia święto, 
dawniej nazywane też dniem Matki 
Bożej Dożynkowej, bo zgodnie z rol
niczym kalendarzem „Na Wniebo
wzięcie pokończone żęcie” — zawiera 
wiele treści teologicznych, kulturo
wych i obyczajowych.

Dzisiaj dzień 15 sierpnia Kościół uz
naje za dzień triumfu Matki Bożej i uko
ronowanie wszystkich Jej godności.

Natomiast obrzędowość ludowa 
wiąże ten dzień ze święceniem pło
dów rolnych i ziół, będących symbo
lami bogactwa przyrody, stąd wywo
dzi się druga popularna nazwa tego 
święta: uroczystość Matki Boskiej 
Zielnej. Wnętrza kościołów ozdabia 
się wiankami z ziół i kwiatów, bukie
tami, kompozycjami roślinnymi z 
warzyw, owoców i runa leśniego. 
„Jest to więc po oktawie Bożego 
Ciała drugi dzień w roku przezna

czony do święcenia ziół i kwiatów 
polnych” . Na Mazowszu i Podlasiu 
niesiono do kościoła, aby poświęcić 
w dzień Matki Boskiej Zielnej: boże 
drzewko, hizop, lawendę, dziewannę, 
rumianek, dziurawiec, aby je po
święcić. Natomiast w Krakowskiem 
święcono dwanaście roślin. Były to: 
włoski Najświętszej Panny, żółto 
kwitnący obieżyświat, trojeść, żabie 
skrzeki, boże drzewko, rotyć, lub
czyk, leszczynę (koniecznie z orze
chem), żyto, konopie, len i miętę.

Przed świętem kobiety i dzię- 
wczęta wiły tzw. brogi — duże 
wieńce, jako podziękowanie za tego
roczne plony. Brogi przygotowy
wano z ostatnich kłosów zżynanych 
uroczywiście na zakończenie żniw. 
Te garście koszonego zboża miały 
swoje nazwy: przepiórka, fonka, 
dziad, stary, bękart, baba, broida, 
pępek, koza, bęks. Takie same nazwy 
nosiły stare polskie zabawy związane 
właśnie ze ścinaniem ostatnich kło
sów. Brogi czasami były tak duże, że 
wieziono je do kościoła na drabinia
stym wozie, i święcono razem z 
mniejszymi wieńcami i bukietami 
ziela na uroczystej sumie. Zbożom 
przypisywano niegdyś niezwykłe 
znaczenie, bowiem w obrzędowych 
poczynaniach odgrywały one donio
słą rolę. W zbożu — „najszlachetniej
szym owocu pól — wszystko jest 
symbolem życia, dostatku i plonów, 
od nasienia — po kłosy.

Wianki wito więc zazwyczaj z czte
rech zbóż: pszeniczny, żytni, jęcz
mienny i owsiany, ale też mieszane z 
ziół, kłosów i owoców, ozdabiane 
kwiatami — nagietkami, makami i

chabrami oraz trawami. Wiele nazw 
roślin używanych do wianków świad
czy o wielkiej sakralizacji otaczają
cego rolników świata. Tak więc w 
wianki wplatano: „koszyczki Naj
świętszej Maryi Panny” — czyli wer
benę pospolitą, „łzy Matki Bo
skiej” — groszek i „warkoczyki Naj
świętszej Panienki” — czyli dziewian- 
nę drobnokwiatową, a także „złote 
włosy Matki Boskiej” , „len Panny 
Maryi” czy „pantofelki Matki Boskiej” .

Człowiek w głębi duszy przecho
wywał ślad odwiecznego respektu 
dla przyrody. Okazywał to roślinom 
w czasie świąt, ceremonii, uroczy
stości. Uznawał bowiem, że zaświaty 
symbolizują człowiekowi swe zamia
ry. Ich odczytanie zależy od zna
jomości ich języka, a poznanie go 
daje człowiekowi szansę obrony i 
przeciwdziałania. Rośliny należały 
do „tamtego” świata. A więc podczas 
świętowania trzeba było się nimi 
posłużyć.

Mawiano:
„Na Wniebowzięcie pokończo

ne żęcie” , czyli można było odpo
cząć.

Był więc dzień Matki Boskiej 
Zielnej dniem wielkich dziękczyn
nych pielgrzymek. Dawniej, przy
gotowując się do obchodów Matki 
Boskiej Zielnej, należało w dniu 
św. Wawrzyńca, czyli 10 sierpnia, 
poświęcić masło i miód, które
go potem dawano do kosztowania 
po łyżeczce każdemu z domowni
ków.



15 sierpnia: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Kazimiera Iłłakowiczówna: 
„Msza Maryjna na Matkę Boską Zielną”

Po co te w iązki i wianki z  mięty, wrotyczu, rumianku? 
Niesiemy je  na znak hołdu M ary i Pannie p rzed  ołtarz. 
H yzop, lawenda, jałowiec? W szak to potrzebne w chorobie? 
M am y je, chcemy dziewanną ucieszyć M aryję Pannę.
Niechj to księża poświęcą dzisiaj w ten dzień Wniebowzięcia, 
A tę pszenicę i jęczmień, czy  także mamy poświęcić?
Proso też i mak, i ży to  na coraz większą obfitość.
N a  cóż bób i rzodkiew zda  się w Niebie, na rajskim popasie? 
M aryi z  ży ta  korona, nam  —  chleb zeń upieczony.
Niechaj je  księża święcą dzisiaj, w ten dzień Wniebowzięcia.

Hołd Maryi Pannie
Jakkolwiek to nad rozum, 
o Panno Maryjo,
Niechaj Twego Poczęcia 
Nieskalane Dziwo 
Przyświeca znojom Duszy 
gwiazdą miłościwą,
Kojące Tajemnice 
niechaj się w nim kryją.

Maryi Panny wskazuje na trwa
jące odtąd powszechne i zgodne 
przekonanie Kościoła. W niebo
wzięcie Bożej Rodzicielki jest 
dziełem Boga. Nie jest jak zmar
twychwstanie i wniebowstąpie
nie Jezusa Chrystusa funda-
Podle Krzyża Chrystusa 
Radość nienaganną 
Płakałaś w czystej Duszy, 
o Synu wiedząca,
Że jeno ludzkim oczom zaszedł, 
na wzór Słońca,
Jakkolwiek to nad rozum, 
o Maryjo Panno.

Na terenie parafii polskokato- 
lickich w naszym kraju wznie
siono wiele świątyń pod wezwa
niem Maryi Bogarodzicy. G ro
madzimy się licznie u stóp Jej 
ołtarzy, by wspólnie śpiewać 
Litanię Loretańską lub odma
wiać różaniec.

Najświętsza Maryja Panna jest 
Matką Syna Bożego, Jezusa 
Chrystusa, a więc Bogarodzicą, 
wybraną przez Boga. Maryja jest 
najświętsza ze wszystkich świę
tych, jacy do tej pory żyli i 
jeszcze żyć będą. Czyż mogło

Naród polski ma w sposób szczególny zakodowaną w duszach 
cześć dla Bożej Rodzicielki. Najświętsza Maryja Panna jest dla nas 
wzorem wiary chrześcijańskiej, jest wzorem adwentowej nadziei 
oddania się płynącego z wiary, służby z ducha i miłości. Jest wzorem 
człowieka wsłuchującego się w słowo Boże, modlącego się do Boga.

Niech poezja
Józefa Ruffera (1878-1940) 
„Z posiania do dusz” 
stanowi podpisy 
pod zamieszczone 
reprodukcje 
dzieł sztuki.

Jakkolwiek to nad rozum, 
o Maryjo Panno,
Godnaś jest, iżbyś Duszom  
pięknie dobrych ludzi 
Była Matką, co Boga 
z łona swego budzi,
A jaśnieje czystością 
słodką, nienaganną.

być inaczej? Wszak Bóg musiał 
w sposób szczególny przyozdo
bić duszę Maryi i by Jej cia ło 
mogło być godnym mieszkaniem 
Jego jednorodzonego Syna, któ
ry — jako Bóg — jest najwyższą 
świętością.

Prawda o wzięciu Maryi Dzie
w icy z duszą i ciałem do chwały 
Nieba, poświadczona przez Tra
dycję w przekazach dających 
wyraz przekonaniu wiary, weszła 
na stałe do litu rg ii i pobożności 
Kościoła. Znane od stuleci świę
to W niebowzięcia Najświętszej



mentem naszej nadziei na zmar
twychwstanie, ale jest owocem 
Chrystusowego zmartwychwsta
nia i wywyższenia, a przez to 
umocnienia naszej nadziei.

H istoria narodzenia naszego 
Zbaw iciela przedstawia bardzo 
sugestywnie, że Najświętsza Pan
na, tak jak inne ziemskie matki, 
nosiła swe Dziecię pod sercem 
dziewięć m iesięcy i urodziła Je, 
kiedy nadszedł czas rozwiązania. 
Była przy Nim, troszczyła się, 
kochała bez granic i bez granic 
cierpiała...

Dzięki swej wierze i swemu 
związaniu z Jezusem C hrystu
sem, Najświętsza Maryja Panna 
przedstawia wym owny obraz 
człowieka przez Niego odkup io
nego. Ucieleśnia w sposób je
dyny to, co znaczy Kościół. Jest 
nie ty lko  wzorem dla Kościoła, 
ale także jego prototypem. Ona 
przecież uprzedza Kościół i 
um ożliw ia dopiero jego zaistnie
nie. Bowiem przez swoje „tak” , 
które wypowiada jako pierwsza i 
jako przedstawicielka wszyst
kich staje się Bramą, przez którą 
Bóg wchodzi na świat. To 
wszystko nie narusza w niczym 
prawdy, że jedynie Jezus C hry
stus jest zbawieniem ludzi. Mary
ja jest ty lko  pokorną służebnicą. 
Jezus Chrystus odkup ił Ją, jak 
odkup ił wszystkich ludzi. Ale w 
akcie odkupienia Bóg chce 
dobrowolnej zgody, wolnego 
„tak ” swojego stworzenia. Jej: 
„O to Ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według 
Twego słowa” (Łk 1, 38) wyraża 
w sposób programowy, że Bóg 
chce zawrzeć przymierze z ludź
mi, wejść w dialog z nimi, obda- 
rować ich wspólnotą i przyjaźnią. 
Gdyby pom inięto Najświętszą 
Pannę w Nowym Testamencie, 
wówczas człowieczeństwo sta
łoby się ty lko jakim ś przebra
niem Boga, który działa i prze
mawia w dziejach świata. W Naj
świętszej Maryi została zacho
wana cała godność stworzenia 
przed obliczem Boga.

Czcząc Najświętszą Maryję 
jako Matkę Bożą, Kościół chce 
uw ielb ić Jezusa Chrystusa, który 
jest jedynym Pośrednikiem pomię
dzy Bogiem a ludźmi. Do Maryi 
zanosimy swe m odlitwy, w ie

rząc, że jest Ona w Niebie. 
Jest tam razem ze swoim Sy
nem, a naszym Panem, Jezu
sem Chrystusem. W ierzymy, 
że jako nasza Matka, zna na
sze troski, zmartwienia, bó
le. Ona wie, co to jest c ier
pienie, samotność, opuszczenie 
i wzgarda. Ona wie, co zna

czy dla człow ieka łaska si
ły, co znaczy zdolność w ytrwa
nia w wierze i życie godne 
miana dziecka Bożego. Ona 
wie, że na jw ażnie jsze jest 
pełnienie woli Bożej. Pragnie 
być naszą Pośredniczką na 
drodze w iodącej do Jej Syna — 
do Nieba.

Iżbyś zasiadała z Nim na Stolicy wiecznej i przeto Ci chwała. 
Jakkolwiek to nad rozum, o Panno Maryjo...



Kultura: Ludzie, których nie można zapomnieć

Rozważania

Kilka słów na temat szczęścia
Do szczęścia zawsze konieczny 

jest ktoś lub potrzebne jest coś,
czego obecność lub wiara w dobie
gającą końca nieobecność daje 
człowiekowi radość. Temu czemuś 
musi człowiek zawierzać i równo
cześnie wierzyć sobie samemu, swe
mu domowi, swoim bliskim, miejscu 
pracy, otaczającym go ludziom. 
Zawierzyć przyjmowanym zasadom i 
wyznawanym ideałom.

Wiara pozostaje w tym, co szczęś
ciem i radością ogarnia dlatego, że 
temu komuś lub czemuś się sobą 
oświadcza, że w tym kimś lub czymś 
znajduje siebie i oddanie dla siebie. 
Dlatego wiara dla szczęścia jest ste
rem i podporą, z niej pochodzi u każ
dego człowieka swoistość, siła i 
wzniosłość samego odczucia i prze
żywania szczęścia. Z wiary też 
szczęście okazuje się takie, jaką

wiarą się nim obdziela. I słusznie 
utrzymuje się, że wiara jest matką 
szczęścia.

Wspólnie wypracowane i zdoby
wane szczęście chroni człowieka od 
bodajże największego nieszczęścia, 
jakim jest czucie się szczęśliwym w 
samotności. Bowiem wierzyć szczęś
ciu, to zarazem i kochać, i w miłości 
kogoś lub czegoś znajdować, i 
utrzymywać swoją wiarę w szczęście.

Dlaczego miłość jest tym, co 
podaje rękę szczęściu? Chciałoby 
się powiedzieć, że miłość to samo 
szczęście, które znalazło sobie serce 
i w nim się ostaje. I temu sercu wierzy 
do tego stopnia, że wszystko w nim i 
zeń czyni szczęśliwym i przepajanym 
radością. Szczęśliwa sobą miłość 
tylko szczęście widzi i doń jedynie 
się skłania, bo poza nim wszystko 
inne z jej uczuć znika.

bawiła w Moskwie z wizytą u przy
jaciół, ktoś zaprosił ją na koncert 
Wysockiego. Ten, gdy tylko ją 
zobaczył (a znał ją z kina), padł 
przed nią na kolana i zapytał, czy 
zostanie jego żoną. Oświadczyny 
zostały przyjęte. Zamieszkali wspól
nie w moskiewskim bloku. Ta 
kobieta była jego przeznaczeniem, 
miłością aż po grób. Marina była 
przy nim do śmierci. Przeżyła z Wo- 
łodią niebiańskie wzloty i piekielne 
męki. Nie mogła go uratować. Po śmier
ci ukochanego męża, Marina Vlady 
zdecydowała się wrócić do Paryża. 
Wspomnienia zbyt ją bolały...

„Uosabiał to wszystko, co w Rosji 
jest najlepsze, i co najgorsze” — 
powiedział w 20. rocznicę jego 
śmierci jeden z jego przyjaciół.

Władimir Wysocki znany był z wy
konań ponad tysiąca pieśni i pio
senek autorskich, inspirowanych 
przeważnie tradycją rosyjskich 
pieśni ulicznych oraz rosyjskim 
folklorem (w Polsce śpiewał je 
m.in. Jacek Kaczmarski), z wybit
nych ról teatralnych i nielicznych 
występów na wielkim i małym 
ekranie. Był też autorem muzyki 
filmowej i teatralnej. Zmarł 24 czerw
ca 1980 r. w Moskwie na atak ser
ca. Pochowany na cmentarzu 
Wogańkowskim, gdzie stoi jego 
pomnik odlany w brązie. Wysoc
ki — to bez wątpienia najsłynniej
szy rosyjski bard XX wieku. Aż 
trudno uwierzyć, że minęło już 
26 lat od jego śmierci.

Ludzie są szczęśliwi dlatego, że 
sobie wzajemnie wierzą, otaczają się 
życzliwością, przywiązaniem, żyją w 
przyjaźni, wybaczają wszystko, nie 
chowają niczego w zapamiętaniu. Je
żeli ludzie znajdują w sobie coś, co 
stanowi wyłącznie o ich szczęściu oso
bistym i co jest w zasadzie nie do za
stąpienia, powinni o to dbać i zabie
gać. Życie w przyjaźni to przede 
wszystkim umiłowanie w  poczuciu trwa
jącego powiązania dwojga ludzi. Sa
mą przyjaźnią niepodobna obdzielać 
się po drogach życia, gdyż byle spot
kanego miłować przecież nie można.

W miłości spełnia się uścisk dwóch 
rąk: przyjaźni i szczęścia. Spełnia się rów
nież jedyne życzenie przeżywania szczęś
cia w postępowaniu wspólną drogą ku 
wspólnemu celowi—zarówno w rados
nych, jak i smutnych dniach. A w tym przy
jaźń znaczy więcej niż nawet czyjaś 
wdzięczność, bo wdzięczność—to dług, 
a przyjaźń w miłości — to z wzajemnej 
wiary nagradzane szczęście.

Nie jest łatwo znaIeźć szczęście. Mu
si się ono „obudzić” w nas samych, 
w kontakcie z uznawanym przez nas 
całkowicie drugim człowiekiem.

Ech, Wołodia...
Władimir Wysocki (1938-1980) — 

rosyjski bard. Jego zachrypły, 
a przy tym liryczny głos trafiał do 
serca. Wysocki był Rosjaninem 
z krwi i kości, kochał swój ojczysty 
kraj miłością rozpaczliwą. W Rosji 
rozumieli go wszyscy — młodzież, 
kombatanci II wojny światowej, 
recydywiści, nauczyciele akade
miccy, studenci. Za granicą pro
szono, by tłumaczył słowa swych 
pieśni. Pytano go, czemu wkłada 
tyle serca w interpretacje piose
nek, czemu jest taki nerwowy, 
żarliwy i zdesperowany, dlaczego 
tak boleśnie rani sobie palce o stru
ny gitary...

Na jego pogrzebie ktoś z przyja
ciół powiedział: „Z pieśni Wołodii 
czerpaliśmy siłę do życia, do pracy, 
do miłości. Nie był dysydentem, 
był artystą” . I trzeba dodać — arty
stą wszechstronnym, który odnosił 
również sukcesy zarówno jako 
poeta, jak i aktor (ukończył wyższą 
szkołę teralną w Moskwie). W  słyn- 
nym moskiewskim teatrze na Ta- 
gance za bilet na „Hamleta” 
(Wysocki — w roli głównej) żąda
no na czarnym rynku równowar
tość kilkunastu miesięcznych 
pensji.

Władimir 
Wysocki 
z żoną 
Mariną 
Vlady

Jego żoną była również aktorka, 
gwiazda europejskiego kina Ma
rina Vlady, córka rosyjskich emi
grantów. Kiedy w latach 70. Marina



Archeologia

Chrześcijańska kaplica dawnych Ślężan
Niezwykłego odkrycia dokonali polscy archeolodzy na Dolnym Śląsku. 

Na górze Gromnik odnaleźli bowiem pozostałości przedpiastowskiej 
kamiennej rotundy, najpewniej chrześcijańskiej kaplicy i prawdopodobnie 
najstarszej na ziemiach polskich.

Gromnik z lotu ptaka. Wewnętrzny pierścień, najlepiej widoczny, to pozostałości 
rotundy, zewnętrzny pierścień, słabiej widoczny, to ślady wieży zamkowej z XV w. 

Pozostałe ruiny są resztkami dawnej gospody

Góra Gromnik (393 m n.p.m.) 
jest najwyższym wzniesieniem 
Wzgórz Strzelińskich. Znajduje się 
w pobliżu Wrocławia. Podczas 
prac porządkowych przy uprząta
niu z jej szczytu ruin gospody 
i punktu widokowego wysadzo
nych w 1945 r. przez Niemców, 
konieczna była współpraca z ar
cheologami, ponieważ Niemcy 
zbudowali gospodę w ruinach 
XV-wiecznego zamku. Poza tym 
w VIIl-V w. p.n.e. znajdował się tu 
gród kultury łużyckiej.

Pod zwałami gruzów archeolo
dzy odkryli fundamenty wielo- 
bocznej mieszkalnej wieży obron
nej, tzw. donżonu. Był on głów
ną częścią zamku zbudowanego 
w 1439 r. przez von Czirnów — 
słynnych rycerzy rozbójników. 
Zamek ten rozkazał zburzyć 
w 1482 r. książę legnicko-brzeski 
Fryderyk. W środku wieży natra
fiono na tajemniczy murowany 
kamienny krąg z dwiema wnękami 
(absydami) — były to resztki ro
tundy starszej niż sama wieża. 
Dotychczas sądzono, że między 
V w. p.n.e. a XV w. Gromnik nie był 
zamieszkany. Resztki podobnych 
dwuabsydowych rotund znajdu
ją się na Wawelu i w moraw
skich Mikulczycach. W porów
naniu z nimi rotunda gromnic

ka jest doskonale zachowa
na.

Rotunda gromnicka ma 6,1 m 
średnicy. Zbudowano ją z miej
scowego łamanego granitu po
łączonego wapienną zaprawą. 
Wszystkie znane rotundy były 
chrześcijańskimi obiektami sa
kralnymi. Także i ta rotunda jest 
zorientowana zgodnie z kierunka
mi świata. Ma absydę wschodnią — 
ołtarzową i zachodnią — z miej
scem dla władcy. W tym przypadku 
był nim lokalny książę. Gromnicka 
rotunda stała w środku grodu. 
Okazało się bowiem, że resztki 
kamiennych wałów, które w XIX w. 
Niemcy uznali za fortyfikacje 
z okresu kultury łużyckiej, są 
w rzeczywistości pozostałościami 
umocnień grodu Ślężan z IX-X w. 
Podobnych grodów jest w okolicy 
wiele: Gilów, Niemcza, Pałąk, 
Piwniczna.

Znalezione na Gromniku frag
menty ceramiki pochodzą z IX-X w. 
oraz z wieku XV. Brak ceramiki 
z okresu od X do XV w. wskazuje, że 
w tym czasie wzgórze nie było 
zamieszkane.

Według szacunku archeologa 
gród na Gromniku razem z pod
grodziem ma około 2-2,5 ha — nie 
należał więc do największych, ale 
był świetnie ufortyfikowany. Chro

niące go wały miały drewniano- 
-ziemny trzon obłożony kamie
niami. Na jednym odcinku wał 
przechodzi nawet w kamienny 
mur. Takie wały charakterystycz
ne są dla Czech i Moraw, nie 
występują zaś na ziemiach Po
lan, k tó rzy  o tacza li g rody 
umocnieniami głównie z drewna 
i ziemi.

Ustalenie dokładnej daty pow
stania rotundy jes t trudne. Winni są 
temu m.in. Czirnowie, którzy budu
jąc zamek, usunęli ziemię ze 
szczytu Gromnika, by oprzeć fun
damenty na skale. Razem z ziemią 
znikły prawie wszystkie ślady 
ludzkiej działalności. Wiemy jed
nak, że chrześcijaństwo przenika
ło na Śląsk na długo przed chrztem 
Polski w 966 r. Prawdopodobnie 
ok. 890 r. Śląsk wszedł w skład 
Państwa Wielkomorawskiego, któ
rego władcy już od lat 20. IX w. 
wspierali chrześcijaństwo. Dzia
łalność misyjną na ich ziemiach 
prowadzili zarówno mnisi obrząd
ku łacińskiego, jak i przyby
li w 863 r. z Bizancjum sławni 
św. Cyryl i św. Metody, którzy 
stworzyli obrządek słowiań
ski.

Morawscy książęta budowali 
liczne kaplice, m.in. w Mikulczy
cach, skąd pochodzi bliźniaczka 
gromnickiej rotundy. Być może 
zmusili oni któregoś z władców 
Ślężan do wystawienia okazałej 
kaplicy. Gromnicka rotunda była
by wtedy co najmniej 60 lat star
sza niż pierwsze kamienne kaplice 
Mieszka I.

Dlaczego mieszkańcy porzucili 
Gromnik w X wieku? N ie  wiadomo. 
Być może ktoś zniszczył gród. 
M óg ł tego dokonać Mieszko I, któ
ry ok. 989-990 r. odebrał Śląsk 
Czechom. Piastowie, starając się 
zapobiec rebeliom, zazwyczaj 
niszczyli większość grodów na 
zajmowanych ziemiach, a resztę 
przekształcali w grody kasztelań
skie, obsadzając je swoimi ludźmi. 
Ale Gromnik mogli także zburzyć 
wiele lat wcześniej Czesi. Na 
te pytania chyba nigdy nie znaj
dziemy odpowiedzi. Możemy ty l
ko snuć przypuszczenia. Jak 
to naprawdę było, nie wiado
mo.



Wakacyjne opowieści

Leśni przyjaciele
Od czasu poznania swego przy

szłego męża wiedziałam, że wszy
scy mówią na niego „Puszczyk” . 
Dlaczego? — spytałam. Odpowie
dział, że to taki pseudonim harcer
ski. Potem, przez lata zwracałam 
się do niego po imieniu, czyli 
Marek, ale mówiąc o nim do innych 
używałam owego dziwnego pseu
donimu, podobnie zresztą jak 
wszyscy w rodzinie i przyjaciele.

Pewnego letniego dnia, wyjecha
liśmy do leśniczówki, aby spędzić 
tam kilka dni, zwłaszcza że prosił
o to nasz synek, Maciek, który 
właśnie teraz obchodził swoje 
dwunaste urodziny. Był to więc 
dzień szczególny.

Ojciec z synem rozsiedli się na 
werandzie wśród sosen i dębów. 
Cały las pachniał ciepłem lata, 
a rosnąca przy werandzie maciejka 
odurzała swym wieczornym zapa
chem. Szykowałam właśnie kola
cję, kiedy usłyszałam, że mój mąż 
rozpoczyna jakąś niezwykłą opo
wieść. Zbliżyłam się do nich, aby 
usłyszeć, o czym będzie mowa.

— Opowiem Ci dzisiaj, Maćku, 
pewną dawną, bardzo dawną histo
rię, jaka wydarzyła się naprawdę, 
a której głównymi bohaterami byli: 
twój pradziadek (a mój dziadek) 
oraz pewne zwierzątko... Bo trzeba 
Ci wiedzieć, że pradziadek bardzo 
kochał zwierzęta. Miał w swym 
domu psy, koty, ale najosobliw
szym stworzeniem był puszczyk. 
Ktoś kiedyś przyniósł pradziad
kowi znalezionego w lesie pis
klaka. Cudem udało się odratować 
ptaka i dziki puszczyk stał się jego 
największym przyjacielem. Można 
nawet powiedzieć, że uważał pra
dziadka za swego rodzica — spał 
tuż przy nim. Nie rozstawali się ze 
sobą nawet na noc. Babcia uszyła 
nawet dziadkowi specjalną szlaf
mycę, czyli taką czapkę do snu, na 
którą przysiadało ptaszysko. Na 
pewno wiesz, że twój pradziadek 
pracował w sądownictwie, był 
sędzią. Miał więc nie tylko przyja
ciół, ale i wrogów. To za jego 
sprawą wielu przestępców trafiło 
do więzienia. Byli tacy, którzy się 
odgrażali, poprzysięgając zemstę. 
Jeden z takich zbrodniarzy nie zre
zygnował z zemsty i pewnego dnia 
udało mu się uciec z więzienia. I co 
zrobił? Otóż skierował swe pier
wsze kroki w stronę domu sędzie
go. Każdy bowiem w mieście wie
dział, gdzie mieszka sędzia...

— I co, tatusiu — zasłuchany 
Maciek mocno przytulił się do 
ojca. — Czy ten przestępca zna
lazł pradziadka? Co było dalej?

— Tak... — kontynuował swą 
opowieść mój mąż. — Była taka jak 
dzisiaj letnia noc. Pradziadek spał 
na parterze swego domu, a okno 
jego sypialni wychodzące na og

ród było otwarte. Tam właśnie 
zakradł się przestępca. Starał się 
podejść do okna bez jakiegokol
wiek szmeru i skradał s ię  tak cicho, 
że żaden człowiek nie usłyszałby 
go. Ale puszczyk — nie człowiek. 
To przecież ptak rejestrujący w 
nocy najdrobniejsze sygnały. Pusz
czyk, który spał właśnie na szlaf
mycy, przebudził się, uniósł skrzyd- 
ła i zaczął pohukiwać...

— I co było dalej, tatusiu! — 
denerwował się Maciek.

— Co było dalej? — mówił 
uśmiechając się mój mąż. — Otóż 
przerażony zbrodniarz rzucił s ię  do 
ucieczki, a obudzony przez pusz
czyka pradziadek zaczął go gonić. 
Tak więc puszczyk, ostrzegając 
pradziadka przed niebezpieczeń
stwem, uratował mu życie. Wieść 
niesie, że ów niedoszły zabójca 
dziadka opowiadał później, że 
sędzia musi być chyba diabłem, 
skoro z jego głowy wyskakuje 
jakieś huczące ptaszysko.

Zapadła cisza. Przyglądałam się 
swoim zamyślonym „panom” .

— Tatusiu, czy ciebie nazywają 
„Puszczykiem” , bo uratowałeś ko
muś życie? — spytał po dłuższym 
milczeniu Maciek.

— Jak dotąd, nie — odparł mąż
i dodał: Byłem mniej więcej
w twoim wieku, kiedy tę historię

opowiedział mi ojciec. Wkrótce 
potem na zbiórce harcerskiej roz
mawialiśmy o tym, jak wyobra
żamy sobie prawdziwego przyja
ciela. Jedni mówili o swoich 
kolegach, inni o bohaterach lite
rackich, a ja opowiedziałem histo
rię o dziadku i puszczyku. No
i przezwali mnie „Puszczyk” . Naj
pierw bardzo się tego przezwiska 
wstydziłem, a potem zacząłem być 
z niego dumny.

— A więc to tak, mój „Puszczy
ku” — odezwałam się wreszcie. — 
To taka była twoja tajemnica!

— Chodź tu do nas, moja 
kochana — powiedział Marek. — 
Cieszę się, że wysłuchałaś wszyst
kiego. Ale skoro sądzisz, że coś 
przed tobą chciałem ukryć, powie
rzę ci teraz dalszą część tej opo
wieści.

Poczułam się jak dziecko ocze
kujące na swoją „dobranockę” .

— Parę lat po tym zdarzeniu — 
kontynuował swą opowieść Ma
rek — mój dziadek ciężko zacho
rował i umarł. Gdy się to stało, 
puszczyk przefrunął na piec, usiadł 
na nim i zamarł bez ruchu. Wszyscy 
domownicy starali się, aby ptak 
coś zjadł. Puszczyk, który dotąd 
pozwalał się żywić tylko dziadkowi, 
nie chciał teraz od nikogo przyjąć 
jedzenia. I tak po kilku dniach 
tkwienia na piecu zmarł z gło
du.

Milczałam poruszona opowieś
cią. Milczał też Marek. Pierwszy 
odezwał się Maciek: — Czyżby 
ptak p o tra fił kochać, ta tu 
siu?

— Nie wiem, synku. Wiem tylko, 
że potrafi się bardzo przywiązać —
i to tak już na całe życie.

— A czy ty, mój „Puszczyku” 
też się do mnie przywiązałeś? — 
spytałam męża, próbując rozwe
selić „towarzystwo” . — Bo ja 
do ciebie bardzo się przywiąza
łam!

Młode sówki często znajdują troskliwych opiekunów



Powrót do
Nie mogłam się doczekać, kiedy 

wreszcie będzie lato. Zaplanowa
łam sobie wycieczkę do Włoch, 
a dokładnie to chciałam zobaczyć 
fiołkową Zatokę Neapolitańską. 
Marzyłam o zwiedzaniu Neapolu, 
Capri, Sorrento. Odłożyłam już na 
ten cel pieniądze. I tu, nagle, komp
letna klęska — zostałam okra
dziona! Drzwi mojego mieszkania 
zniszczone, ukradziono mi magne
towid, biżuterię i pieniądze odło
żone na wycieczkę. Musiałam 
założyć nowe drzwi do mojej kawa
lerki, a to był wydatek (wraz z zam
kami) rzędu kilku tysięcy. Tak 
więc, z mojego wyjazdu na połud
nie Włoch — nici... No cóż, spędzę 
urlop w domu.

— Dobrze, że pani nic się nie stało, 
bo to różnie mogło być — powie
działa sąsiadka. — Powinna pani 
podziękować Bogu.

Przed moim blokiem stoi stara 
kapliczka z figurką Matki Boskiej. 
Przez chwilę pomodliłam się
i położyłam bukiecik świeżych 
kwiatów u stóp Bożej Rodziciel
ki.

Dawniej, kiedy byłam jeszcze 
dzieckiem, wyjeżdżałam na waka
cje na wieś, do babci. Niestety, 
kilka lat temu babcia sprzedała 
swój dom i przeniosła się do cioci, 
a dom kupiło podobno jakieś star
sze małżeństwo z miasta. Wpraw
dzie jeszcze z czasów dzieciństwa 
miałam koleżankę, która mieszkała 
na wsi blisko domu mojej babci, ale 
jakoś nasze kontakty w ostatnich 
latach rozluźniły się. Teraz z roz
rzewnieniem wspominałam stare,

dobre czasy — dni, tygodnie, mie
siące spędzone na łąkach i w bia
łym domku babci. Kiedy tak sie
działam i rozmyślałam o dawnych 
czasach, z moich marzeń wyrwał 
mnie ostry dźwięk telefonu.

— Cześć, Dorota! — usłyszałam 
w słuchawce miły, znajomy głos. — 
Poznajesz? To ja, Agata. Dowie
działam się od twojej cioci, że 
spotkała cię niemiła przygoda 
w domu. Jak tam sobie radzisz? 
Może potrzebujesz jakiejś pomo
cy, rady? W każdym razie ja, 
twoja stara koleżanka, jestem 
do twojej dyspozycji. No to, 
jak?

— Agata?! Jak się cieszę! Spad
łaś mi jak z nieba. Jak dawno się nie 
widziałyśmy! Bardzo bym chciała

przeszłości
z tobą porozmawiać, tyle mam ci 
do opowiedzenia.

— Słuchaj, Dorota! Powiem krót
ko: jeśli masz trochę wolnego 
czasu, to przyjedź do mnie na wieś. 
Pospacerujemy, pogadamy, po
wspominamy dawne dzieje. Do
brze?

Oczywiście, przyjęłam zaprosze
nie i uradowana pojechałam do 
Agaty. I znowu zobaczyłam moją 
okolicę z dzieciństwa, wielkie sady, 
łąki. Kiedy już się „nagadałyśmy” 
z Agatą, postanowiłam zobaczyć 
„m ój” biały domek, chociaż z dale
ka...

Stał sobie, tak jak dawniej. 
Wokół była cisza i spokój, jakby 
nikogo nie było. Już miałam 
odejść, gdy nagle spojrzałam na 
rozłożystą jabłoń rosnącą obok 
szopy z narzędziami, tuż przy pło
cie. Wiedziałam, że ma wczesne 
dobre jabłka, wyjątkowo smaczne. 
Tak bardzo zapragnęłam przypo
mnieć sobie ten smak. „Zerwę 
tylko jedno jabłko” — pomyślałam
i już byłam na płocie, a z niego 
mogłam łatwo przeskoczyć na 
dach szopki.

Stare deski dachu niebezpie
cznie zatrzeszczały, oderwały się 
od bocznych kantówek i runęły 
razem ze mną do środka. Noga 
uwięzła mi w jakiejś skrzynce. 
W tym momencie drzwi szopki 
otworzyły się i przede mną stanął 
wysoki blondyn.

— Ktoś tu chyba wpadł w 
pułapkę? Teraz już wiem, kto nam 
podkrada jabłka — oznajm ił z drwią
cym uśmiechem.

— Na pewno nie ja. Przyszłam tu 
po raz pierwszy. Nie moja wina, że 
dach jest spróchniały i wszystko 
się sypie! — mówiłam zdenerwo
wana całą tą sytuacją, a do tego 
bardzo mnie bolała potłuczona i po
raniona noga.

— Proszę pokazać nogę! Zła
mana czy skręcona? — zapytał 
mężczyzna. — Spróbujemy coś 
zaradzić.

— Ani nie złamana, ani nie skrę
cona. Przepraszam. Ja już sobie 
stąd pójdę. Jeszcze raz przepra
szam — mówiłam zmieszana całą 
tą sytuacją. — Chciałam zerwać 
tylko jedno jabłko, aby przy
pomnieć sobie smak jabłek mo
jej babci. Bo to był, proszę 
pana, dom mojej babci i te jabł
ka też...

Opierając się na obolałej nodze, 
zachwiałam się i jęknęłam.

— Proszę jeszcze zostać. Muszę 
jednak opatrzyć pani nogę. Tak się 
złożyło, że jestem lekarzem — 
powiedział i dodał: — Jestem 
synem obecnych właścicieli domu 
Pani babci. Przyjechałem właśnie 
na urlop do rodziców. Pozwoli 
pani, że się przedstawię, mam na 
imię Robert...

— A ja, Dorota — odpowiedzia
łam ledwo dosłyszalnym szeptem. 
Jeszcze raz, bardzo przepraszam... 
Ale ze mnie niedorajda! Nic mi się 
nie układa. Miałam wyjechać na 
urlop do Włoch, ale mnie okradli. 
Potem przyjęłam zaproszenie kole
żanki mieszkającej tutaj, blisko 
Pana, a teraz będę chyba siedzieć 
ze skręconą nogą na leżaku i li
czyć kury na podwórku. A w dodat
ku przyłapano mnie na podbiera
niu jabłek, jak jakiegoś smar
kacza i pewnie beznadziejnie 
wyglądam... Jak pech, to pech!

— Rzeczywiście, masz powód 
do zmartwienia, ale zdarzają się 
w życiu gorsze rzeczy — powie
dział Robert, podając mi rękę. 
Noga szybko się zagoi i można 
będzie chodzić do lasu na grzyby, 
na maliny... Możemy też jeździć 
nad zalew... Jeśli, oczywiście, zgo
dzisz się na takiego towarzysza 
podróży, jak ja.

Robert okazał się wspaniałym 
towarzyszem letnich wędrówek. 
Agata, która już wcześniej go 
poznała, ogromnie ucieszyła się, 
że będziemy mogli w czwórkę, 
razem z jej narzeczonym, tworzyć 
zgraną paczkę prawdziwych przy
jaciół.



Zdrowie i my

Po oczach widać, 
że coś jest nie tak

Ludzie zwykle mówią, że oczy są 
zwierciadłem duszy. Jak się oka
zuje — nie tylko duszy. Wygląd 
oczu, różne objawy w okolicy gałki 
ocznej mogą świadczyć o różnych 
schorzeniach oczu. Dlatego, jeśli 
oczy wyglądają inaczej niż zwykle, 
np. bolą lub łzawią — nie lekceważ 
tego. Lepiej zawczasu popatrzeć 
sobie uważnie w oczy i jeśli coś nas 
w nich niepokoi albo dziwi, zwrócić 
się do lekarza. W oczach, jak w lu
strze, odbija się bowiem stan 
naszego zdrowia. Nauczmy się 
obserwować zmiany w wyglądzie 
oczu i interpretować, co oznaczają.

Jeśli zauważysz u siebie, albo 
u swoich bliskich, którąś z wymie
nionych poniżej zmian, pamiętaj, 
że mogą oznaczać jakąś poważną 
dolegliwość:

— drżenie powiek — zwykle 
świadczy o niedoborze potasu
i magnezu. Bywa jednak również 
reakcją na bardzo silny stres.

— grudki na powiekach — takie 
narośla mogą być sygnałem, że 
mamy podwyższony cholesterol 
we krwi;

— intensywne łzawienie, bez 
konkretnej przyczyny, przeważnie 
jest oznaką alergicznego uczule
nia;

— zapuchnięte powieki i sińce 
pod oczami świadczą o niewyspa
niu i zmęczeniu, czasem jednak
o chorobie nerek, alergii albo 
trądziku różowatym;

— zbyt jasne, niemal białe spo
jówki — dowód anemii;

— nadmiernie zaczerwienione 
spojówki — to symptom podwyż
szonego poziomu czerwonych cia
łek krwi;

— zażółcone spojówki i ślu
zówka jamy ustnej — zwykle są 
widomym znakiem zaburzenia pra
cy wątroby lub składu krwi. jeśli to 
tylko chwilowy objaw, sygnalizuje 
przemęczenie, infekcję albo nad
miar alkoholu wypitego poprzed
niego dnia;

— czerwone żyłki na spojów
kach — mogą sygnalizować stan 
zapalny, uraz mechaniczny, ciało 
obce w oku, a czasem też słabą 
krzepliwość krwi;

— jedna ze źrenic szersza od 
drugiej i nie reaguje na światło — 
może to być uraz lub choroba neu
rologiczna;

— obie źrenice są mocno zwę
żone — to niebezpieczeństwo 
jaskry. Objawem tej groźnej cho
roby oczu jest również pojawia
nie się przed oczami koloro

wych pierścieni albo barwnych 
punktów;

— powieki poruszają się bardzo 
wolno, inaczej n iż  zwykle — sygnał 
choroby tarczycy lub miastenii 
(schorzenia układu nerwowo-mięś- 
niowego).

Nadciśnienie — 
nawet jeśli nie dokucza 
trzeba leczyć

Jeśli ciśnienie krwi utrzym uje się 
przez dłuższy czas na zbyt wyso
kim poziomie, to stan taki nazy
wamy nadciśnieniem. Jest on nie
korzystny dla układu krążenia,

głównie serca i naczyń, ale także 
dla innych ważnych narządów. 
Dlatego wymaga leczenia.

Za górną granicę ciśnienia uzna
je się 140/90 mmHg (czytaj 140 na 
90 milimetrów słupka rtęci).

Pierwsza liczba jest zawsze wyż
sza i oznacza ciśnienie skurczowe, 
a więc ciśnienie w momencie, gdy 
serce wykonuje skurcz i wstrzykuje 
krew do tętnic. Druga zaś wartość, 
niższa, oznacza ciśnienie rozkur
czowe odpowiadające momento
wi, w którym serce wykonuje roz
kurcz (rozluźnia się) po to, by 
napełnić się krwią napływającą 
z żył.

Bicie serca to właśnie następu
jące po sobie rytmicznie skurcz
i rozkurcz. Jeżeli wartości ciśnie
nia są wyższe niż 140/90 mmHg, 
ale nie przekraczają 160/95 mmHg, 
wówczas mówimy o nadciśnieniu 
granicznym. Stan ten może prze
chodzić później w pełne nadciśnie
nie. By do tego nie doszło, konie
czna jest obserwacja i wprowadze
nie zmian w diecie i trybie życia. 
Zazwyczaj wtedy nie podaje się 
jeszcze leków. Wkracza się z nimi

dopiero, gdy ciśnienie skurczowe 
przekracza 160 lub rozkurczowe 
przekracza 95 mmHg.

Pomiaru ciśnienia dokonuje się 
przy pomocy ciśnieniomierza. Moż
na zmierzyć ciśnienie przy okazji 
wizyty u lekarza, a pacjenci, którzy 
chcą regularnie mierzyć ciśnienie 
w domu, mogą kupić w sklepie ze 
sprzętem medycznym specjalne 
aparaty — dostępne są bardzo pro
ste w obsłudze aparaty elektroni
czne. Warto przy tym dodać, że 
jednorazowy pomiar przekracza
jący normy nie wystarcza do roz
poznania nadciśnienia. Konieczne 
jest wykonanie wielu pomiarów, 
o różnych porach dnia i w ciągu 
kilku dni. Rozpoznanie lekarz sta
wia zazwyczaj po takich w ielokrot
nych pomiarach, p o  zbadaniu cho
rego i rozmowie z nim. Czasem 
może uznać za konieczne zlecenie 
dodatkowych badań (krew, mocz, 
EKG, czy badanie dna oka przez 
okulistę).

Kto najczęściej choruje na nad
ciśnienie? 90 procent przypadków 
to nadciśnienie pierwotne, czyli 
takie, które nie jest wywołane 
żadną znaną przyczyną. Pozostałe 
10 procent to nadciśnienie wtórne, 
które jest rezultatem choroby 
innego na rządu  (nerki, tętnice 
nerkowe, aorta), zaburzeń hormo
nalnych czy ubocznym skutkiem 
przyjmowania leków (przeciwbó
lowe, przeciwzapalne, antykoncep
cyjne) — nie należy ich odstawiać 
bez porozumienia z lekarzem.

Wielu pacjentów nie wie o swojej 
chorobie, gdyż nadciśnienie za
zwyczaj nie daje objawów, które 
mogłyby chorego zaniepokoić i  skło- 
nić do zbadania się. W ten sposób 
nadciśnienie może przez lata pod
stępnie niszczyć organizm. Właś
nie dlatego warto od czasu do 
czasu sprawdzać swoje ciśnienie, 
niezależnie od samopoczucia.

Sporadycznie zdarza się, że 
nadc iśn ien ie  wcześnie j daje
o sobie znać. Objawami bywają 
wtedy:

— bóle głowy — zwłaszcza z ty
łu, przeważnie we wczesnych go
dzinach rannych, niekiedy zmniej
szające się po podniesieniu za
główka;

— szum w uszach;
— zawroty głowy;
— nerwowość;
— bóle przedsercowe i kołata

nie serca;
— męczliwość czy krwawienie 

z nosa.
Bardzo ważne w leczeniu tej 

choroby jest przestrzeganie zale
ceń dotyczących trybu życia i die
ty. Poza tym konieczne jest przyj
mowanie leków w postaci tabletek 
(najczęściej do końca życia). Pa
cjenci często uważają, że jeśli regu



larnie biorą leki, to pozostałe 
wskazówki lekarzy nie są już 
istotne. Niestety, nieprzestrzega- 
nie diety i i nnych zaleceń sprawia, 
że leczenie tabletkami jest zna- 
czni e mniej skuteczne. Z drugiej 
s trony zdrowy tryb życia i zdro- 
we jedzenie pozwalają zmniejszyć 
ilość koniecznych leków, a u niektó

rych osób okazują się wystarczają
cym leczeniem!

Problemem jest także to, że 
pacjenci z nadciśnieniem nie czują 
się chorzy. Zastanawiają się więc, 
czy aby na pewno muszą brać 
wszystkie leki. W dodatku w pierw
szym okresie ich przyjmowania czu
ją się niekiedy gorzej. Przyzwyczaili 
się do wysokiego ciśnienia i jego 
obniżenie sprawia, że są senni, 
apatyczni i ospali. Efekt ten zazwy
czaj mija z czasem, ale to wszystko 
razem sprawia, że wielu chorych 
z rozpoznanym nadciśnieniem nie 
leczy się regularnie lub nawet cał
kowicie odstawia tabletki.

Trzeba to mocno podkreślić, że 
leczenie nadciśnienia jest bardzo 
ważne. Przez wiele lat może ono 
nie dokuczać choremu, aż tu nagle, 
zupełnie niespodziewanie, mogą 
pojawić się powikłania czy też cho
roby, których ryzyko u nadciśnie-

niowców jest wyraźnie zwiększo
ne:

— miażdżyca,
— choroba wieńcowa,
— zawał,
— niewydolność krążenia,
— tętniak aorty,
— udar mózgu,
— uszkodzenie nerek.
Niestety, wiele tych schorzeń, 

może się skończyć katastrofą. Dla
tego należy wcześniej zapobiegać 
lub przynajmniej zmniejszyć ryzy
ko ich wystąpienia. W tym celu 
trzeba systematycznie leczyć nad
ciśnienie i choroby mu towarzy
szące (np. cukrzyca, zaburzenia 
poziomu cholesterolu). Należy sto
sować się do zaleceń lekarza i sy
stematycznie przyjmować lekar
stwa. Warto też prowadzić w domu 
regularne pomiary ciśnienia i 
odnotowywać je, co pozwoli leka
rzowi stwierdzić, czy dobrany lek
i jego dawka są skuteczne.

Zasady pomiaru ciśnienia
Mierząc ciśnienie w domu, warto 

zwrócić uwagę na kilka szczegó
łów. Ramię, na którym mierzymy

ciśnienie, powinno znajdować się 
na wysokości serca. Pomiaru nie 
wykonuje się bezpośrednio po 
wysiłku (np. po wejściu po scho
dach), zdenerwowaniu, kawie czy 
mocnej herbacie ani po wypaleniu 
papierosa). Przynajmniej raz nale
ży sprawdzić ciśnienie na obu ra
mionach, jedno po drugim. Różni
ca nie powinna być większa niż 
20 mmHg. Przy obwodzie ramienia 
ponad 40 cm wynik pomiaru może 
być zawyżony o 20 mmHg. Dlatego 
warto zaopatrzyć się wtedy w 
odpowiednio większy mankiet. 
Także do robienia pomiarów u 
dzieci potrzebne są odpowied
niej wielkości mankiety. Ciś
nienie mierzymy na siedząco lub 
leżąco.

Badania wykazują, że u 1/5 
pacjentów, u których w gabinecie 
lekarskim stwierdzono podwyższo
ne ciśnienie, drugi pomiar (wyko
nany w domu) wykazał wartości 
prawidłowe. Sytuację tę określa 
się „nadciśnieniem białego far
tucha” , a powoduje ją wizyta w 
gabinecie i obawa o to, czy wy
nik będzie prawidłowy (stres 
podnosi ciśnienie i fałszuje wy
nik).

Ciekawostki

Pomnik Chopina stanie w Szanghaju
Największy na świecie pomnik Fryderyka Chopina sta

nie w Szanghaju. Chińska rzeźbiarka Lu Pin wykonała już 
odlew gigantycznej figury naszego kompozytora. Pomnik 
zostanie odsłonięty w Szanghaju na jesieni. Stanie w cen
trum, w prestiżowym parku. Chopin będzie miał w tym 
parku swoją aleję, zbudowana też zostanie izba pamięci 
przedstawiająca twórczość wielkiego kompozytora. Mate
riały do niej mają być kopią tych, które posiada Muzezum 
Fryderyka Chopina w Warsza
wie.

Pomnik to autorski pomysł  
rzeźbiarki Lu Pin. Dziesięć lat  
temu przyjechała studiować 
rzeźbę na warszawskiej Aka
demii Sztuk Pięknych. Już | 
wtedy miała pomysł na pomnik 
Chopina i przez całe studia 
nad tym pracowała. Stwo
rzenie pomnika genialnego 
muzyka wypłynęło u niej z 
potrzeby serca, ponieważ uwiel
bia jego muzykę.

Władze Szanghaju już zde-  
cydowały, że w parku, przy 
pomniku, odbywać się będą  
koncerty chopinowskie — na  
wzór tych, które odbywają się 
w warszawskich Łazienkach.
Planuje się udział w tych kon
certach polskich pianistów.

Projekt gigantycznego pomnika 

Świat ginącej przyrody 
Ekologia w obiektywie 2006

W czerwcu br. 
rozstrzygnięto VI 
edycję ogólno
polskiego kon
kursu fotografi
cznego. Nagro
dę Grand Press 
otrzymała Ag
nieszka Karłak- 
Bartkowska z  Go- 
rzowa Śląskie
go, której fo to
grafia prezentu
je podział mię
dzy dwoma świa
tami: światem obo
jętnych, nieświa
domych zagro
żenia ludzi i świa
tem ginącej przy
rody. Zdjęcie zo
stało wybrane
spośród 1151 
prac. Nagrodzona  fotografia

Oglądając je pt. „Oblicze  Ziemi”

utwierdzamy się w przekonaniu, jak bardzo ważna jest 
nasza wspólna odpowiedzialność za stan środowiska 
naturalnego.
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Dzieła słynnych malarzy

Obrazy słońca 
kontrastujące ze smutkiem

Lato. Lipcowe pole ozłocone 
pysznym, dojrzałym zbożem 
kontrastuje jasnością blasku 
z ciemnym granatowym, ponu
rym niebem, zapowiadającym  
burzę. Na niebie widać stado 
kruków (patrz: fot.). Obraz nosi 
nazwę: Kruki nad polem zboża 
(olej na płótnie, Van Gogh 
Museum, Amsterdam).

Patrząc na ten obraz, po
dziw iamy kunszt artysty. Jest 
jednak coś n iepoko jącego 
w tym płótnie. To prawda, bo
wiem pejzaż wyraźnie oddaje 
wewnętrzny niepokój artysty i 
jest jednym z ostatnich płócien 
tego w ielkiego im presjonisty, 
który zm arł 27 lipca 1890 r. Czy 
tak Vincent van Gogh (1853- 
-1890), holenderski malarz, syn 
protestanckiego duchownego 
w idzia ł świat? Potra fił wpraw
dzie dojrzeć jego piękno, za
chwycić widza słoneczną, szcze
rozłotą barwą słoneczników, 
których urok oddał w swojej 
słynnej serii „S łoneczn ik i” . 
Ale...

Vincent van Gogh:
Autoportret (1889)

Jego życie było jednym  w ie l
kim pasmem samych klęsk. 
N iespełniony społecznik i ka
znodzieja, który chcia ł poświę
cić życie ewangelizacji ubogich 
(lecz został odrzucony), nie 
ceniony za życia artysta (słynny 
Cezanne nazwał jego płótna 
„dziełam i szaleńca” ), n iestabil
ny em oc jona ln ie  cz łow iek

(z żadną ze swoich ukochanych 
nie założył rodziny). Do ostate
cznego upadku doprowadziła 
go choroba umysłowa.

Dopiero w późniejszych la
tach odkryto  fenomen tego 
holenderskiego artysty. Dziś 
dzieła Vincenta van Gogha zna
lazły się w skarbcu światowego 
malarstwa.


