ROZWAŻANIA BIBLIJNE
W tych rozważaniach chciał
bym przypomnieć dwie przypo
wieści trzeciej Ewangelii, które
są czytane w naszych kościołach
w lipcu i sierpniu; o miłosiernym
Samarytaninie (10, 23-37) oraz o
faryzeuszu i celniku (18, 9-14).
Pierwsza przypowieść o m iłosiernym
Sam arytaninie jest wyjaśnieniem danym
uczonemu prawnikow i, który pytał o spo
sób uzyskania życia wiecznego, a w
związku z tym i o to, kto jest bliźnim . Oto
odpowiedź Chrystusa na to pytanie.
„Jezus, podejm ując pytanie, powie
dział: Pewien człow iek zstępował z
Jeruzalem do Jerycha i wpadł m iędzy
zbójców, którzy go ograbili, p o b ili i ode
szli, pozostawiając na p ó ł umarłego. A
przypadkiem pewien kapłan zstępował tą
drogą i g d y zobaczył go, ominął.
Podobnie ja k lewita, gdy p rzyb ył na to
m iejsce i zobaczył, ominął. A pewien
Samarytanin, odbyw ając podróż, gdy tu

Przypowieści o miłości i modlitwie
przyb ył i zobaczył, użalił się. I podszedł,
obwiązał jego rany, zalewając je oliwą i
winem, a potem posadził go na swoje
juczne zwierzę, zabrał do gospody i pie
lęgnow ał go. i nazajutrz w yjął dwa
denary, dał w łaścicielow i gospody i
pow iedział: Pielęgnuj go, a je ś li coś wię
cej wydasz, ja, gdy będę wracał, oddam
tob ie" (Łk 10, 30-35).
Cała akcja przypowieści rozgrywa się
na Pustyni Judzkiej, między Jerozolim ą i
Jerychem. O dległość pomiędzy tymi
miastami wynosi około 27 km, a droga
należała wówczas do niebezpiecznych z
powodu dużej liczby napadów. Na tej
drodze został napadnięty i pobity czło
wiek. O bok niego przechodzą trzy posta
cie, które w ystępują tu w hierarchicznym
porządku: kapłan, lewita, a na końcu mało
znaczący Samarytanin. O pojawieniu się
kapłana i lew ity zadecydował fakt, że
Jerycho należało do miast kapłańskich.
Ci dwaj zatem wracali z pewnością ze
swej służby, sprawowanej przez cały
tydzień. Można się domyślać, że pełni
jeszcze byli religijnych p.rzeżyć, w ynika
jących z rozważanego słowa Bożego.
Ludzie ci znali niew ątpliw ie Prawo, a
więc — zdawałoby się — bliscy Boga i
spełniający Jego wolę.
Natomiast Samarytanin tw orzy w tej
przypow ieści podw ójny kontrast, z jednej

strony, narodow ościow o-religijny, a z
drugiej, postępowania wobec napadnię
tego człowieka. „A pewien Samarytanin
(...) zobaczył, użalił się. I podszedł,
obwiązał jego rany
Przypowieść ta poucza o tym, kto jest
bliźnim, a jednocześnie przestrzega
przed zacieśnianiem kręgu tych, którym
pow inniśm y pomóc. Bliźnim jest ten, kto
potrzebuje pomocy.
*
Druga zaś przypowieść: o faryzeuszu i
celniku, poucza nas o tym, że w czasie
m odlitw y pow inniśm y zachować postawę
pełną pokory i m iłości wobec Boga.
„A pow iedział też do tych, którzy uwa
żali siebie za sprawiedliwych, a innym i
pogardzali, tę przypowieść: Dw aj ludzie
weszli do świątyni, aby się m odlić —
jeden faryzeusz i d ru gi celnik. Faryzeusz,
stojąc, tak w sobie się m od lił: Boże, dzię
kuję Ci, że nie jestem ja k reszta ludzi —
złodzieje, niesprawiedliwi, cudzołożnicy,
albo ja k i ten celnik. Poszczę dwa razy w
tygodniu, składam dziesięcinę ze wszyst
kiego, co nabywam. A celnik, stojąc
daleko, nawet oczu nie chciał wznieść do
nieba, lecz b ił się w swoją pierś i m ówił:
Boże, bądź m iłościw mnie, grzesznikowi.
Powiadam wam: Ten zstąpił do swego

dom u uspraw iedliw iony, a nie tamtem.
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się poniża, będzie
wywyższony” (Łk 18, 9-14).
Dwaj ludzie wchodzą do świątyni je ro 
zolim skiej: faryzeusz i celnik. Faryzeusz
to człowiek wierny całkow icie wszystkim
przepisom Prawa i tradycji; celnik nato
miast to w spółpracow nik okupanta żyją
cy z jego pensji, łam iący bez końca Prawo
i wszelkie nakazy. M odlitwa obydwóch
zaczyna się od słowa: „B oże” . Jednak
w ielki istnieje kontrast między jedną i
drugą m odlitwą. Pierwsza mówi o g o rli
wej postawie faryzeusza, który bardzo
starannie przestrzegał przepisów Prawa
(post obow iązyw ał tylko w Dniu Przebła
gania, chociaż wielu Żydów pościło też w
poniedziałki i czwartki, chcąc zadość
uczynić Bogu za grzechy pogan). Druga
m odlitw a to uznanie swej prawdziwej
winy, która kazała stać z daleka i nie
pozwalała nawet spojrzeć do góry, lecz
bić się w pierś i wołać o zm iłowanie
Boże.
W ynik m odlitw y: „T en (...) uspraw ied
liw iony, a nie tam tem ” . W ustach C hry
stusa sprawiedliwość faryzeusza nie zna
lazła pochwały, natomiast grzeszny cel
nik znalazł sprawiedliwość, ponieważ
uznał swą winę i wyznał ją przed Bo
giem.
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Św. Augustyn
Św. Augustyn (Aurelius Augustinus) urodził się w Tagaście, w
Num idii, 13 listo p a d a 354 roku, zm artw roku 430 w sw ojej bisku
piej stolicy Hipponie (dziś Bone), obleganej w tym czasie p rz A
Wandalów. W odróżnieniu od większości łacińskich i greckich
O jców Kościoła tego okresu, w yw odzących się z wyższych
warstw społeczeństwa, należy do klasy średniej. Jego wykszta
łcenie jest typow e dla tego okresu, z gruntu literackie, a
ponadto prawie w yłącznie łacińskie. Jego znajom ość greki
zawsze była powierzchowna i niedoskonała; do myśli greckiej
dotarł jedynie poprzez tłumaczenia i adaptacje łacińskie.
Jego kariera uniwersytecka, rozpoczęta w Afryce, dalej rozw i
jała się w Rzymie, a następnie w M ediolanie. Mimo wychowania,
jakie dała mu matka, gorliw a chrześcijanka, A ugustyn dopiero w
trzydziestym drugim roku życia opow iedział się za Kościołem i
przyjął chrzest. Początkowo uległ wpływ ow i manicheizmu,
który uważał się za doktrynę naukową i za doskonałą formę
chrystianizmu.
Początkowy entuzjazm dla manicheizmu zaczął wygasać, gdy
lata mijały, a m anichejczycy nie odkryw ali przed Augustynem
swej obiecanej wiedzy i mądrości. Reakcją na nieudane próby
rozwiązania problem ów świata przy pom ocy poglądów mani
chejczyków było przejście Augustyna do obozu sceptycyzmu,
gdzie czuł się źle i pozostał krótko. Augustyn był sceptykiem w
zakresie poznawczym, tzn. sądził (podobnie jak Piron), że
prawda jest niepoznawalna, gdyż zarówno poznanie zmysłowe
jak i rozumowe nas zawodzi. Augustyn przyjął sceptycyzm w
tym zakresie od sceptyków Akadem ii Platońskiej, ale gdy dla
nich pogląd, że w naszym poznaniu nie możemy osiągnąć prawdy
kończył ich rozważania poznawcze, to dla Augustyna scepty
cyzm był punktem wyjścia. Twierdził, że ponieważ nie można
poznać przez zmysły i rozum, więc pozostaje poznanie przez
wiarę. Augustyn przy pom ocy sceptycyzmu jakgdyby oczyścił
teren dla zaakceptowania poznania przez wiarę.
Gdy w roku 384, mając 29 lat, wyjeżdża do Rzymu, a w krótkim
czasie otrzym uje katedrę w ym ow y w Mediolanie, spotyka się ze
św. Am brożym , którego osobowość wyw arła duży w pływ na
Augustynie. Kazania św. Am brożego objaw iły mu neoplatonizm,
przez wielu chrześcijan tej epoki uważany za filozofię, w której
chrystianizm m ógł i powinien szukać oparcia, żeby budować
własną teorię. Plotyn, którego Augustyn przeczytał w przekładziełacińskim , spowodow ał ostateczny przełom. Augustyn staje
się człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem , choć początkowo
jego znajom ość doktryny chrześcijańskiej jest niewielka i trudno
mu uzgodnić osobiste życie z wymaganiami chrześcijańskiej
moralności.
Poznanie filo zo fii neoplatońskiej było dla Augustyna oczy
szczeniem i uduchowieniem jego chrystianizmu. Ostatecznie
rozbiło zarówno manichejski dualizm, jak i akadem icki scepty
cyzm, stawiając zamiast ich wewnętrznie sprzecznych syste
mów, system zwarty i konsekwentny. Zgodność niektórych par
tii „Ennead” Plotyna z prologiem Ewangelii św. Jana wyw ołała
entuzjazm Augustyna i przekonanie o zgodności neoplatonizmu
z Pismem św., choć w zasadzie tej zgodności za wiele nie ma.
Po przyjęciu chrztu 25 kwietnia 387 roku, A ugustyn jeszcze do
roku 388 przebyw ał w M ediolanie i Rzymie, a następnie wyjedża
do A fryki, doTagasty. W roku 391 zostaje kapłanem i pom ocni
kiem biskupa Waleriusza z Hippo Regius.
W roku 395 Augustyn zostaje biskupem Hippo Regius. Jego
niezwykłe zdolności i ożywiona działalność uczyniły g o n ie tylko
duchowym przywódcą chrześcijańskiej A fryki, ale w o g ó le jedną
z najbardziej w tym czasie znanych postaci Kościoła.
Tw órczość Augustyna jest ogrom na i różnorodna w form ie.
Znaczna jej część ma charakter do ktryn y i często przybiera
kształt polem iki gdyż ma na celu zwalczanie bądź pogaństwa,
bądź różnych błędów i herezji, jak manicheizm, arianizm, donatyzm, i pelagianizm, które zagrażały wówczas ortodoksji kato
lickiej, Rolę nauczania doktrynalnego, na skromniejszym
poziomie, niż np. traktat „O T rójcy Świętej” , spełniały liczne
kazania, na których znać w pływ wykształcenia retorycznego.

Ważne miejsce w tw órczości Augustyna zajmuje egzegeza
Pisma św. i to nie tylko w komentarzach poświęconych danemu
dziełu biblijnem u, jak w „W ykładzie Psalmów” , ale w całej tw ó r
czości, pełnej cytatów i nawiązań do Starego i Nowego Testa
mentu. Biblia jest dla niego źródłem wszelkiej doktryny, pokar
mem całego życia duchowego. Stanowi ona, z kaznodziejstwem
kościelnym , którem u zresztą dostarcza wątku, fundam ent owej
kultury chrześcijańskiej, jakiej teorię rozwija w dziele pt. „O
nauce chrześcijańskiej” .
Z bogatej tw órczości Augustyna na pierwszy plan w ybija się
kilka arcydzieł, w których najlepiej wyraża się wyjątkowa oso
bowość autora. Arcydzieła te odzwierciedlają poszczególne
etapy jego życia jako chrześcijanina. „Soliokw ia” powstały tuż po
jego przyjęciu chrztu, „Państwo Boże” napisane pod koniec
życia (413—426), przynosi jednocześnie syntezę myśli chrześci
jańskiej i filo zo fii historii. Pomiędzy tym i dwoma sytuuje się
najbardziej znane dzieło Augustyna, które samo jedno w ystar
czyłoby, żeby zapewnić mu miejsce wśród m istrzów prozy ła ciń 
skiej i w literaturze powszechnej; „W yznania” . O publikow ałje po
objęciu biskupstwa (397 r.). Jest to przede wszystkim autobio
grafia, w której analiza psychologiczna osiąga wyżyny w n ikli
wości. „W yznania” ukazują drogę Augustyna do wiary, od dzie
ciństwa do czasu powrotu do A fryki. „N iespokojne jest serce
nasze, dopóki nie spocznie w Tobie” .
Augustyn całą istotą dążył do m istycznej unii z Bogiem, ale
temu towarzyszyło działanie intelektu: aby wierzyć, trzeba roz
umieć, bo wiara szuka, a inteligencja znajduje. Człowiek przez
rozum ienie własnej istoty dochodzi do Boga. Musi rozumieć,
kim jest sam, aby wiedzieć, kim jest Bóg. Bóg i dusza — oto
według Augustyna jedynie godne poznania cele. Augustyn zali
cza się do w ielkich mistyków, ale jest również jednym z mistrzów
racjonalnej myśli teologicznej. W szczególności jest on, w duchu
św. Pawła, teologiem łaski, a także T ró jcy Świętej i Kościoła.

Po w ystąpieniu Prezesa ZG STPK —
bpa W iktora W ysoczańskiego — głos
zabrali przedstawiciele oddziałów tere
nowych STPK, którzy złożyli sprawozda
nie z działalności swoich oddzia
łów.
Wiele em ocji wyw ołała sprawa kolonii
letnich dla dzieci. „Szczególnie dziś —
pow iedział ks. dr Tomasz W ojtow icz —
gdy sytuacja wielu rodzin jest trudna, a
niekiedy nawet tragiczna, K ościół pow i
nien otoczyć opieką dzieci właśnie z tych
rodzin. Przede wszystkim dla nich
pow inniśm y organizow ać kolonie letnie,
dla innych kolonie i w ypoczynek orga
nizują
wyspecjalizowane
instytu
cje” .

Posiedzenie Zarządu Głównego STPK
W dniu 9 maja br. odbyło się w Warsza
wie posiedzenie Zarządu G łównego Spo
łecznego Towarzystwa Polskich Katoli
ków.
O brady otw orzył Prezes ZG STPK — bp
prof. dr hab. W iktorW ysoczański — który
bardzo serdecznie pow itał uczestników
posiedzenia. Po wspólnej m odlitwie
(poprow adził ją ks. dziekan Puszczyński)
powołano protokolantów : m gr Anielę
Zam oryło i red. Elżbietę Lorenc. Człon
kowie Zarządu G łów nego przyjęli protok ó łz poprzedniego posiedzenia. Protokół
odczytała mgr Krystyna Pernal.
Następnie głos zabrał Prezes ZG STPK,
który poinform ow ał zebranych o działal
ności Zarządu G łównego. Wiele miejsca
bp W iktor W ysoczański pośw ięcił —
podobnie jak na poprzednim posiedze
niu — om ów ieniu kondycji finansowej
Zakładów
Przem ysłowo-Usługowych
„P olkat” . Sytuacja gospodarcza tych
zakładów jest ściśle związana z sytuacją
ekonom iczną w całym kraju. Niestety, ta
sytuacja wciąż jest bardzo trudna, chociaż
istnieje nadzieja, że pod koniec tego roku
może nastąpić niewielka poprawa.
Bp W iktor Wysoczański poinform ow ał
zebranych, że Prezydium Zarządu G łów
nego STPK zamierza powołać fundację
im. bpa Edwarda Herzoga (biskup Koś
cioła starokatolickiego w Szwajca
rii — bardzo życzliwie nastawiony
do Polaków w USA i Polsce). Fundacja
ma służyć propagow aniu starokatolicyzm u w Polsce i działalności cha
rytatywnej. Zdaniem Prezesa, w tej
chw ili jest to jedynie możliwa form a
pom ocy Zachodu dla Kościoła w Polsce.
Stowarzyszeń ie, które jest podstawowym
źródłem finansowania Kościoła, powinno
wykorzystywać wszystkie sposoby wspie
rania Kościoła. Starokatolicy będą nam
pomagali, ale chcą, aby ta pomoc służyła
rozw ojowi starokatolicyzm u w Polsce i
naszej pełniejszej integracji z Unią
Utrechcką, co jest możliwe jedynie wtedy,
gdy przyjęta w Europie W schodniej filo 
zofia zmian, stanie się także inspiracją dla
nas.

„C hciałbym , abyśmy wszyscy to sobie
uśw iadom ili, że wprawdzie K ościół jest
dzisiaj w trudnej sytuacji, ale STPK i „P ol
kat” również przeżywają bardzo trudn y
okres. Takie trudności mają prawie
wszystkie zakłady w naszym kraju. Mamy
nadzieję, że w ielorakie kroki podejm o
wane przez Prezydium ZG STPK i Dyrek
cję ZPU „P olkat” — pom im o złożonej
sytuacji politycznej i ekonom icznej w
naszym kraju — doprowadzą do poprawy
w arunków ekonom icznych w naszych
przedsiębiorstwach. Wymaga to ogro
mnego wysiłku nas w szystkich” .
Następnie Prezes om ów ił sytuację
Instytutu W ydawniczego im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego, który nadal
będzie się zajm ował popularyzowaniem
starokatolicyzm u, Kościoła Polskokatolickiego i celów statutow ych STPK.
Będzie wydawany m iesięcznik „Rodzi
na” , kw artalnik teologiczno-filozoficzny
„P osłannictw o” , zamierzam y także wyda
wać rocznik. Mamy świadom ość tego, że
nasze wydawnictwa skierowane są do
niew ielkiej społeczności i nie będą przy
nosiły zysku, ale pragniem y je utrzymać,
gdyż popularyzują nasze, starokatolickie
poglądy. Nie możemy z nich zrezygno
wać, one są jednym z zewnętrznych prze
jawów naszej obecności.

Następnie głos zabrał D yrektor ZPU
„P olkat” , mgr Krzysztof G awlicki, który
poinform ow ał zebranych o stanie fina n
sowym przedsiębiorstwa. „U trzym aliśm y
się na rynku w zakresie w yrobów elektro-m echanicznych — powiedział dyr. K. Ga
w licki — niestety, nie w takim zakresie, w
jakim planowaliśm y (nastąpiło zuboże
nie społeczeństwa). Natom iast zakłady
antykorozyjne szukają zleceń. Jest to
zadanie trudne, inwestorzy nie mają pie
niędzy, upada w ielki przemysł, z którym
tradycyjnie współpracowaliśm y, np. sto
cznie. W tej chwili wielkie nadzieje wiążemy
z rozwojem eksportu. Istnieją nawet
pewne m ożliwości zwiększenia eksportu,
ale mamy trudności w dobraniu (mimo
bezrobocia) dobrej, wykw alifikowanej
kadry pracow ników (...). Taka sytuacja
zmusza naś do zamrożenia inwestycji, bra
kuje pieniędzy nawet na planowane prace
wykończeniowe. W naszych założeniach —
zakończyłdyr. K. G awlicki — rok 1992 bę
dzie jeszcze trudniejszy niż rok 1991” .
Na zakończenie, bp prof. W iktor
Wysoczański podziękował przedstawicie
lom oddziałów za zaangażowane reali
zowanie celów statutow ych Społecznego
Towarzystwa Polskich Katolików.

„Komunizm tkwi
w nas wszystkich”

TRUDNE PYTANIA

Fragment wypowiedzi Krzysztofa
Kozłowskiego podczas międzynaro
dowej konferencji „Dekom unizacja i
dem okracja”, zorganizow anej w
marcu 1992 roku przez Fundację Ste

W dniu 3 czerwca br. odbyło się w Chrześcijańskiej Akademii T eologi
cznej sympozjum wewnątrzwydziałowe, którego temat — zapropono
wany przez ks. prof. W itolda Benedyktowicza — stał się inspiracją dla
tych rozważań. Ksiądz Profesor, rozpoczynając rozważania na temat
języka i metafory, przypom niał tekst z Dziejów A postolskich o tym, jak
Filip naw rócił dw orzanina etiopskiego: „Podejdź i przyłącz się do tego
wozu! — powiedział Ducha do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że
tam ten czyta proroka Izajasza: Czy rozumiesz, co czytasz? — zapytał”
(Dz 8, 29-30).

fana Batorego.
„S/l/ w ielu w ypo w ie d zia ch ła tw o
d o ko n u je się p o d z ia łu na n ie p o d le g 
ło ś c io w c ó w i zaprzańców , i to ja k o ś
w nas p o ku tu je . Ja ta kic h p o d z ia łó w
nie p o tra fię ro b ić i n ie w iem kto
m ia łb y b y ć sędzią nas w szystkich.
G dzie są ci o czystych rękach, k tó rz y
m o g lib y z czystym su m ie n ie m p o 
w iedzieć, że o n i m ają praw o. D latego
nie o lu d z i tu chodzi. D e ko m u n iz u jm y ra cze j s tru k tu ry , m etody, idee.
J a k słyszę p o w ta rza ją ce się, że m y
w a lczyliśm y z kom uną, to pytam , ilu
w as było. B o w 1863 ro k u ch yb a 2-3
p ro c. a ktyw n ie b ra ło u d zia ł w p o w 
staniu, w czasie o k u p a c ji h itle ro w 
s k ie j aktyw n ie w sp ó łd zia ła ją cych z
tzw. ruchem o p o ru b yło m oże 10
p ro c. Ilu b y ło ty c h n ie u g ię ty c h w
o sta tn im czte rd zie sto le ciu ? Tak, to
o n i w yznaczają etos in te lig e n c k i i
bez n ic h n ic b y nie było , ale nie p rz e 
sadzajm y, Komunizm tkwi w nas
wszystkich i m oże to je s t du żo b a r
d zie j d o tk liw e i niebezpieczne niż
b y li c zło n ko w ie PZPR. N ie ic h się
boję, nie PZPR, nie zm o w y p o s tk o 
m unistów , b y ły c h esbeków. Jeżeli
się boję, to sw o ich w łasn ych reakcji,
sw o ich w łasnych zachow ań, które
tak strasznie p rz yp o m in a ją m i to,
czego w g ru n c ie rzeczy nienaw idzę,
p o in te iig e n c k u nie naw id zę : sw o je j
w łasnej nie ko nse kw e n cji, i w tym
sensie je s t to bab ra nie się we w łas
nym w nętrzu. A le tego n ik t za nas
nie zro b i, nie łu d ź m y się, że je d 
na dyskusja, je d n a książka, je d e n
a kt rozw iąże p ro b le m . N ik t nie ro z 
w iązał do końca p ro b le m u k o la b o 
ra c ji z z a b o rc a m i i n a w e t n ie u s i
ło w a ł tego tak napraw dę z ro b ić w nie
p o d le g łe j Polsce. To b y ło p o n a d m ia 
rę. To nie je s t u sp ra w ie d liw ie n ie ,
w olałbym , żeby zb rod nia rze wszyscy,
k tó rz y z a w in ili cierp ie li, a s p ra 
w ie d liw i b y li nagradzani, bardzo
b ym tego chciał. T ylko ja k o ś nie
w idzę sposobu, żeb y w yręczać Pana
Boga (...)”

Metafora i język

To biblijne pytanie: Czy rozumiesz, co czytasz?, w yw ołuje inne pyta
nia: czy rozumiesz, co mówisz?, czy rozumiesz np. metaforę Królestwa
Bożego, sądu, Ojca? — są one skierowane do nas wszystkich. Zmuszają
do refleksji, zaskakują i uświadamiają, odkryw ają nowy obszar pytań,
który tw orzy istotę nauki. Metoda, którą zastosował Ks. Profesor nawią
zuje do najwybitniejszych m yślicieli. To przecież Platon utrzymywał, że
arche, czyli prawdziwy początek filo zofii, tkwi w zdziwieniu, natomiast
Arystoteles w Metafizyce pierwszy interpretow ał to zdziwienie jako
zaskoczenie; dzięki którem u ludzie uświadamiają sobie swoją ignorancję
w stosunku do rzeczy, które mogą zostać poznane, zaczynając od tych,
które są „blisko pod ręką” i postępując „od nich do spraw w iększych” .
Arystoteles powiada: „W szyscy zaczynają od zdziwienia (...), lecz koniec
musi być czymś innym i lepszym (od zdziwienia), co następuje wraz z
nauką” . Jestem przekonany, iż pytania postawione nam przez ks. W.
Benedyktowicza uw olnią nas od niebezpieczeństwa, które leży w nie
przepartej oczyw istości, jaką stwarza metafora odwołująca się do
doświadczenia zmysłowego. Teraz widzim y wyraźniej, że poza napisa
nymi słowami pozostaje jeszcze coś „niew yrażalnego” , coś, czego
jesteśm y świadomi, gdy myślimy, natomiast trudniej to wyrazić, gdy
m ówim y lub piszemy.
W ittgenstein w Dociekaniach filozoficznych pisał: „Zdarza się, że już
samo postawienie pytania dlaczego? uświadamia nam istotne f a k t y , a
wtedy w toku dociekań te fakty prowadzą nas do odpow iedzi” .
W edług Kanta m ówienie za pom ocą analogii, czyli w języku m etafory
cznym, jest jedynym sposobem, w jaki może przejawiać się um ysł spekuiatywny, czyli czynność myślenia. Metafora wyposaża myśl abstrakcyjną,
pozbawioną danych naocznych, w intuicje pochodzące ze świata zja
wisk, których funkcją jest „zapew nienie realności naszym p o ję cio m ” , a
więc tym samym jakby niweczy owo wycofanie się ze świata zjawisk,
które jest wstępnym warunkiem aktywności umysłowej.
Metafora pojawia się tam, gdzie rozum musi transcendować granice
danego świata i prowadzić tam, gdzie „n ie ma żadnych danych
naocznych odpowiadających pojęciom rozum u” . Metafora dokonuje
„przeniesienia” — metapherein — prawdziwego i zdawałoby się niemoż
liwego metabasis eis albo genos, przejścia od jednego stanu egzysten
cjalnego, jakim jest myślenie, do innego, jakim jest bycie zjawiskiem
wśród zjawisk, a to może być dokonane jedynie przez analogie. (Ks. W i
told Benedyktowicz podał jako jeden z przykładów metafory stosowanej
w B iblii pojęcie sądu. Między biblijnym sądem ostatecznym a sądem
w życiu doczesnym nie ma wprawdzie prawie żadnego podobieństwa, ale
zachodzi ono m iędzy prawidłam i refleksji nad jednym i drugim oraz nad
ich przyczynowością. Według Kanta: „Nasz język pełen jest tego rodzaju
pośrednich przedstawień unaoczniających, opierających się na analogii,
wskutek czego wyraz nie zawiera właściwego schematu dla pojęcia, lecz
jedynie sym bol dla refleksji”).
Teoria dwóch światów jest złudzeniem metafizycznym; jest złudze
niem, które jak plaga dotyka doświadczenia myślenia. Język, dzięki
swemu metaforycznemu użyciu, um ożliw ia nam myślenie, czyli kontakt z
kwestiami niezmysłowymi, ponieważ pozwala na przenoszenie, metap
herein, naszego doświadczenia zm ysłowego. Nie ma dwóch światów,
ponieważ metafora łączy je w jedność.

W miesięczniku „Jednota” (4/92) ukazał się wywiad z bpem Wikto
rem Wysoczańskim, rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologi
cznej, który przeprowadził redaktor naczelny, ks. Bogdan Tranda.
Dzięki uprzejmości „Jednoty” publikujemy ten interesujący wywiad
na ternach „Rodziny”.

Wywiad
z ks. bp. Wiktorem Wysoczańskim —
rektorem
Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej
Ks. Bogdan Tranda — 24 kwietnia 1990 r.
Senat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
wybrał Księdza Biskupa jej rektorem. Dotych
czas Uczelnią kierowali profesorowie wyznania
luterańskiego, jest więc Ksiądz pierwszym jej
szefem innego wyzniania. Czy wpłynie to na
oblicze Akademii?

uczelniasię rozrosła, ma też większe moż
liwości. Świadczy o tym np. utworzenie w
ubiegłym roku Ekumenicznego Instytutu
Pedagogiczno-Katechetycznego ChAT.
A zatem potrafim y w nowy i tw órczy spo
sób wykorzystać szanse uczelni.

Ks. Rektor Wiktor Wysoczańskl: —
Urząd rektora pełnię dopiero od 1 grudnia
1990 r. To zaś, że wybrano mnie, tzn. nie
tylko nauczyciela akadem ickiego ChAT,
ale także biskupa starokatolickiego,
potwierdza ekum eniczny charakter tej
uczelni. Nie trzeba się obawiać, że sekcja
starokatolicka zostanie odtąd uprzyw ile
jowana. Tak jak dotychczas, wszystkie
sekcje będą traktowane jednakowo.
Przyczyną wszelkich przekształceń jest
zmieniająca się sytuacja Uczelni, decy
dują więc o nich w zględy m erytoryczne, a
nie personalne.

B.T. — Ilu studentów reprezentuje poszcze
gólne wyznania?

B.T. — W 1954 r. władze PRL zlikwidowały
istniejący od 1920 r. Wydział Teologii Ewange
lickiej Uniwersytetu Warszawskiego w nadziei,
że dzięki temu sprawa kształcenia duchownych
sama upadnie. Zezwolono jednak na utworze
nie ChAT, odcinając nową uczelnię od jej uni
wersyteckich korzeni. Tymczasem ona nie
tylko przetrwała, ale i rozrosła się. Czy wszyst
kie nowe możliwości zostały wykorzystane?

W.W. — Nasza Akademia miała naj
pierw dwie sekcje: ew angelicką i staroka
tolicką (sekcja teologii prawosławnej ist
nieje od 1957 r.) i od początku rozwijała
się w niełatwych warunkach, podobnie
jak inne uczelnie teologiczne. Na pewno
nie możemy się uskarżać na nadm iar
pom ocy państwa przed rokiem 1989, ani
na zrozum ienie w szelkich naszych
potrzeb. Studia teologiczne mają bardzo
szeroki zakres, poza ściśle teologicznym i
przedm iotam i obejm ują także zajęcia z
lingw istyki, historii, nauk społecznych
itd. Dobór kadry do tak rozbudowanego
program u nie był nigdy rzeczą łatwą, bo
albo istniały ograniczenia etatowe, albo
Kościoły nie mogły zaproponować odpo
w iednich kandydatów na wykładowców.
Uważam jednak, że mimo wszystko, stan
kadr nauczycielskich jest zadowalający,

W.W. — T radycyjnie najliczniejsza jest
sekcja ewangelicka, skupiająca słucha
czy z różnych Kościołów protestanckich.
Studiują tu 103 osoby, przy czym najwię
cej jest studentów z Kościoła Ewange
licko-Augsburskiego (40 osób). Jedynie
w sekcji prawosławnej są przedstawiciele
tylko jednego Kościoła (33 osoby). Naj
mniej liczna jest sekcja starokatolicka,
kształcąca szesnastu słuchaczy z Koś
cioła Polskokatolickiego. W bieżącym
roku akadem ickim studiują tu także trzy
osoby z Kościoła Rzym skokatolickiego.
Ogółem na studiach dziennych jest 152
słuchaczy i około 70 na studiach
zaocznych.
B.T. — A ilu jest samodzielnych pracowników
naukowych w poszczególnych sekcjach? Czy
są obecnie jacyś nowi nauczyciele?

W.W. — W Akadem ii p ra cu je 35 nauczy
cieli akadem ickich różnych wyznań. W
ciągu ostatniego roku nastąpiło pewne
odm łodzenie kadry i poszerzenie zakresu
jej specjalizacji ze względu na utworzenie
Ekumenicznego Instytutu PedagogicznoKatechetycznego. To odm łodzenie kadry
zostało przyspieszone odchodzeniem
profesorów: w grudniu 1990 r. zm arł ks.
prof. dr Jan Niemczyk, od września 1991 r.
naem eryturęodeszli księża profesorowie
W itold Benedyktowicz i Jerzy Gryniakow.
Obecnie na etatach profesorskich za
trudniam y ośmiu nauczycieli akadem ic
kich (w sekcji ewangelickiej — 2, w sekcji
prawosławnej — 4, w sekcji starokatolic
k ie j— 1 o ra z l osoba prowadząca zajęcia
dla wszystkich słuchaczy).
B.T. — Wspominam z wdzięcznością moich
profesorów, byli to ludzie o nieprzeciętnej wie

dzy, jak na przykład ks. prof. Jan Szeruda,
znawca języka hebrajskiego i Starego Testa
mentu, ks. prof. Adolf Suess, specjalista egzegezy Nowego Testamentu, ks. prof. Karol Wolf
ram, również specjalista w zakresie Nowego
Testamentu, ks. prof. Wiktor Niemczyk, religio
znawca i wykładowca teologii systematycznej.
Co się robi, aby zapewnić uczelni równie
dobrych naukowców i pedagogów?

W.W. — Nie są to, oczywiście, wszyscy
w yb itni profesorowie Akademii. Pragnę
jeszcze wspom nieć nieżyjących profeso
rów: Oskara Bartla, ks. W oldemara Gastpary’ego i bp. Andrzeja W antułę oraz ks.
Jerzego Klingera z sekcji prawosławnej.
Mamy takich ludzi, jakich do naszej
dyspozycji stawiają środow iska koś
cielne. Dobór nauczycieli akadem ickich
nie jest sprawą łatwą. Nie wszyscy profe
sorowie zostawili następców na swoich
katedrach. Trudno np. znaleźć znawcę
Starego Testamentu. W ysokie wym aga
nia językowe zmuszają do bardzo staran
nej selekcji ewentualnych kandydatów, a
np. znajom ość języka hebrajskiego jest
um iejętnością zdobywaną przez długie
lata. Tymczasem na naszych oczach
obumiera etos pracow nika nauki. Nie
każdy, nawet bardzo utalentowany stu
dent, wyraża zainteresowanie pracą
naukową, więc choć Uczelnia stawia na
ludzi m łodych, po prostu brakuje chęt
nych. A gdyby się tacy znaleźli, to zdoby
cie wiedzy i kolejnych stopni naukowych
jest sprawą wielu lat.
B.T. --- Czy za normalne uważa Ksiądz Rektor
zjawisko, że profesorowie i inni pracownicy
naukowi mieszkają i pracują np. na Śląsku, a do
Warszawy tylko dojeżdżają na zajęcia ze stu
dentami?

W.W. — W ielu pracow ników dydakty
cznych służy jednocześnie swoim Koś
ciołom , które nie mogą sobie pozw olić na
oddelegowanie duchownych wyłącznie
do pracy dydaktycznej i naukowej. W ięk
szość duchow nych pracujących w Aka
dem ii również nie chce rezygnować z
pracy duszpasterskiej. Władze niektórych
Kościołów deklarują, że stopniow o będą
odciążać księży zatrudnionych w ChAT

od ich obow iązków w parafiach, ale
wym aga to pewnej reorganizacji pracy
kościelnej, co nie od nas zależy.
B.T. — Dokąd kandydaci na pracowników
naukowych wyjeżdżają na studia uzupełnia
jące?

W.W. — Przede wszystkim jest to Uni
wersytet w Bonn dla protestantów i uczel
nie teologiczne w Zagorsku, Belgradzie,
Atenach oraz Instytut św. Sergiusza w
Paryżu dla prawosławnych. Na W ydziale
Teologii S tarokatolickiej Uniwersytetu w
Bernie odbyw ają studia uzupełniające
starokatolicy, studiują tam także prawo
sławni, i to z wielu krajów. W spółpraca
K ościołów i naszej Akadem ii z zagrani
cznymi instytucjam i kościelnym i i eku
m enicznymi ow ocuje nowym i możliwoś
ciami. Absolw enci ChAT trafiają na
uczelnie szwajcarskie i niemieckie: w
Erlandze, Marburgu i Monachium. Zos
tała też nawiązana współpraca ze Skan
dynaw ią (z W ydziałam i T eologicznym i w
Helsinkach i Uppsali). Szersza wym iana
naukowa oraz przyjazdy profesorów z
zagranicy byłyby możliwe, gdyby nie to,
że szereg ew entualnych przedsięwzięć
rozbija się o kwestie finansowe i brak
mieszkań dla przyjeżdżających. Niestety,
niektóre z naszych Kościołów nie w ych o
dzą poza obietnice udzielenia takiej
pomocy.
B.T. — Jak przebiega współpraca z pokrew
nymi uczelniami, takimi jak ATK, KUL czy
Wydział Teologii Uniwersytetu w Bonn? Czy
istnieją jakieś kontakty z Wydziałem im. J.A.
Komeńskiego w Pradze?

W.W. — W spółpraca z uczelniami
rzym skokatolickim i ma już wieloletnią
tradycję i układa się dobrze, pow iedział
bym nawet, że z roku na rok coraz lepiej.
Widząc nasze problem y kadrowe, uczel
nie te są skłonne nam pomóc w przepro
wadzaniu przewodów doktorskich i habi
litacyjnych. Studenci ATK, specjalizujący
się w tematyce ekumenicznej, korzysta
ją z wykładów naszych profesorów.
W spólnie z ATK i Instytutem Ekum eni
cznym KUL organizujem y od pewnego
czasu sympozja naukowe. Jedno z nich,
poświęcone zagadnieniu: „Jedność Koś
cio łów — jedność Europy", odbyło się
wiosną. W listopadzie ub.r. bp prof. dr
Alfons Nossol, kierownik Instytutu Eku
menicznego KUL, a jednocześnie prze
w odniczący Komisji Episkopatu ds. Eku
menizmu, w yg łosił referat na zorgani
zowanej przez ChAT i PRE sesji poświę
conej VII Zgrom adzeniu Ogólnemu Świa
towej Rady Kościołów w Canberze.
W przeszłości zdarzała się wymiana w y
kładowców m iędzy ChAT a ATK. Cie
szyłbym się bardzo, gdyby taka w ym ia
na, także z udziałem KUL, została w zno
wiona i stała się regułą w naszych wzaje
mnych stosunkach. Przed kilkunastu laty
zawarto umowę m iędzypaństwową o
wym ianie w ykładow ców i studentów
między Reńskim Uniwersytetem im. Fry
deryka W ilhelma w Bonn i pięciom a
uczelniami Warszawy, m.in. między tam 
tejszym Fakultetem Teologii Ewange
lickiej i naszą uczelnią. W ciąż te kontakty
utrzym ujem y. Od wielu lat mamy też

dobre stosunki z Wydziałem T eologi
cznym im. J.A. Komeńskiego w Pradze,
który po „aksam itnej rew olucji" został
włączony do Uniwersytetu Karola.
B.T. — Mówi się, że ChAT jest uczelnią eku
meniczną. Ale czy nie jest to stan czysto for
malny, sprowadzający się do istnienia trzech
sekcji wyznaniowych w ramach jednej instytu
cji?

W.W. — ChAT jest uczelnią ekum eni
czną nie tylko w znaczeniu czysto fo r
malnym. Stud^pci i w ykładow cy różnych
wyznań przez kilka lat obcują ze sobą na
co dzień, razem się uczą i dyskutują o
różnych sprawach, w tym także na temat
różnic w yznaniow ych. Dzięki tym co
dziennym kontaktom łatw iej im jest zaak
ceptować się nawzajem. Później nasi
absolwenci spotykają się często już jako
duszpasterze i przyjaźnie, zadzierzgnięte
w czasie studiów , ułatw iają im w spólną
działalność ekumeniczną. Przygotowa
niem do tego od strony teologicznej są
m.in. w ykłady poświęcone istocie i zasa
dom ekumenizm u, prowadzone łącznie
dla studentów wszystkich trzech sekcji.
B.T. — Czy program studiów przewiduje np.
wykłady z teologii i liturgii prawosławnej dla
ewangelików oraz starokatolików, i odwrotnie?

W.W. — Przed kilkunastu laty ewange
lików i starokatolików obow iązyw ał w y
kład o istocie prawosławia, starokatoli
ków i prawosław nych — o istocie
ewangelicyzm u, a ewangelików i prawo
sławnych — o istocie starokatolicyzm u.
Prowadzili je kom petentni wykładowcy
poszczególnych tradycji wyznaniowych.
Z nieznanych mi bliżej powodów tych
zajęć później zaniechano. W ydaje mi się,
że warto by je przywrócić. W prawdzie w
ramach przedm iotu zwanego sym boliką
prowadzi się wykłady na temat zasad
w iary i życia kultowego głównych tradycji
chrześcijaństwa, ale przedm iot ten obo
wiązuje tylko studentów sekcji ewange
lickiej. Powinniśm y jednak starać się, aby
absolwent Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej nie tylko akceptow ał i sza
nował ludzi, ale również posiadał solidną
wiedzę na tem at innych wyznań.
B.T. — A jaki jest powód utworzenia Instytutu
Katechetycznego ChAT?

W.W. — Powołanie Ekumenicznego
Instytutu Pedagogiczno-Katechetycznego jest odpowiedzią na wyzwanie, jakim
stało się wprowadzenie do szkół nauki
religii. Zgodnie z porozum ieniem, zawar
tym z Ministerstwem Edukacji Narodo
wej, chcem y tak kształtować studentów,
aby absolwenci Instytutu m ogli prowa
dzić nie tylko zajęcia z religii, ale także —
w razie potrzeby — lekcje przedm iotów
hum an istycznych
(filo z o fii, h isto rii,
historii kultury, ekologii). A dm inistracja
oświatowa będzie coraz konsekwentniej
wym agać od nauczycieli wyższego w y
kształcenia. Am bicją Kościołów m niej
szościowych w Polsce powinno być
posiadanie naprawdę profesjonalnych
kadr katechetycznych.

B.T. Młodzi duchowni, absolwenci ChAT,
wykazują często duże braki w zakresie kazno
dziejstwa, nie umieją poprawnie mówić ani
pisać, popełniają podstawowe błędy językowe,
wielu z nich ma fatalną dykcję. Rozumiem, że są
to przeważnie braki wyniesione ze szkoły śred
niej, ale należałoby coś z tym zrobić. Mowa jest
przecież podstawowym narzędziem pracy
absolwenta ChAT, a narzędzie pracy powinno
być możliwie najdoskonalsze.

W.W. — Zajęcia z dykcji i ertoepii
wprowadzone zostały pod koniec lat 70.,
ale zdarza się, że na studia przychodzą
osoby, które mają w rodzone wady
wym owy; w takim przypadku trudn o jest
coś zm ienić, nawet przez bardzo inten
sywne ćwiczenia. Nie bardzo rozumiem,
dlaczego niektóre Kościoły nie uprze
dzają swoich kandydatów na studia o
wym ogach późniejszej pracy kaznodziej
skiej i stwarzają złudne nadzieje osobom,
które nie będą mogły się w niej sprawdzić.
A co do błędów językowych, to nie można
za nie w inić tylko szkoły i Akadem ii —
ostatecznie podstawowe przyw ary języ
kowe wynosi się z domu.
B.T. — Czy zmiany, jakie nastąpiły w naszym
kraju w ciągu trzech ubiegłych lat, miały jakiś
wpływ na program nauczania? Czy prawdą jest,
że np. historii filozofii studenci muszą się uczyć
z podręcznika opracowanego w duchu real
nego socjalizmu? Istnieje przecież znakomity
podręcznik prof. Tatarkiewicza.

W.W. — Zgadzam się, że „H istoria filo 
zo fii” prof. W ładysława T atarkiewicza jest
znakom ita, i sam zresztą się z tej książki
uczyłem. Natom iast trudn o jest mi inge
rować, jeśli w ykładow cy polecają jakiś
podręcznik jako lekturę uzupełniającą.
Dodam, że podręcznik prof. Tatarkiew i
cza jest obow iązkow y przy egzaminie z
filo zo fii religii.
B.T. — Czasy są teraz nie tylko inne, ale i
niesłychanie trudne pod względem ekonomi
cznym. Jak uczelnia radzi sobie finansowo?

W.W. — Czasy rzeczywiście są bardzo
trudne. W prawdzie m inister edukacji
narodowej prof. Andrzej Stelmachowski
oświadczył, że ma plany powstrzym a
nia degradacji nauki i oświaty, ale nie
powiedział, co zrobi w sytuacji, gdy już w
pierwszym kwartale 1992 r. MEN nie
otrzym a zaplanow anych pieniędzy. A
grozi nam przecież — całej oświacie —
całkow ite załamanie procesu kształcenia.
B.T. — Czy Kościoły w dostatecznym stopniu
troszczą się o Akademię, w której kształcą się
ich przyszli duszpasterze?

W.W. — Wierzę, że przy tak trudnej
sytuacji gospodarczej kraju Kościoły
zdają sobie sprawę, z jakim i trudnościam i
i my się borykamy, i zwrócą większą niż
dotąd uwagę na naszą uczelnię. Może
pom ogą studentom w ich kłopotach
m ieszkaniow ych. Mile w idzielibyśm y
także wsparcie finansowe.
B.T. — Dziękuję za rozmowę i życzę Księdzu
Rektorowi sukcesów w kierowaniu tą trudną
placówką.

Samobójstwo
Od wieków ludzie starali się przeciwdziałać postępowaniu
sam obójców. Najpierw podchodzono do tego zagadnienia od
strony teologicznej, etycznej i filozoficznej. W ostatnich
czasach doszły jeszcze badania socjologiczne i psychologiczne.
Pomimo tych różnorodnych i długich badań wiele pozostało
zagadkowych problem ów w tej dziedzinie.
•
W ielkie poruszenie zrobiła na świecie książka R.A. M oody
pt., „Ż ycie po życiu ” , a po niej „Refleksje o życiu po
życiu” — tego samego autora. A uto r spróbow ał pokonać barierę
milczenia i na forum publicznym opowiedzieć o przeżyciach
ludzi, którzy zetknęli się ze śmiercią. Relacje z przeżyć
po śmierci klinicznej dotyczą również samobójców.
Oto niektóre ze wspom nianych relacji:
„Podczas gd y bytem po d ru giej stronie życia, miałem
uczucie, że dwie rzeczy są kom pletnie m i zabronione: zabić
siebie lub zabić kogoś... Gdybym m iał popełnić samobójstwo,
to odrzuciłbym dar Boga... Zabijając kogoś innego, mieszałbym
się do planów Boga".
Inny mężczyzna, który w ró cił do życia po śmierci klinicznej
trwającej dłuższy czas, powiedział, że gdy był w „innym życiu” to
m iał wrażenie, iż za sam obójstwo płaci się karę i że część tej kary
spada na tych, którzy przyczynili się do samobójstwa.
Wszyscy ci ludzie zgadzają się w jednym punkcie: odczuli, że
ich próby sam obójstwa nie rozwiązały niczego. Stwierdzili, że
byli zaplątani tam w takie same problemy, od których próbowali
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BYĆ MATKĄ— ZAJĘCIE NUDNE?
Wielu moich znajom ych uważa, że bycie matką i gospodynią
dom ową jest nudne i m onotonne. Ponieważ nie pracuję zawo
dowo, w ychow uję dwoje urwisów, czuję się w towarzystwie
moich dawnych koleżanek z pracy trochę nieswojo. Mam w ra
żenie, że tracę z nimi kontakt, że jestem przez nich niedow artoś
ciowana, że patrzą na mnie jakby „z gó ry” . Czy rzeczywiście
moja praca w domu jest gorsza od pracy zawodowej, czy też
staję się powoli przysłowiową „kurą dom ow ą” ?
W pewnym sensie mają rację znajome naszej Czytelniczki
twierdząc, że praca w domu jest zajęciem nudnym i m onoton
nym. Ale tak na dobrą sprawę — każde inne zajęcie może być
równie nudne. Cóż podniecającego znajdziem y w pracy telefo
nistki, która przez cały okrągły dzień włącza i wyłącza wtyczki
połączeń telefonicznych? Co pasjonować może dentystę, który
cały dzień spędza na borowaniu i plom bowaniu, plom bowaniu i
borowaniu? Jak się czuje prawnik czytający zakurzone księgi w
zacisznej bibliotece lub m aszynistka przepisująca stronę po
stronie? Niewielu z nas doświadcza szczególnego bicia serca w
każdym momencie naszego życia zawodowego.
„C o za urok, co za fascynujące życie musi mieć ten artysta” —
tak często m yślim y sobie, kiedy słucham y koncertu w filh arm o
nii lub oglądam y go w telewizji. A artysta jest przecież żmudnym
rzemieślnikiem, ćwiczącym od rana do wieczora gamy, pasaże i
wprawki. Takie jest jego życie „od kuchni” .
Instrum enty m uzyczne są, jak wiadomo, strasznymi rozm ów
cami. Nie sądzę, by zawód gospodyni i matki był bardziej nudny
niż większość innych zawodów, zwłaszcza jeśli kobieta nie
zechce być odcięta od kontaktów z innym i ludźmi. Jeśli idzie
natomiast o wagę zadania, żaden zawód nie ma takiej odpow ie
dzialności, jak form ow anie i kształtowanie nowej istoty ludzkiej.
W arto przypom nieć matkom o jednej istotnej sprawie: nie
zawsze będziecie dźwigać odpowiedzialność, która teraz na was
spoczywa. Wasze dzieci będą z wami przez kilka krótkich lat,
teraz podjęte przez was zobowiązania kiedyś będą wspom nie
niem. Cieszcie się każdą chw ilą tych dni — nawet w trudnych
momentach i bądźcie zadowolone z dobrego wykonania jed
nego z najważniejszych zawodów.

uciec. Każda trudność, którą próbowali przezwyciężyć była po
drugiej stronie nadal nierozwiązana. Jedna z osób wspomniała,
że była w sytuacji — pułapce i to spowodowało, że popełniła
sam obójstwo. A stan spraw, które miała przed „śm iercią” ciągle
powtarzał się, jak jakiś cykl tej sytuacji.
„Problem, o którym panu powiedziałam, patrząc z dystansu
czasu, nie jest tak ważny. Ale w owym czasie, gdy miałam tame
lata, zdawał się bardzo ważny... istniał on w dalszym ciągu,
nawet kiedy „um arłam ” . Stale się powtarzał. Chciałam raz już
przejść do końca, myślałam... i powiedzieć sobie: — oh, jestem
szczęśliwa, że to już się skończyło, aie gdzież!... Znowu zaczy
nało się od początku i myślałam tylko: — oh nie, nie, żeby to nie
było od początku!” .
Wszyscy przyw róceni do życia zaznaczyli, że po przeżyciach
po tamtej stronie, nigdy nie będą usiłow ali popełnić znowu
samobójstwa. Łączy ich jedno — zdają sobie sprawę z popełnio
nego błędu i są bardzo zadowoleni, że nie chcą tego powtarzać.
Na pytanie, czy w świetle tego, co przeżyli, spróbowaliby kiedy za
bić się? Odpowiadali: „Nie, niezrobiłbym tego znowu. Umrę śmier
cią naturalną, po „drugiej stronie życia” zrozumiałem, że nasze
życie tutaj, na Ziemi, jest tak krótkie, a tyle jest jeszcze do doko
nania, gdy się żyje. Kiedy się umrze, to tam już jest W ieczność” .
Zauważmy, że te poglądy i przeżycia wykazują zbieżność z
uczuciam i wyrażonymi w starodawnym teologicznym zakazie
samobójstwa. Teologow ie i filozofow ie w ciągu wieków byli
przeciwni sam obójstwu, jako ucieczce od rzeczywistości.
Tw ierdzili, że życie jest „darem Boga” i nie do nas należy rozpo
rządzanie nim. Platon uważał, że jesteśm y na Ziemi, jakby na
posterunku i nie w olno nam z niego uciekać. Tw ierdził, że w
istocie jesteśmy pod opieką Boga i nie możemy uwalniać się
sami spod tej opieki. Św. Tomasz z Akwinu wysuw ał wniosek, że
skoro życie jest darem danym nam od Boga, to tylko On sam
może osądzić, kiedy życie człowieka powinno się skończyć.
(M .)

Najświętsza Maryja Panna u boku Swego Syna (obraz nieznanego mala
rza z Warty, ok. 1475 r.)

W niebowzięcie Najświętszej Maryi jest dziełem Boga. Nie jest
tak, jak zm artwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa C hry
stusa fundam entem naszej nadziei na zm artwychwstanie, ale
owocem Chrystusow ego zm artwychwstania i wywyższenia, a
przez to wzm ocnienia naszej nadziei.
Należy także pamiętać, że słowa Maryi (w chw ili Zwiastowa
nia): „niech mi się stanie w edług twego słowa” (Łk 1, 38), nie są
jedynie Jej własnym osiągnięciem religijno-m oralnym . Jest to
odpowiedź wiary możliwa tylko dzięki łasce. Maryja jest więc

Wniebowzięcie
Najświętszej
Maryji
Panny
15 sierpnia Kościół obchodzi uroczystość Wnie
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Matka Jezusa, wprawdzie nie pełniła posłan
nictwa apostolskiego, ale współdziałała ze swym
Synem dla zbawienia świata. Bliżej niż inni była
sprawy, której On miał dokonać. Służyła sprawie
zbawienia świata przez całe życie. Również teraz,
przez swoje wstawiennictwo u Boga współdziała z
Chrystusem nad zbawieniem świata.
Najświętsza Maryja Panna i Jej dzieje są ściśle zespolone z
dziejami Pana Jezusa i wplecione w historię O dkupienia. Mówi
więc już o Maryi Pismo św. Starego Testamentu. Oto na długo
przed narodzeniem się Maryi, a potem Pana Jezusa, Pismo św.
przepowiedziało przyjście „niew iasty” , która zetrze głowę węża”
(Rdz 3, 15). Prorok Izajasz wyraźnie powiada: „O to panna
pocznie i porodzi syna i nazwą imię jego Emanuel” (7, 15). A
Jerem iasz prorokował: „Pan stw orzył nową rzecz na ziemi: bia
łogłow a ogarnie węża” (31, 22). Już tych kilka fragm entów
Pisma św. świadczy, że Najświętsza Maryja Panna od wieków
była przepowiadana jako Matka Syna Bożego, jako kobieta,
którą Bóg wywyższył i upiększył ponad wszelkie stworzenie.
Prawda o wzięciu Maryi z duszą i ciałem do chw ały nieba,
poświadczona przez Tradycję w przekazach dających wyraz
przekonaniu wiary, weszła na stałe do litu rgii i pobożności Koś
cioła. A znane od piątego stulecia święto W niebowzięcia Maryi
wskazuje na trwające odtąd powszechne i zgodne przekonanie
Kościoła.

W chwili śmierci Maryi Panny obecni byli Apostołowie. Została wzięta do
nieba z ciałem i duszą (mai. Juan Carreso de Miranda).

także dla nas, grzeszników, znakiem łaski wybrania, pow ołania i
świętości. Dlatego możemy wołać: „Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami, grzesznym i” .
Rozmyślając o W niebowzięciu Maryi, rozważmy słowa Ludw ik a z Granady (1504— 1588): „Trzeba mówić o nagrodzie, jaką
otrzym ała, a są nią przyw ileje udzielone Jej w tym dniu (tj.
W niebowzięcia). Między innymi, według św. Dionizego, jednym
była obecność A postołów w chw ili Jej śm ierci, co na pewno
stanow iło dla Niej wielką pociechę, choć dla nich to chw ila
całkow itego opuszczenia, bo pozostali już sierotam i bez Ojca i
matki. Drugim przywilejem było wzięcie do nieba z duszą i cia
łem, i to, że Jej najczystsze ciało nie podlegało zepsuciu. Pot
wierdza to św. Augustyn, mówiąc: „Nie mogę uwierzyć, ażeby to
najczystsze ciało, z którego przyjął ciało Syn Boży, miało być
wydane robakom na żer, a zatem nie mogę tego tw ierdzić” .
Innym przywilejem było uroczyste przyjęcie, jakiego doznała,
rozstawszy się z tym światem. O, gdybyż móc uczestniczyć w tej
pełnej chw ały procesji i cieszyć się tą uroczystością! Czytam y w
żywotach niektórych świętych, m.in. św. Marcina, że w drodze
do grobu towarzyszyły im niebiańskie śpiewy aniołów ” .

się w listach do swego nauczyciela, profesora Elsnera. Na kon
cert na rzecz sierot po tragicznie zmarłym kuracjuszu dał się
jednak namówić.
Obecnie w pałacyku, w którym grał Chopin 16 sierpnia 1826 r.,
w owym „Kurhausie” , znajduje się teatr jego imienia, z tablicą
upam iętniającą tamte wydarzenia. W Parku Zdrojow ym znajduje
się także pom nik Chopina, odsłonięty 95 lat temu, 19 czerwca
1897 r. Powstał on z inicjatyw y W iktora Magnusa z Warszawy, a
tw órcą zdobiącego go pięknego medalionu z brązu był Roman
Lenartowski. Na pom niku znajduje się łacińska inskrypcja
„Polono Polonus erexit” („Polakowi Polak w ystaw ił” ).
Już w pierwszym roku po w ojnie od był się w Dusznikach
pierwszy Festiwal C hopinowski — dziś najstarsza tego typu im 
preza w Polsce. Uczestniczą w Festiwalu najznakomitsi w yko
nawcy z kraju i zagranicy, laureaci Konkursów Chopinowskich.
W sierpniu w Dusznikach echo mazurków i nokturnów unosi
się nad Parkiem Zdrojowym , muszlą koncertow ą i teatrem im.
Chopina, aby rozpłynąć się gdzieś hen, nad paryskim cm enta
rzem Pere Lachaise...
opr. ed

W sierpniu w Dusznikach
Duszniki to jeden 2 najpiękniejszych polskich
kurortów, położony między Górami Stołowymi a
Górami Bystrzyckimi, na wysokości 550 m npm.
nad Bystrzycą Dusznicką. Można tu leczyć choroby
układu krążenia, dróg oddechowych oraz kobiece.
Kuracjusze mogą wykorzystywać — oprócz zalet
klimatycznych miejscowości — również znakomite
źródło wód leczniczych, zawierających szczawy
alkaliczne i żelaziste. A że ceniono i doceniano tę
miejscowość od dawna, świadczy fakt, że już na
początku XIX w. był to kurort, do którego lekarze
kierowali swych pacjentów z różnych stron kraju.
W roku 1826 skierowano tu na kurację m łodziutkiego i wciąż
zapadającego na zdrowiu Fryderyka Chopina. W tym właśnie
roku, 16 sierpnia, szesnastoletni podówczas Fryderyk Chopin
dał „w sali Kurhausu” koncert, który w kilka dni później tak
opisał „K urier W arszawski” .
„L is t w tych dniach odebrany z Kudow y ze Szląska (o dwie
m ile od Rejnerc) zaszczytnie donosi o m łodym artyście polskim
Fryderyku Chopin, który ze zlecenia doktorów warszawskich dla
polepszenia stanu zdrowia zostaje od niejakiego czasu w Rej
nerc [je s t to dawna, niem iecka nazwa Dusznik], Tam bowiem,
gdy kilko ro dzieci przez śm ierć ojca do wód na kurację przyb y
łego, sierotam i stały się, pan Chopin, ośm ielony przez osoby
talent je g o znające, dał dwa koncerty na dochód tychże, co jem u
wiele chwały, a tym nieszczęsnym niepospolite wsparcie p rzy
niosło. (Ten m łodzieniec po w ielokroć w Warszawie dał się sły
szeć na fortepianie i zawsze najzasłużeńsze odbierał uw ielbienie
m łodego talentu)”.
M łody Chopin musiał rzeczywiście porwać swą grą słuchaczy,
bo oto jak pisze o tym wydarzeniu Ferdynand Hoesik:
„Jakoż w sali Kurhausu 16 sierpnia 1826 roku urzeczyw istnił
swój zamiar; szlachetny cel sprow adził mnóstwo słuchaczów, ci
zaś usłyszawszy Chopina, tak byli oczarowani jego grą, że —
ulegając powszechnym życzeniom — m usiał pow tórzyć swój
koncert, na czym biedne sieroty wyszły najlepiej...”
A przecież dla artysty tej miary, jakim już wówczas był prze
cież Chopin, te dwa koncerty m usiały być dość ciężkim
przeżyciem. Czuł się w Dusznikach dobrze, stan zdrowia mu się
poprawiał, przebywała tu w tym samym czasie spora grupa
Polaków i w ogóle tow arzystw o było interesujące — ale dla
młodego pianisty jedna rzecz była trudna do zniesienia. Brako
wało mu m ianowicie dobrego fortepianu, na co wciąż uskarżał

Park Zdrojowy — pomnik Fryderyka Chopina z brązowym medalionem,
dłuta Romana Lenartowskiego

r

S E V IL L A

A

Piękne będzie tegoroczne lato w Hiszpanii: Olimpiada w Barcelonie i Wystawa Świa
towa „EXPO ’92” przyciągną bez wątpienia rzesze turystów, i tak zresztą nie skąpiących
swej sympatii dla tego pięknego kraju.
Tym jednak5 o wieSe liczniejszym rzeczom turystów „In spe”, którzy Olimpiadę 1
Wystawę oglądać będą na ekranach telewizorów, chcieliśmy umożliwić poznanie i
przybliżyć, choćby tylko przez fotografie, niektóre zabytki jednego z najpiękniejszych
miast hiszpańskich, Sewilli.
Historia jej zaczyna się w VIII w. pne., ale legenda mówi, że
została założona wcześniej, przez Herkulesa. Istniała już jednak
na pewno od czasów kolonizacji fenickiej, a w czasach rzym
skich nosiła nazwą Hispalis. Z biegiem czasu, gdy sąsiednia
osada Italica znikła w czasie najazdu gockiego, Hispalis w r. 461
stała się stolicą najważniejszej prow incji królestwa W izygotów.
Od 712 roku pozostawała pod panowaniem arabskim, które
wyw arło niezatarty ślad na wyglądzie i charakterze miasta. Stra
ciła wówczas trochę na znaczeniu na rzecz niezbyt odległej
Kordoby, ale po upadku kalifatu Omajadów w Kordobie została
znów stolicą — stolicą kalifaty,Ąl^oha<3ow, znaną jako Iszhiiija
— stąd Sewilla. Opuszczona przez m a u ret^ń skichm ięszka lców
Po odkryciu Am eryki w SewtllNsrłaśnie skoncentrow ały się
handel z l^lońiam F-i sprawy adm inistracyjne kolonii i wówczas
urosła ona do największej potęgi.
Sewilla nie uległa zasadniczej przebudowie od czasów śred
niowiecza, zachowując swój patrycjuszowski charakter.
Liczne budowle i pałace arystokracji andaluzyjskiej należą do
najpiękniejszych przykładów architektury hiszpańskiej „Złotego
w ieku" Sewilli, czyli XVI i XVII stulecia. Ż yli i działali tu najw ybit
niejsi malarze, rzeźbiarze i poeci tego okresu: Cervantes, Velasquez, M urillo, Ribera, Zurbaran. To w Sew illi dokonyw ał swych
największych podbojów Don Juan, to z Sewilli pochodził niejaki
Figaro, cyrulik, znany ze sztuki Beaumarchais i z opery Rossi
niego. Stąd też pochodziła nieśmiertelna Carmen...
Dewizą Sewilli, uwiecznioną na murach i innych zabytkach,
jest węzeł, umieszczony m iędzy literam i NO i DO. Węzeł to po
hiszpańsku madeja, a zestaw słów „no-m adeja-do” , skrót od „no
me ha dejado” („nie opuściła m nie” ) nadany został Sewilli w XIII
wieku przez Alfonsa X Mądrego, po którego stronie miasto opo
wiedziało się podczas w o jny domowej, wyw ołanej przez
następcę tronu, Sancho.
Sewilla to także areny i walki byków — czyli taurom achia, to
ośrodek kultury flam enco i „canto jo n d o ” — szczególnego, nie
zwykłego typu muzyki i pieśni.
W śród zabytków Sewilli na pierwszym miejscu wym ienić
trzeba piękną katedrę gotycką i wieżę, zwaną Giralda, Alkazar
Królewski, Złotą Wieżę i najsławniejsze i najpiękniejsze pałace:
Casa de Pilatos (Dom Piłata) i casa de las Duenas.
La G iralda to dawny dawny minaret meczetu Alm ohadów
zbudowany w XII w. na rzym skich fundam entach, nadbudowany
partiam i barokowym i. Ma 92 m. wysokości, a z jej szczytu można
zobaczyć wspaniałą panoramę miasta i widok na Dziedziniec
Pomarańczowy, niegdyś dziedziniec ablucyjny meczetu.
Katedra, której budowę rozpoczęto w 1402 r. na miejscu zbu
rzonego wielkiego meczetu, jest czwartą co do wielkości chrześ
cijańską św iątynią świata (przed nią są: kościół św. Piotra w
Rzymie, św. Pawła w Londynie i św. Patryka w Nowym Jorku).
Przy rozpoczęciu budowy powiedziano: „Zbudujem y gmach tak
duży, iżby m ówiono, zestaw iali go szaleńcy” . I jest ogromna: ma

116 m długości i 76 szerokości, 5-nawowa, a w nawach
bocznych ma 39 kaplic!
Innym pięknym zabytkiem jest Alkazar Królewski, dawna sie
dziba m auretańskich królów Sewilli, znacznie przebudowany i
upiększony w 2 poł. XIV w. przez Piotra I, K ró la Kastyl i. Alkazar
ma przepiękne Patio de las D o n ce lla śś^kd iie d żin ie c Panien,
prostokątne, otojpzone gaięriąz\d0budówk3frii, fllś ę z j^ k le fine-

zbudowanego w XVI w fprzez Pedrade Riberę, który po podróży
do Ziemi Świętej chciał odtw orzyć w Sewilli jerozolim ską Preto
rię, czyli Pałac Piłata, i Drogę Krzyżową pomiędzy tym pałacem a
swą podm iejską posiadłością Cruz de Campo. Pałac, stano
w iący dziś własność książąt M edinaceli jest niezwykłą i harm o
nijną mieszaniną stylów: późnego gotyku, mauretańskiego i
renesansowego.
Ważnym zabytkiem miasta jest ośm iokątna „Z łota Wieża” ,
zbudowana przez Alm ohadów w 1220 r., a nazwa jej pochodzi
praw dopodobnie od złoconych płytek ceram icznych, którym i
była obłożona. Przechowywano tu transporty złota i srebra z
ma przepiękne Patio de las Doncellas — dziedziniec Panien,
prostokątne, otoczone galerią z dobudówkam i, z niezwykle
podbitej Ameryki.
Jak wiele innych hiszpańskich miast, Sewilla również ma wiele
pięknych ogrodów. Do najwspanialszych należy park Marii
Luizy nad Gwadalkwiwirem , w którym powietrze orzeźwia tysiąc
fontann.
Casa de las Duenas to piękny pałac, wybudow any w XV w.,
siedziba rodowa książąt Alba. Jego wnętrza dostępne są
dla zwiedzających tylko wówczas, gdy właścicieli nie ma w Se
willi.
Na zwiedzanie najważniejszych choćby zabytków Sewilli
trzeba przeznaczyć przynajmniej dwa dni. Nic więc dziwnego, że
nasza w ycieczka będzie tylko pobieżnym rzutem oka — i to na
dodatek z lotu ptaka. Nie sposób jednak nie wspom nieć przy tym
0 współczesności — o wystawie EXPO ’92, choć przecież i ona
jak najściślej wiąże się z przeszłością, uświetnia bowiem 500.
rocznicę w ypraw y Krzysztofa Kolumba, który w służbie Katolic
kich Królów — Izabeli i Ferdynanda — w yruszył na zachód,
poszukując krótszej drogi do Indii. Dwa tem aty wiodące
wystaw y w Sew illi to „Era od kryć” i „Spotkania dwóch św iatów ” .
Ta „Era od kryć” to, jak dziś wyraźnie widać, zarówno odkrycie
Am eryki, jak i, jakże brzem ienne w skutki dla tamtej strony,
odkrycie Europy. Ówczesne spotkanie dwóch jakże różnych
światów i jego skutki przez pół tysiąclecia prowadziło nie
uchronnie do tego, co dziś, na naszych oczach ze światem —
naszym jednym światem — się dzieje: do usilnych prób zjedno
czenia tego świata ponad w szystkim i jego, jakże licznym i
1 krwawymi podziałami. O byśm y wszyscy jak najprędzej i jak
najdobitniej zrozumieli to przesłanie.
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Wszystykie zdjęcia —
Andrzej Derelkowski

Most na Guadalkwiwirze i panorama
Sewilli. W głębi katedra i La Giralda

Katedra w Sewilli — wejście główne,
Porta Mayor

Katedra — ten widok z lotu ptaka uka
zuje jej ogrom

Widok z La Giraidy na Dziedziniec Pomarańczowy. Nazwa — La Giralda
— pochodzi od obracająego się z wiatrem na jej sczycie 6-metrowego
posągu Wiary, El Graldillo (girat — obracać się)

Podobne, bardzo charakterystyczne dzwonnice, często nawet z czte
rema dzwonami, ma wiele kościołów i klasztorów w Sewilli

Alkazar Królewski — Patio de las Doncellas (Dziedziniec Panien)

Charakterystyczne dla architektury południa patio — dziedziniec w
Domu Piłata
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Piotra i w iary jako opoki Kościoła. Jezus ustanow ił kolegium
Dwunastu, które reprezentuje dwanaście pokoleń Izraela i jak
gdyby fundam ent nowego, uśw ięconego Izraela, którego utw o
rzenie poprzedza i zapowiada przyjęcie królestwa Bożego.
Podstawowe struktury chrześcijaństwa ukształtowały się w
dwóch pierwszych wiekach. Zdaje się, że już gm ina jerozolim ska
miała solidną strukturę, opartą na kolegium dwunastu aposto
łów, wśród których na czoło w ybili się Piotr, Jan i Jakub. A uto ry
tet Jakuba w yn ikał przede wszystkim z faktu, że był on „bratem
Pana” .
W pismach ojców apostolskich z końca I i na początku II
wieku mowa jest o dwóch rodzajach funkcji. Jedni, nazywani
diakonami, czuwają nad życiem m aterialnym w spólnot i nad
działalnością charytatywną, drudzy spełniają funkcje przewod
ników duchow ych i funkcje liturgiczne, a nazywani są prezbite
rami, bądź biskupami. Funkcje zarówno diakonów, jak i
prezbiterów -biskupów są kolegialne. W początkach II wieku, po
raz pierwszy w Listach Ignacego z A ntio chii, urzędy liturgiczne
w każdej większej gm inie dzielą się na: diakonów, prezbiterów, a
na ich czele stoi jeden tylko biskup.

„Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody”

Kościoły chrześcijańskie, które w ciągu tylu w ieków w życiu
m ilionów ludzi odgryw ały tak doniosłą rolę, istnieją dzięki nauce
Jezusa Chrystusa. Ta nauka jest fundamentem trw ałości Koś
cioła.
Jeżeli dziś chcemy zrozum ieć, czym jest K ościół Jezusa C hry
stusa, to nie wystarczy analizować jego sytuację i rolę w dzisiej
szym świecie, ale należy cofnąć się do nauki, z której powstał, do
czasów, w których zaczął się kształtować.
W szystko zaczęło się w Palestynie, gdzie za czasów cesarza
Augusta przyszedł na świat Jezus Chrystus. Nasze inform acje o
narodzinach i życiu Jezusa pochodzą głów nie z Ewangelii. Pale
styna podlegała w tym czasie władzy Cesarstwa Rzymskiego.
Żydzi od dawna podlegali obcej władzy, najpierw Asyro-Babilończykom i Persom, potem greckim m onarchom.
W chłonęli przez to wiele składników obcej kultury.
Jezus zaczął działalność publiczną po chrzcie, który otrzym ał
z rąk Jana Chrzciciela. Trwała ona według relacji św. Marka
niewiele ponad rok, natom iast w edług relacji św. Jana najmniej
trzy lata. W prawdzie trudn o jest ustalić dokładną chronologię
wydarzeń, ale w każdym razie spotkanie Jezusa z Janem C hrzci
cielem jest faktem bezspornym i decydującym dla dalszego
przebiegu działalności Jezusa Chrystusa.
Jezus p o cho dziłz północnej części Palestyny, z Galilei, zanim
rozpoczął publiczną działalność, właśnie tam spędził większą
część swojego życia. Tam pow ołał pierwszych uczniów, tam
zaczął głosić swoją naukę, która spotkała się z życzliw ym przy
jęciem wśród rybaków znad Jeziora Genezaret. Działalność
publiczna Jezusa Chrystusa zakończyła się w Jerozolimie,
ponieważ ściągnął on na siebie nienawiść dwóch głównych
stronnictw religijn o-po litycznych judaizm u. Faryzeuszy go r
s z y ła swoboda, z jaką Jezus odnosił się do prawa Mojżeszowego
i tradycji uczonych w Piśmie. Sadyceusze zaś uważali Jego
naukę o bliskim królestwie niebieskim za agitację przeciw
porządkowi społeczno-politycznem u.
Uczniowie, których Jezus zgrom adził w okół siebie, od razu
uznali Go za Mesjasza, którego w tym czasie oczekiwali wszyscy
Żydzi. Świadczy o tym imię Chrystus, dołączone do Jego
im ienia przez pierwszych chrześcijan: „christo s” jest bowiem
greckim odpowiednikiem hebrajskiego „mesziah” , co znaczy
„nam aszczony” . Jednak Jego koncepcja własnej roli odbiegała
od schem atów tradycyjnych. Natchnienia i wzoru szukał raczej
w biblijnej postaci cierpiącego Sługi (Iz 42, 44), niż w postaci
Mesjasza — wojow nika i tryufm atora.
Posłannictwo Jezusa osiąga punkt kulm inacyjny w zapowie
dzi królestwa, o którym Ewangelie mówią: „Królestw o Boże” ,
„Królestw o niebieskie” . Określenia te oznaczają ustanowienie
rzeczywistej i nieograniczonej władzy Bożej nad ludzkością i
światem. W nauce, którą głosił Jezus Chrystus, znajdujem y rów
nież zarys instytucji kościelnej. O kreślenie „K ościół” występuje
w Ewangeliach jako określenie społeczności lokalnej oraz w
słynnym , często dyskutowanym wersecie odnoszącym się do

Przez cały okres wczesnego chrześcijaństwa Kościół jest
biskupi (nie papieski). Strażnikami w iary i przedstawicielam i
niepodzielnej władzy są zebrania biskupów — synody pro w in
cjonalne, regionalne albo — jak np. w Nicei w roku 325 lub w
Konstantynopolu w roku 381 — ekumeniczne, czyli pow
szechne.
Jezus Chrystus po to przyszedł na świat, aby go zbawić. „Tak
bowiem Bóg um iłow ał świat, że Syna swego jednorodzonego
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne. Bóg bowiem nie posłał Syna swego na świat po to, aby
świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbaw iony”
(J 3, 16-17). Bóg um iłow ał ludzi i pragnie ich zbawić, a więc
doprowadzić człowieka do szczęścia i życia wiecznego.
K ościół jest owocem dokonanego przez Jezusa zbawienia
świata, ponieważ K ościół tworzą ludzie, którzy uw ierzyli Jezu
sowi. A więc Kościołem są ludzie ze świata, na ile przyjm ują
dokonane przez Jezusa zbawienie. Jezus Chrystus przyszedł
zbawić cały świat, wszystkich ludzi, a więc zwraca się do każ
dego człowieka poprzez Kościół, który nie jest społecznością
zamkniętą, przeciwnie, winien być społecznością otwartą na
innych. Prawda, jaką Chrystus przekazał Kościołowi, jest włas
nością całego świata.
Kościół, podobnie jak Chrystus, jest posłany na świat. Ludzie,
którzy uwierzyli, że Jezus Chrystus przyniósł na świat zbawie
nie, mają obowiązek tę prawdę przekazywać innym. W ynika to
wyraźnie z nakazu Chrystusa: „Idźcie w ięc i nauczajcie wszyst
kie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego; uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekaza
łem. A oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia
świata" (Mt 28, 19-20).
Zadaniem Kościoła — powierzonym mu przez Chrystusa —
jest głosić światu Ewangelię, sprawować kult Boży i uświęcać czło
wieka, prowadząc go do życia wiecznego. Choć działalność
Kościoła zmierza ku życiu wiecznemu człowieka, wyciska także
swe piętno na sprawach doczesnych. Nie oznacza to, że hierar
chia kościelna ma rządzić sprawami doczesnymi, ma organizo
wać życie społeczne, gospodarcze czy polityczne. W pływ Koś
cioła na sprawy doczesne realizuje się przez to, że chrześcijanie
będąc członkam i Kościoła biorą czynny udział w życiu społe
cznym, gospodarczym i kulturalnym . Chrześcijanie świeccy
mają w ięc angażować się w sprawy doczesne, ponieważ stano
wią one właściwe miejsce ich ludzkiego życia. Kapłani mają za
zadanie przede wszystkim sprawować czynności liturgiczne,
natomiast chrześcijanie świeccy pow inni — nie tylko ze względu
na zwykłą ludzką konieczność, ale także ze względu na swe
chrześcijańskie powołanie — zajmować się sprawami doczes
nymi.

W tym roku przypada 50. rocznica śmierci i 100. rocznica uro
dzin Brunona Schulza, jednego z najznakomitszych pisarzy
polskich naszego stulecia. Znalazł się on wśród milionów Żydów
zamordowanych przez hitlerowców. W dniu 19 listopada 1942
roku Bruno Schulz został zamordowany na ulicy w Drohobyczu
przez gestapowca Guntera. Do nocy ciało jego leżało na bruku,
obok wielu innych zamordowanych tego dnia Żydów. W nocy
przyjaciele pochowali go na miejscowym cmentarzu.

WIELKI
WIZJONER
W ten sposób zginął jeden z najw ybitniejszych tw órców pol
skiej literatury, którego pisarstwo jest wizjonerstwem rodem ze
snu, jakąś poetycką m itologią. „Każdy fragm ent rzeczywistości
— pisze Bruno Schulz — żyje dzięki temu, że ma udział w jakim ś
sensie uniwersalnym. Stare kosm ogonie w yrażały to sentencją,
że na początku było Słowo. (...) Izolowane, mozaikowe słowo jest
majaczeniem, krążącym dokoła sensu świata, było wielką uni
wersalną całością. Słowo w potocznym dzisiejszym znaczeniu
jest już tylko fragm entem, rudymentem jakiejś dawnej wszechobejmującej, integralnej m itologii. Dlatego jest w nim dążność do
odrastania, do regeneracji, do uzupełnienia się w pełny sens.
(...) Poezja — to są krótkie spięcia sensu m iędzy słowami, rap
towna regeneracja pierw otnych mitów. (...) Dlatego wszelka
poezja jest m itologiczna, dąży do odtworzenia m itów o świecie.
(...) Poeta przywraca słowom przewodnictw o przez nowe spię
cia, które z kum ulacji powstają” .
Pełna artystycznej.perfekcji twórczość Brunona Schulza ma
swe korzenie w mitach, w odwiecznych kosmogoniach, w sta
rych wierzeniach. Tworzy on swoją własną m itologię, w której
odw ołuje się do dzieciństwa jako do „genialnej epoki” , um ityczniającej rzeczywistość. M itologia Schulza narodziła się w jego
mieszkaniu i właściwie poza mieszkanie nie wyszła: „Siedzę i
słucham ciszy. Pokój jest po prostu w ybielony wapnem. Cza
sem na białym suficie wystrzeli kurza łapka pęknięcia, czasem
płatek tynku obsuwa się z szelestem. Czy mam zdradzić, że pokój
jest zamurowany? Jakżeż to? Zam urowany? W jaki sposób
mógłbym zeń wyjść? Otóż to właśnie: dla dobrej w oli nie ma
zapory, intensywnej chęci nic się nie oprze. Muszę sobie tylko
w yobrazić drzwi, dobre stare drzwi jak w kuchni mego dzieciń
stwa, z żelazną klamką i ryglem. Nie ma pokoju tak zamurowa
nego, żeby się na takie drzwi zaufane nie otwierał, jeśli tylko
starczy sił, aby mu je zainsynuow ać” .
Spośród różnych wypowiedzi Schulza warto zacytować
jedną, która potwierdza istotny sens jego dzieła, a została w yra
żona w liście z roku 1936 — jest to credo pisarza: „Zdaje mi się, że
ten rodzaj sztuki, jaki mi leży na sercu, jest właśnie regresją, jest
powrotnym dzieciństwem. Gdyby można było uwstecznić roz
wój, osiągnąć jakąś okrężną drogą powtórne dzieciństwo,
jeszcze raz mieć jego pełnię i bezmiar — to byłoby to ziszcze
niem »genialnej epoki«, »czasów mesjaszowych«, które nam
przez wszystkie m itologie są przyrzeczone i zaprzysiężone. Moim
ideałem jest »dojrzeć« do dzieciństwa. To by dopiero była praw
dziwa dojrzałość” .
W niewielkim miasteczku Drohobycz, skrom ny nauczyciel
rysunku podjął się stworzenia nowego, własnego świata, swo
jej „pryw atnej m ito lo g ii” . Schulz stał się tw órcą Biblii, w której
przedm iotem kultu jest uroda świata. „O tw orzyłem ją — pisze
Schulz — była to Biblia. Ujrzałem na jej kartkach wielką węd
rówkę zwierząt, płynących gościńcami, rozgałęzioną pocho
dami po kraju dalekim (...)” .
W „pryw atnej m ito lo g ii” Brunona Schulza Biblia jest pier
wszym wcieleniem „Księgi dążącej do A utentyku” : „Egzegeci
twierdzą, że wszystkie książki dążą do Autentyku. Żyją one tylko
wypożyczonym życiem, które w momencie wzlotu wraca do
swego starego źródła. Znaczy to, że książek ubywa, a A utentyk
rośnie".

Autoportret B. Schulza (tusz — 1924 r.)

Bruno Schulz w ydał zaledwie dwie książki: „Sklepy cynam o
nowe” — w roku 1933 (z datą wyd. 1934) i „Sanatorium pod
Klepsydrą” — w roku 1937. Pozostałe utwory: opow iadania i
powieść pt. „Mesjasz" zaginęły. W prawdzie Schulz debiutow ał
późno (w czterdziestym drugim roku życia), ale nie można
powiedzieć, że jego powołanie pisarskie pojaw iło się późno.
Pierwsze próby artystycznego wyrazu pojaw iły się już w dzie
ciństwie. Z tych pierwszych olśnień czerpał jako dojrzały arty
sta.
U ro d ziłsię w D rohobyczu 12 lipca 1892 roku jako najmłodszy
syn kupca-bław atnika. Już jako mały chłopiec pasjonow ał się
rysowaniem, którem u pozostał w ierny aż do końca. M arzył o
tym, aby stworzyć dzieło, które łączyłoby elementy grafiki i
słowa. Już w szkole napisał Bruno Schulz wypracowanie, które
w zbudziło duże zainteresowanie. Cały zeszyt zapełniony był
jakąś baśniową h isto rią o koniu. Dyrektor szkoły zachował sobie
to w ypracowanie na pamiątkę, wypożyczał je innym, zachwy
cony niezwykłym i cecham i wyobraźni i stylu dw unastoletniego
chłopca. Te początki były dla Schulza zawsze ważne. Po latach
pisał w jednym ze swych listów: „O koło szóstego, siódmego
roku życia powraca w moich rysunkach wciąż na nowo obraz
dorożki z nastawioną budą, płonącym i latarniami, wyjeżdżającej
z nocnego lasu. Obraz ten należy do żelaznego kapitału mojej
fantazji (...). Nie wiem, skąd w dzieciństwie dochodzim y do pew
nych obrazów o rozstrzygającym dla nas znaczeniu. Grają one
rolę tych nitek w roztworze, dokoła których krystalizuje się dla
nas sens świata. Do tych obrazów należy jeszcze u mnie obraz
dziecka niesionego przez ojca przez przestrzenie ogrom nej
nocy, rozm awiającego z ciemnością. Ojciec tuli je, zamyka w
ramionach, odgradza od żywiołu, który mówi i mówi, ale dla
dziecka ramiona te są przeźroczyste, noc dosięga je w nich i
poprzez pieszczoty ojca słyszy ono nieustannie jej straszliwe
perswazje. I znękane, pełne fatalizmu odpowiada na indagacje
nocy, z tragiczną gotowością, całkiem zaprzedane wielkiem u
żyw iołow i, od którego nie ma ucieczki. (...) Te wczesne obrazy
wyznaczają artystom granice ich tw órczości” .
Słowo Schulza, obraz, m it — to tęsknota za pełnią dzieciństwa.
T kw iąc w szarej nudzie prow incji, przytłoczony obowiązkami
nauczycielskim i, Schulz uciekał do dzieciństwa, do swojego
„raju utraconego” . Z Drohobycza wyjeżdżał czasem do War
szawy, do Lwowa, parę razy w góry — do Zakopanego, raz nawet
do Paryża. Jednak większość życia spędził w swoim miasteczku.
W roku 1934, po dziesięciu latach pracy nauczycielskiej w
miejscowym gim nazjum, stał się Schulz znany w kręgach lite
rackich — dzięki „Sklepom cynam onowym ” . Po w ydaniu drugiej
książki został odznaczony Złotym Wawrzynem Polskiej Akade
mii Literatury.
Schulzowska wizja świata przebiega na pograniczu jaw y i snu,
na przecięciu dziecięcej wyobraźni i dojrzałego, opanowanego
intelektualnie kunsztu artysty. Twórczość Schulza jest bogata i
trudna to wyczerpanja, jest wielką wizją ukazującą urodę świata.

Wakacyjne
opowieści

o...
duchach
W ruinach pięknie położonego zamku,
zwanego Kamieniec, jaki wznosi się nad
wsią O drzykoń, pojawia się o zachodzie
słońca drobna postać w długiej zielonej
sukni o renesansowym kroju. To zjawa
karliczki Kasi — dw orki w ojew odziny
Barbary Kamienieckiej. Gdy król Zyg
munt I poślubił piękną Bonę Sforza,
młoda królowa chętnie widziała w swym
otoczeniu rów nąjej wiekim i — jak na owe
czasy — w ykształconą (znała nawet
łacinę i włoski) panią Kamieniecką.
Wśród jej dworek uwagę królowej zwró
ciła maleńka panna respektowa imieniem
Katarzyna, córka szlachcica z ziemi kroś
nieńskiej, odznaczająca się urodziwym
obliczem i bystrym umysłem.
Królowa Bona przyzwyczajona jeszcze
we Włoszech do dw orskich karłów, które
według renesansowych obyczajów doda
wały splendoru orszakom, poprosiła
panią Kamieniecką, by pozwoliła swej
karliczce zostać na Wawelu. Po kilku
latach Kasia poślubiła z w oli królowej
równie małego jak ona sama karła Kornelka. M iniaturow ą parkę królowa poda
rowała cesarzowi Hiszpanii Karolowi V,
który z całej Europy sprowadzał na swój
dw ór maleńkich dworzan. W ten sposób
Kasia z Kornelkiem znaleźli się na zamku
w Granadzie. Jednak wśród wspaniałości
zam kowych komnat i uroków ogrodów
różanych, Kasia tęskniła za O drzykoniem, kazała przysiąc mężowi, że po
śmierci pochowa jej prochy w ojczystej
ziemi.
Jak wieść niesie, wojew odzina Kamie
niecka — z rzadka otrzym ująca wieści z
Hiszpanii — nie wiedziała o śmierci swej
wychowanki, ale pewnego wieczoru
zobaczyła Kasię siedzącą na swym daw
nym miejscu przed kominkiem. Zdzi
wiona postąpiła ku niej kilka kroków, a
wtedy zjawa zniknęła. Odtąd często
w idywano Kasię na murach i dziedzińcu
Odrzykonia, a czasem słyszano jej
śmiech. W arto odwiedzić, podczas węd
rówek wakacyjnych, Odrzykoń — może i
nam pojawi się Mała Kasia.
Nie tylko zamki i pałace są siedliskiem
duchów. W ciągu ostatnich lat donoszono
o pojawieniu się duchów nawet w ... sa
molotach. I tak w październiku 1976 r. w
londyńskim dzienniku „The Evening
News” ukazała się notatka o tym, że
sprzątacze z m iędzynarodowego portu
lotniczego Heatrow pod Londynem zetknę
li się z działaniem sił nadprzyrodzonych.
Przytoczono przy tym wypowiedź przed
stawiciela dyrekcji lotniska: „Donoszono
nam, że w niektórych pasażerskich

odrzutow cach nadźwiękowych zachodzą
niezwykłe zjawiska; jak na razie nie
um iem y ich wyjaśnić. Niektórzy sprząta
cze twierdzą, że jakaś niewidzialna siła
rzucała nimi na wszystkie strony, inni zaś,
że ta sama siła nagle ich paraliżowała tak,
że nie byli w stanie się poruszyć.
Najsłynniejszą opowieść o nawiedzo
nych sam olotach można znaleźć w
książcept. „T h e G o s to f F lig h t401 ” , pióra
am erykańskiego dziennikarza Johna G.
Fullera. Mowa w niej o duchach ukazują
cych się w sam olotach am erykańskich
W schodnich Linii Lotniczych. Legendata
narodziła się w roku 1973, kiedy samolot
tych linii, typu L-loll T riS tar — był to lot
numer 401 — roztrzaskał się w pobliżu
Florydy. W katastrofie zginęło blisko sto
osób, m.in. pilot, kapitan Bob Loft, oraz
mechanik pokładowy, Don Repo. Nie
długo potem załogi pozostałych TriStarów zaczęły donosić o pojawianiu się na
pokładach w idm ow ych postaci, które
niezwykle przypom inały Lofta i Repo.
Duchy te zachow yw ały się zawsze w spo
sób przyjazny, a piloci TriStarów odnosili
wrażenie, że pragną zapobiec nowym
katastrofom . Wówczas to John Fuller
zebrał inform acje o duchach i pośw ięcił
im książkę, która stała się bestsellerem.
Opisane w niej wydarzenia są najsłyn
niejszą relacją o duchach, które wzbiły się
w przestworza.
Boicie się, że w sam olocie może poja
wić się widm o? Można zrezygnować z
lotu i wsiąść do pociągu, a tam...
Pociąg duchów — ta niezawodna
atrakcja lunaparków — ma swój o d po
w iednik w świecie rzeczywistym. W lon
dyńskim dzienniku „The M orning Post"
ukazała się wiadomość, a było to 14 listo
pada 1928 r., że pociąg 13.20 z N e w ton ,
Abbot w hrabstwie Devon do stacji Pad
dington w Londynie jest pechowy ze wzg
lędu na liczne nieszczęśliwe wypadki z
nim związane. Prowadzący go maszyni

sta J. Hibber z Newton A bbot zasłabł
pewnego dnia, gdy pociąg pędził pełną
parą do Londynu. Przeniesiony do
poczekalni na dworu Exeter, H ibberzm arł
po kilku minutach. Parę miesięcy wcześ
niej, gdy pociąg wjeżdżał na dworzec
Paddington, skonał w nim nagle palacz,
niejaki Powlessland, a w listopadzie 1927
r. palacz W alters padł ofiarą śm iertelnego
wypadku, przygotow ując lokom otyw ę do
drogi. Ponieważ wydarzenia te rozegrały
się na przestrzeni niespełna roku, pecho
wy pociąg zaczęto nazywać „pociągiem
duchów ” .
W Stanach Z jednoczonych słynny jest
pociąg, który w kwietniu 1865 r. w iózł na
miejsce wiecznego spoczynku trum nę ze
zwłokam i prezydenta Abrahama Lin
colna. Legenda głosi, że widm o owego
pociągu ukazuje się niemal w każdą
rocznicę wydarzeń z kw ietnia 1865 r.,
przemierzając pewien odcinek toru w
stanie Nowy Jork. Ponadto w jednym z
w agonów gra widm ow a orkiestra w o j
skowa, która jednak pozostaje niesły
szalna dla ludzkich uszu.
Wysiądźmy z pociągu i przejdźmy z
Dworca G łównego w Johannesburgu
przejściem podziemnym do gmachu
Poczty Głównej. Jak się okazuje, to
podziemne przejście jest podobno jed
nym z najczęściej nawiedzanych miejsc w
Afryce Południowej. Podczas budowy
tunelu jeden z robotników został zasy
pany przez obsuwający się piasek i od tej
pory przemyka się tam nocą jego cień. O
wstrząsających spotkaniach z tą nie
szczęsną duszą relacjonowało już kilku
nastu pracow ników poczty johannesburskiej.
I cóż, m ili C zytelnicy, można by przy
puścić, że wszędzie, gdzie się człowiek
tylko znajdzie, może spotkać ducha. Ale
chyba tak źle, to jeszcze nie jest...
(M .)

NA LETNIĄ NIEPOGODĘ

O zegarach
i zegarkach
Warty i kasbu. Za tw órców dzisiejszego podziału doby na
równe 24 godziny uważa się Babilończyków . A stało się to na 5
tys. iat przed naszą erą. U Babilończyków początkowo doba
dzieliła się na 6 części — trzy dzienne i trzy nocne, zwane „w ar
ta m i” , które w dalszym ciągu dzielono na 60 części, a te znów na
60. Na około 800 lat przed naszą erą prowadzili Babilończycy podział doby na 12 części zwanych „kasbu” . Kasbu dzie
lono na 30 us. Grecy, którzy przejęli system mierzenia czasu od
Babilonu, mieli 24-godzinny podział doby.
Szin-tszing-san-ko. C hińczycy uważają się za tw órców włas
nego systemu rachuby czasu, powstałego podobno na 3 tys. lat
przed naszą erą. Dobę dzieli się w nim na 12 rów nych części,
zwanych „szi” , te na osiem „k o ” , któ re z kolei ulegają podziałowi
na 15 „fe n ” , a feny — na 60 „m ia o” . Swoich podw ójnych godzin
— szi — C hińczycy nie ponum erowali, a nadali im nazwy odpo
wiadające dwunastu gwiazdozbiorom zodiakalnym. Powyższy
ty tu ł w tłum aczeniu brzmi: godzina małpy, druga połowa, trzeci
kwadrans, a po „naszemu” : godzina 16 m inut 45.
Powąchaj, która godzina... W Chinach szerokie zastosowanie
— oprócz zegarów słonecznych i wodnych — m iały tzw. zegary
ogniowe. Była to bądź świeca, wykonana ze specjalnej masy z
odpow iednią podziałką, bądź proszek, w sypywany do row ków o
fantazyjnych kształtach, zapalany na jednym końcu, bądź też
pręty różnego kształtu i długości. Pewien chiński ogniozegarmistrz sporządzał podobno takie pręty z domieszką różnych
kadzideł. O każdej godzinie taki „zegar” w ydzielał inny zapach.
W cieniu gnomonów. Na około 2 tys. — 3 tys. lat przed naszą
erą pojaw iły się w Egipcie, Chinach i Indiach, pierwsze tzw.
„gn om o ny” — pionow e słupy lub pręty ustawione na płaskim
terenie. Ich cień spełniał rolę dzisiejszych wskazówek. W Egip
cie rolę gnom ona spełniały pokryte hieroglifam i obeliski,
w ykute z kamienia o przekroju kwadratowym, zwężające się ku
górze. Najstarszy znany obelisk w świątyni A bu sir wybudowany
został około roku 2700 p.n.e.
Wynalazek boga. W edług papirusów egipskich wynalazcą
zegara w odnego był w szechstronnie mądry bóg Tot. W swych
wycieczkach przyrodoznawczych zaobserwował on podobno,
że pawiany oddają mocz w regularnych odstępach czasu, dwa
naście razy na dzień. N aprowadziło go to na pomysł, żeby zbu
dować urządzenie, które robiłoby to samo i określało czas. Naj
starszy z odnalezionych dotąd zegarów wodnych pochodzi z
ruin świątyni Karnaku. W ykonany on został za panowania króla
Amenhotepa (1415— 1380 p.n.e.).
Klepsydry przeciw gadułom. Grecy lubili popisywać się reto
ryką. Nie wiadomo, czy pod wpływem słuchaczy znudzonych
gadulstwem mówców, czy oczekujących niecierpliw ie swej
kolejki oratorów — wprowadzono na zebraniach publicznych
„klapę bezpieczeństwa” w postaci specjalnego rodzaju zegara
wodnego, odmierzającego dopuszczalny czas trwania przemó
wienia; Grecy nazwali go „klepsydrą” . Klepsydra stanow iła od V
stulecia p.n.e. niezbędny sprzęt w szkołach retoryki. Platon miał
ponoć klepsydrę z urządzeniem alarmowym, która budziła
jego uczniów do rannych zajęć.
Dante świadkiem. Od lat toczą się spory, któremu miastu przy
sługuje palma pierwszeństwa za posiadanie zegara m echani
cznego. Jako pierwszy „o ficja ln y dokum ent” , stwierdzający ist
nienie zagarów m echanicznych w początkach XIV stulecia,
uważa się... dwa fragm enty z trzeciej części „Boskiej K om edii”
Dantego (okres pisania utworu: lata 1314— 1321). Wszyscy
historycy są zgodni, że zegar w kościele św. G otharda w M edio
lanie zbudowany został w roku 1335. W połow ie XIV w. zegary

mechaniczne znajdowały się już w kilku miastach W łoch i Fran
cji. Zegar wrocławski — najstarszy na ziemiach polskich —
pochodzi z roku 1368.
Zegar mechaniczny. Zegar wieżowy zamku w Dover w
południow ej Anglii jest jednym z nielicznych zegarów mechani
cznych, które przetrw ały do naszych czasów bez późniejszych
przeróbek. Pierwsze zegary mechaniczne nie posiadały ani
tarcz, ani wskazówek. G odziny sygnalizowały biciem w dzwon.
Zegar z Dover posiada dwa podstawowe mechanizmy: mecha
nizm bicia w dzwon i mechanizm chodu, który składa się z bębna
i nawiniętej nań liny konopnej, na końcu której zaw ieszony jest
potężnych rozm iarów obciągnik, często — olbrzym i kamień.
O bciągnik powoduje obracanie się bębna, który wprawia w ruch
cały system kół zębatych. Nie byłoby jednak zegara mechani
cznego, gdyby nie było jeszcze jednego bardzo ważnego ele
mentu — regulatora, który powoduje, że obciągnik nie spada
nagle ruchem przyśpieszonym, lecz powoli, ruchem jednostaj
nym. Wynalazca regulatora był zarazem wynalazcą zegara
mechanicznego.
Zemsta mistrza Jana. Za czasów panowania Kazimierza
Jagiellończyka (połowa XV wieku) miejska republika Gdańsk
przeżywała okres świetności. Rada Miejska Gdańska postano
w iła dla ozdobienia miasta zainstalować na wieży kościoła
Mariackiego wielki zegar, którego wykonanie zlecono mistrzowi
Janowi, słynnem u zegarm istrzowi. Pracował on nad tym za
mówieniem 6 lat i w roku 1470 zegar został zam ontowany na
wieży kościelnej. Było to prawdziwe arcydzieło sztuki zegarm i
strzowskiej. Zegar wskazywał nie tylko dni tygodnia, godziny i
m inuty, ale także godziny wschodu i zachodu słońca oraz księ
życa na dany dzień, pory roku, daty świąt ruchom ych, a nawet
konstelacje gwiazd na określone dni. Poza tym, gdy zegar w y
bijał godziny, jeden z apostołów — co godzina inny — wstępo
w ał na galeryjkę przed tarczą i kroczył z jednego końca na drugi.
Adam i Ewa pociągali za linkę poruszając młotek, wydzwaniający
godziny. Sława mistrza Jana i gdańskiego zegara rozniosła się
po całym świecie. Podobne zegary zapragnęły mieć inne miasta,
a Lubeka złożyła u mistrza już zamówienie... Jednak ojcowie
Gdańska nie chcieli dopuścić, by inne miasto m iało posiadać
takie cudo. Postanowili... oślepić mistrza, by nigdy już nie mógł
zbudować podobnego dzieła. Tak też zrobili. Godzina zemsty
dla oślepionego zegarmistrza w ybiła wówczas, gdy jego zegar
na wieży kościelnej zepsuł się. Żaden innym zegarm istrz nie
m ógł sobie poradzić z naprawą. D okonał tego oślepiony mistrz
Jan, gdy jednak zegar zaczął ponownie w ybijać godziny, a cała
Rada Miejska głośno objawiała swą radość — ślepiec ch w ycił za
tryb y i zniszczył precyzyjny mechanizm swojego zegara. Nim
przejęci grozą rajcowie zdążyli zareagować — mistrz Jan rzucił
się z wieży kościoła na bruk. Tego zegara już nigdy nie zdołano
naprawić.

RODZINA — DZIECIOM
Wakacje! Słońce, morze zieleni i
kwiatów... Czas beztroskich zabaw,
wycieczek, zawierania nowych przy
jaźni. Jest też dużo czasu na pro
gramy telewizyjne, pójście do kina
na ciekawy film lub — poczytanie
ciekawej książki. Książek dla dzieci
dziś jest bez liku, jedna piękniejsza
od drugiej, bogato ilustrowane, jed
nym słowem — przepiękne! Komi
ksy, bajki z całego świata, zwłaszcza
tego „disnejowskiego” — już dawno
wyparły z księgarskiego rynku
te dawne, stare, poiskie baśnie i le
gendy... Czasem warto jednak do
nich powrócić — one też mają swój
niepowtarzalny,
polski
urok i
czar... Proponujemy więc — zwła
szcza tym, którzy spędzają Setni
wypoczynek nad naszym morzem, w
okolicach Gdańska, starą legendę
o rzeźbiarzu, który wyrzeźbił na
Ratuszu gdańskim na herbie mia
sta Iwy oczekujące powrotu Gdań
ska do Polski. Napisał ją niegdyś
Franciszek Fenikowski, i to tak
pięknie, że warto ją przeczytać.
Spróbujcie, a nie pożałujecie!
A więc...

Lwy
z gdańskiego

Ratusza
Jest na Ratuszu gtównom iejskim w
Gdańsku herb miasta, na który ze zdzi
wieniem patrzą przechodnie. Niby nic w
nim niezwykłego. Tak samo jak na innych
gdańskich herbach dwa kamienne Iwy
strzegą tarczy, na której — pod dw o
ma krzyżami — widnieje korona Kazi
mierza Jagiellończyka. A jednak jest
w tym godle coś odmiennego, coś, co
przyciąga spojrzenia, zastanawia i nie
pokoi.
O to oba Iwy herbowe, patrzące zawsze
na siebie, tym razem od w ró ciły głow y i
zdają się spoglądać w głąb ulicy Długiej,
tam, gdzie pod ciemnym zrębem W ię
ziennej W ieży po łyska zło cen iam i
gzymsów, posągów i napisów trium falna
Brama Złota. Kiedy nad miastem zapada
zmierzch i w oknach renesansowych,
barwnych kamieniczek rozbłyskują pier
wsze światła, kamienni strażnicy gdań
skiego godła zdają się ożywać. Podnoszą

Gdańsk — gotycki Dwór Artusa z XV wieku

głowy, potrząsają kudłatym i grzywami i
wytężają oczy pełne tęsknoty i niepokoju.

tedy, że i ty dasz sobie radę z tym i Iwami,
które zamówiła u mnie miejska rada.

Przystają zdziwieni przechodnie u stóp
kamiennych schodów wiodących do
Ratusza, patrzą na piękny portal i pytają o
imię mistrza, który w yku ł w kam ieniu to
dzieło, skazując gdańskie Iwy nieom yl
nym ciosem swego dłuta na m ilczącą tęs
knotę i wieczne oczekiwanie.

I powierzał m łodemu rzeźbiarzowi
coraz trudniejszą robotę. Całymi dniam i
stukał kam ieniarski młotek. W ychodziły
spod dłuta figu ry rajców i świętych, noc
nych stróżów i rycerzy. Najchętniej je d
nak rzeźbił Iwy.

Na imię było mu Daniel. Stary gdański
majster Krzysztof, który uczył go stuko
tem kam ieniarskiego młota i szczękiem
dłuta, jakby magicznymi zaklęciami,
w yw oływ ać z głazów postacie pachołków
miejskich, kupców i żeglarzy, często
żartow ał z tego imienia.
—
B ył niegdyś taki Daniel, co z Iwami
żył w w ielkiej przyjaźni. Babiloński król
kazał go rzucić do lwiej jam y bestiom na
pożarcie, ale one, zamiast rzucić się na
chłopca, zaczęły się do niego łasić. Myślę

Przychodzili do jego warsztatu gdańs
cy rajcy, przyglądali się kamiennym Iwiskom. Podziwiali ich otwarte paszcze,
zjeżone grzywy, groźne ślepia.
—
Mistrz z ciebie nie lada — m ó w ili.—
Lwy tw oje są jak żywe. Aż dziw bierze, że
nie ryczą...
Tym większy był ich podziw, że w owym
czasie herbowe gdańskie Iwy nie były już
tak groźne, jak ongiś, dla nieprzyjaciół
Rzeczypospolitej. Nad miasto nadciągały
ciemne chm ury. Król pruski Fryderyk, o
złośliw ej tw arzy diabła z pom orskich

baśni, coraz chciwiej wyciągał grabieżcze
ręce po bogaty nadmotławski port.
—• Źle się dzieje — narzekał siw y maj
s te r.— Gdybym nie był już tak stary, rzu
ciłbym dłuto i wziął muszkiet w ręce.
Nabiłbym go którymś z tych polskich tro 
jaków (dawna moneta) fałszowanych
przez wroga i strzeliłbym nim prosto w
serce pruskiego diabła. M ówili mi ka
szubscy rybacy, że na czarty to jedyny
sposób.
Ale m iejscy rajcy nie byli tak dzielni, jak
sędziwy kamieniarz. Fryderyk tymczasem
coraz ciaśniej zaciskał swą pętlę na szyi
miasta. Pod czerw onym i murami kwi
dzyńskiego zamczyska zbudował na pia
szczystej łasze, leżącej pośrodku Wisły,
kom orę celną i pod grozą dział i muszkie
tów żołnierskich ściągał bezprawnie cło z
każdego statku i łodzi, idącej rzeką do
Gdańska.
— Im bardziej ciężki będę jako wróg —
m ów ił — tym chętniej przyjmą mnie jako
władcę!
I jak praw dziw y diabeł kusił gdań
szczan, by oddali się pod jego opiekę i
otw orzyli mu bramy upragnionego mia
sta. Mieszczanie nadmotławskiego portu
wierni jednak byli Polsce i odpowiadali, że
nie chcą „zobow iązyw ać się do niczego,
co by było przeciwne wierności powinnej
królowi jegom ości i najjaśniejszej Rze
czypospolitej” .
W tym właśnie trudnym czasie rajcy
postanowili przyozdobić głównom iejski
Ratusz. Któż by m ógł lepiej w ykonać to
dzieło, niż mistrz Daniel. Jemu więc też
powierzono tę pracę. Burm istrz wezwał
rzeźbiarza na Ratusz i w pięknej Czerwo
nej Komnacie, na której powale barw iłsię
obraz wysławiający wieczne przymierze
Gdańska z Polską, tak powiedział:
— W ykuj mi w kamieniu nasz herb!
Niech go trzym ają dwa Iwy, w ielkie gdań
skie Iwy, mądre i groźne dla nieprzyjaciół.
Niech przypom inają po wieczne czasy
potęgę naszego miasta.
Daniel po chylił głowę.
— Uczynię, jak sobie życzycie! —
zapewnił, i wróciw szy do swego warsz
tatu, od razu zabrał się do dzieła.
Kiedy przystąpił do kucia herbu,
odwiedził go stary mistrz i przyjaciel.
— Widzę, że jak ci przepowiadałem,
żyjesz z Iwami za pan brat — powiedział,
przyglądając się robocie. To dobrze! Mało
teraz lwów na świecie. Za to nie brak
lisów, w ilków i tchórzy.

Daniel w yprostow ał się, odgarnął z
czoła zlepione potem kosmyki włosów i
odparł:
— Postaram się, żeby moje Iwy przy
pom niały tym wilkom , lisom i tchórzom o
dawnych lwich cnotach Gdańska...
— Cóż to za cnoty?
— Męstwo i wierność.
— Jak to uczynisz?
— Obaczysz, mistrzu, w dzień kiedy
ukończę moje dzieło.
Nadszedł wreszcie ów dzień. Mistrz
Daniel wraz ze swymi czeladnikam i w m u
row ał nowy portal w ceglaną ścianę Ratu
sza. Pięknie jaśniały kamienne balustrady,
kolum ny i gzym sy na tle starych, pocie
mniałych cegieł. Tłum podziw iał w m il
czeniu wspaniałe dzieło. Ale nie było
okrzyków radosnych, nie było wesela.
Gdańszczanie, pochm urni jak niebo nad
ich miastem, wiedzieli, że coraz bliżej
dudnią kroki batalionów pruskiego króla,
wiedzieli, że szpiedzy chytrego Fryderyka
kręcą się po mieście, że lada chw ila ze
skłębionych chm ur może uderzyć grom.
Ciszę, jaka zaległa na Długiej i Długim
Targu, przerwał nagle czyjś głos:
— Patrzcie! Patrzcie na Iwy! Oba zw ró
ciły głowę w jedną stronę. P om ylił się
nasz mistrz!
Podnieśli głow y rajcy, mieszczanie i
żołnierze. Oba Iwy patrzyły ku Złotej
Bramie.
— Co za błąd! — szepnął burmistrz.
W tejże chw ili na kamienne schody
przedproża w darł się jakiś stary kamie
niarz w spłowiałym kaftanie.
— To nie błąd! — zawołał. — Czyż nie
pojmujecie, co to ma znaczyć?
O dpowiedziało mu milczenie. Więc
m ów ił dalej. W oczach błyszczał mu
ogień, a w iatr rozwiewał siwe włosy, kiedy
tłum aczył:
— Patrzą te Iwy ku Złotej i Wyżynnej
Bramie. Patrzą tam, gdzie zaczyna się
Królewska Droga, w stronę, z której przy
bywają do naszego miasta polscy władcy.
Mistrz Daniel pragnął wam przypomnieć,
że nie darmo król Kazimierz zawiesił nad
herbowym i krzyżami Gdańska swoją
koronę. Ogłasza ona wszem i wobec, że
Polska to matka nasza i opiekunka. Wie
dzą o tym gdańskie Iwy i dlatego niewzru
szone i wierne wypatrują m onarchy Rze
czypospolitej, czekają na jego powrót.
Szmer przebiegł przez tłum.
— Oby w ró cił jak najśpieszniej i wziął
nas w obronę przed wrogiem ! — w zdy
chali mieszczanie.

— Oby nie zapom niała Polska o G dań
sku!
W krótce na ulicach miasta zadudniły
buty nieprzyjacielskich żołnierzy i biły
posępnym, pogrzebowym werblem przez
półtora wieku. Sposępniały twarze pol
skich królów wykute na gmachach przy
Długim Targu, spochm urniał Jagiełło na
Złotej Kamienicy, spochm urnieli Z yg
m unt Waza i W ładysław IV na portalu
A rtusow ego Dworu. O puścił sm utnie
głowę Neptun stojący na kamiennej fon
tannie. Kurantowe zegary na gdańskich
wieżach żałośnie wydzwaniały godziny
niewoli.
Długo czekały kamienne Iwy z gdań
skiego Ratusza na powrót Polski.
Nocami, kiedy tylko od Złotej Bramy
dobiegały odgłosy kroków czy tętent
koni, podnosiły grzywiaste łby, w patry
wały się w ciem ność i pytały jeden
drugiego:
— Czy to powraca polski król?
— Czy zbliża się Rzeczpospolita?
Ale m ijały lata, a dokoła gdańskiego
Ratusza wciąż rozbrzm iewała obca mowa
i obce pieśni. Aż pewnego wiosennego
dnia zatrzęsły się m ury miasta, zakołysały
wieże. Potężny huk arm at wdzierał się w
ulice, którym i pierzchali w popłochu
przerażeni wrogowie. Podniosły głowę
ratuszowe Iwy.
— Słyszysz, bracie, te grzm oty? —
m ruknął pierwszy. — Nie pamiętam takiej
burzy.
— To Polska wraca! — ucieszył się
drugi. — Jej pow rót wieszczą te wiosen
ne grom y i błyskawice. Czy nie w i
dzisz?
Spod łuku Złotej Bramy w toczył się
w ulicę Długą pierwszy czołg z białym
orłem na wieżyczce. Podjechał pod Ra
tusz i zatrzym ał się na Długim Targu.
O tw orzyła się żelazna klapa. Z wieży
czki w yskoczył m łody żołnierz z biało-czerw onym sztandarem w ręce, pod
biegł do Dworu Artusa i w spiął się
na jego szczyt. Kiedy w toczyły się
na gdański rynek inne czołgi, załogi
ich ujrzały czerwień i biel powiewa
jącą nad miastem w porywistym , bałtyckiem wichrze.
— Gdańsk znowu nasz! — zawołali
żołnierze. Wróciliśmy! Odzyskaliśmy miasto!
Na zawsze!
Potrząsnęły grzywami kamienne Iwy i
zaryczały radośnie, tryum falnie. A w tó
row ał im basowy chór dział i Bałtyk,
bijący falami o piaszczyste, odzyskane
Wybrzeże...
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Czas urlopów:
może nad morze?
Jeśli nad wodę — słoną czy
słodką — to na pewno zechce
my się wykąpać. Żeby zaś się
wykąpać — trzeba wejść do
wody. Pam iętajm y jednak,
zwłaszcza przy pierwszych ką
pielach, że musi to następować
powoli i stopniowo. Zamoczmy
najpierw ramiona, kark, piersi i
pochlapm y się trochę. W ięk

szość z nas może się kąpać
przy tem peraturze wody 18°C.
Oczywiście, doświadczeni i
zahartowani pływacy kąpią się
również w wodzie dużo zim niej
szej, ale takich jest niewielu.
Pamiętajmy, że zimna woda
sprzyja skurczom i przede
wszystkim wstrząsowi term i
cznemu. Jeśli więc poczujemy
nagłe ciepło po wewnętrznej
stronie ud, na brzuchu na
ramionach, jeśli odczujem y
spadek sił, przed oczami po
jawi się mgiełka, a w uszach
zacznie szumieć — to są to nie
chybne oznaki nadchodzące
go zasłabnięcia. Trzeba w ów 
czas jak najszybciej wyjść z
w ody i położyć się w cieniu.
Ostrożnie też z „odświeżają
cym i” kąpielami po długim
opalaniu! Przed wejściem
do w ody trzeba koniecznie od
począć chw ilę w cieniu. A po
tem — żabka, crawl, motylek...

A może gdzieś
na równiny?...

Zapraszamy
do Wągrowca
... na egzamin z
fotog rafowania — po
ukończonym kilka mi
nut temu „Kursie
k o r e s p o n d e n c y j
nym ” na tej samej
stronie! W W ągrow
cu bowiem trzeba
będzie odpowiednio
dobrać czas ekspo
zycji i sfotografo
wać... skrzyżowanie
rzek. W łaśnie tak,
prawdziwe skrzyżo
wanie, ponieważ obie rzeki, Wełna i
Nielba, przepływają
przez siebie „na krzyż i nie
łącząc się płyną dalej, każda
swoim korytem. Jak wykazały
dokładne, przeprowadzone w
latach siedem dziesiątych ba
dania, rzeka Wełna, płynąca
rów noleżnikow o od wschodu,
ma nieco szybszy nurt i w ięk
szą objętość przepływu, zabie
ra więc Nielbie na „skrzyżow a
niu” niewielką ilość wody.
Dzięki badaniom, wykonanym
m.in. przy użyciu fluoresceiny,
stwierdzono, że rzeki W ełny
płyną w punkcie krzyżowania
bliżej zwierciadła wody, pod
czas gdy w ody Nielby — bliżej

dna.
Dla
w ygody
tu ry 
stów, chcących obserwować to
rzadkie zjawisko, wybudowa
no nad Nielbą mostek — skąd
właśnie możesz, drogi Czytel
niku, sfotografow ać to nie
zwykłe „skrzyżowanie” — i
przesłać zdjęcie do naszej
Redakcji. Zachęcamy zresztą
do przesyłania zdjęć róż
nych ciekawych i m alowni
czych
miejsc
i
krajobra
zów — a być może najlepsze
z nich będzie można zoba
czyć na łamach „Rodzi
ny” !

„D ietetyczn y” test
Latem bardzo często zaczynamy „nowe życie” i obiecujem y
sobie w ytrw ałość w stosowaniu różnych diet odchudzających.
A oto krótki test, sprawdzający wiedzę naszych Czytelniczek o
różnych dietach. Na pytania odpowiadam y „tak” lub „n ie ” , a
prawidłowych odpowiedzi szukamy na sąsiedniej stronie.
Na przykład z aparatem
fotograficznym , w poszukiwa
niu ciekawych krajobrazów. Na
pozór bowiem krajobraz rów
ninny wydaje się monotonny,
ale przecież płaską linię hory
zontu łatw o wzbogacić takim i
elementami, jak drzewa, rzeki,
chmury... Można fotografow ać
szerokie, pełne rozmachu prze
strzenie — a można pojedyn
cze, charakterystyczne drze
wa, fragm enty pól, rzek... Przy
czarno-białych fotografiach kra
jobrazu, pozornie tylko mało
atrakcyjnych, koniecznie trze

ba pamiętać o odpowiednich
filtrach, gdyż bez nich niebo
stanie się płaskie i bure. Nad
morzem trzeba używać filtru
UV, zatrzymującego nadmiar
p ro m ie n i u ltra fio le to w y c h .
Czas 1/60 s, odpowiedni dla
elementów stałych, ruchliw ą
wodę zmieni w nieregularną
smugę, natomiast 1/125 s
zatrzyma w locie ptaka, a
kroplę wody nad liściem. Mię
dzy zaś jednym i drugim mie
szczą się i powoli płynące
obłoki, i kroczący po łące bo
cian...

Bądź miła dla swojej twarzy!
Podczas wakacji pozwól jej
również odpocząć! Zmywaj ją
wodą przegotowaną, albo mi
neralną, a najlepiej mleczkiem
lub śmietanką. Potem, gdy
watka będzie już czysta — daj
swojej cerze trochę toniku,
który poprawi koloryt, nawilży i
pojędrni skórę. Ponieważ zaś
jest „sezon „og órko w y” — nie

TAK

NIE

1. Mężczyźni chudną szybciej niż kobiety
2. Jeden litr oranżady to ok. 20 łyżeczek cukru
3. Jeśli chcesz schudnąć, lepiej jeść ryż niż zie
mniaki
4. L e p i e j jeść pięć małych posiłków, niż 3 obfite
5. M arg a ryn a d ie te tyczn a za w iera ty le tłuszczu,
ile zwykła albo masło
6. Grzanki mają mniej kalorii niż zwykłe kromki
7. Nawet jeśli stosujesz dietę powinnaś jeść
jeden gorący posiłek dziennie
8. Duża ilość picia pomaga w chudnięciu
9. Jo g u rt naturalny zawiera mniej kalorii niż
jo gu rt chudy z owocami
10. Jeśli c h c e s z jeść m niej tłuszczu — zrezygnuj
raczej ze śm ietany niż z masła.

żałuj jej tego zielonego kosme
tyku! O tej porze roku działanie
wszelkich krem ów i maseczek
jest bardziej efektywne, więc
skutek kilku plasterków „m ize
rii” na twarzy będzie szybko
w idoczny. Jeśli nie jesteś uczu
lona, możesz też stosować tru 
skawki nie tylko „wewnętrz
nie” , ale i „zew nętrznie” —
przez posmarowanie jednym
rozgniecionym owocem. Jeśli

potem chcesz koniecznie umyć
twarz mydłem — pamiętaj, że
powino być delikatne, o odczy
nie lekko kwaśnym, ale lepiej
zastosować ton ik i krem nawil
żający.

Nie zapomnij też o dłoniach!
Czy w czasie letnich upałów
pocą Ci się dłonie? Mamy na
to dobrą radę: znakomitym
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Letnie (i nie tylko) bukiety
Na pewno w każdym domu
znaleźć można piękne, przez
roczyste wazony lub wazy,
dość szerokie, w których nie
zawsze uda się ułożyć ładny
bukiet. Naczynia te można je d
nak doskonale wykorzystać,
zarówno dla bukietów dużych,
jak i dla niewielkich, a nawet
dla pojedynczych kwiatów: w

Spotkanie ze żmiją

Fryzura na upały
Panie, mające piękne długie
włosy, mogą być z nich rze
czywiście dumne. Kłopot pole
ga na tym, że w czasie letnich
upałów wolałybyśmy, aby były
one trochę krótsze — bez ob ci
nania. Oto więc propozycja
letniej fryzury dla długich w ło
sów, odsłaniającej kark, czoło
i oczy: zapleciony w „kło sek” warkocz z włosów zebra
nych po jednej stronie twa
rzy.

Trochę gimnastyki?
„G im nastyka jest powszech
nie dzisiaj poszukiwaną i zale
caną dla płci obojej. Matki atoli
niemało sprzeciwiają się gim na
styce, jako nieprzyzwoitej dla
dziewcząt. I mają rację. Panien
ki nasze nie potrzebują być baletniczkam i i linoskoczkam i.
Wszakże bez gimnastyki prabab
kom naszym zdrowie służyło.
Praca ręczna, starania gospo
darcze— oto najlepsza gimnasty
ka dla naszych panienek” . .
Nasze Czytelniczki pewniejuż
oczom własnym n ie wierzą! Czyż
by to wpływ „dziury ozonowej” ,
najpierw zalecającej, by się nie
opalać, a teraz i nie gim nasty
kować? Na szczęście nie! Porady
pochodzą bowiem z poprzedniczki
„Kobiety i Życia” — „Niewiasty” ,
ale z roku 1860!

środkiem jest szałwia, znany
środek przeciwpotowy. Już
jednorowazowe w ypicie napa
ru szałwi powoduje, że po 2—3
godzinach następuje zahamo
wanie wydzielania potu na
okres ok. 2 dni. Można też z
naparu szałwi zrobić kąpiel dla
dłoni, albo okłady na wewnę
trzne stronydłoni. Dobre efekty
daje też kąpiel w odwarze ig li-

I
to może się zdarzyć
podczas letnich wędrówek.
U większości z nas takie
spotkanie budzi lęk i odra
zę, ale w żadnym wypadku
nie pow inno budzić paniki.
Żm ija nie jest zwierzęciem
inteligentnym . Ze wszyst
kich zm ysłów najlepiej ro
zw inięty ma węch, „um iejs
cow iony” w długim , cien
kim, rozw idlonym języku.
G dy atakuje z odległości
kilkudziesięciu centym e
trów i otwiera szeroko
szczęki, jej zęby jadowe
ustawiają się pionowo.
Żm ija nie atakuje czło
wieka. Zagrożona — kąsa
go we własnej obronie. Na
ciele widać wówczas dwa
czerwone punkciki, poja
wia się silny ból, zaczer
wienienie, obrzęk. Mogą
wystąpić nudności, w ym io
ty i osłabienie.
Udzielając pierwszej po
m ocy należy ja k najszybciej
założyć nad miejscem uką
szenia opaskę uciskową
(pasek, chusteczka, itp.),
tak m ocno, by z trudem
w ch od ził pod nią palec.
Jeśl i to możl iwe — ran ki na
leży rozciąć na głębokość
5-8 mm w zdłuż kończyny,
na długości 1 cm, a po roz
chyleniu brzegów odsysać
— najlepiej gruszką gum o
wą, ale też kieliszkiem,
wąską szklaneczką — tylko
nie ustami. Kończynę trze
ba unieruchom ić, a po 
szkodowanego przewieźć
jak najszybciej do szpitala.

wia sosnowego, albo przetar
cie świeżo um ytych rąk sztyf
tem przeciwpotowym . Można
też spryskać je dezodorantem i
dobrze go rozetrzeć. Ale prze
de wszystkim nie zapom inajm y
o szałwi!

n ie k tó ry c h
k w ia c ia rn ia c h
można ostatnio kupić dekora
cyjny, biały lub kolorow y grys
— czyli drobny żw ir; który,
um ieszczony w wazonie na
odpowiednią grubość, ułatwi
ułożenie bukietu. Doskonale
nadają się też do tego celu
szklane kulki, również do
stępne czasem w sklepach z
zabawkami lub kwiaciarniach.
Zachęcam y do wypróbowania!

Letnie przysmaki
Fasolka szparagowa
z owocami
60 dag fasolki szparagowej, 50
dag jabłek lub gruszek, kilka
łyżeczek octu winnego lub
domowego owocowego wina,
4 dag masła lub margaryny,
sól, cukier, cynamon, goździki,
skórka cytrynowa, sok z cytry
ny.
Fasolkę oczyścić z włókien,
odciąć końce, pokrajać na 4-5
cm kawałki, zalać wrzącą osoloną wodą z dodatkiem cukru,
ugotować. O dcedzić fasolkę i
przełożyć do rondla. Owoce
umyć, wydrążyć, pokrajać na
cząstki i w łożyć do fasolki
razem z przyprawami, skropić
winem i sokiem cytrynow ym ,
dodać startą skórkę cytrynow ą
i masło, dusić 5 min pod przyk
ryciem, doprawić do smaku.

PlaceK z czereśniami
30 dag mąki, 3 dag drożdży, 3/4
szklanki mleka, 8 dag cukru, 2
żółtka, pół kostki margaryny,
75 dag czereśni, łyżka cukru
pudru.
Do przesianej mąki dodać
szczyptę soli, rozmieszane w
łyżce ciepłego mleka drożdże,
stop ion y tłuszcz i połowę mle
ka. Ciasto powinno się lekko
rozlewać. Można dodać trochę
startej skórki cytrynow ej albo
pomarańczowej, drobno po
krojonej. W yłożyć na wysm aro
waną blachę z obrzeżem, odsta
wić, aż zacznie rosnąć. W tedy
ułożyć umyte i wydrążone cze
reśnie, otworam i do góry. Piec
najpierw w niezbyt gorącym
piekarniku, gdy wyrośnie —
zwiększyć temperaturę. Upie
czone gorące ciasto posypać
cukrem pudrem.

jzpajModpo — „AuzoAteiaip" issj.
1.
2.
3.
4.
5.

Tak — bo spalają dwa razy więcej kalorii
Nie — zawiara 40 łyżeczek cukru!
Nie — 100 g ryżu = 150 kalorii, 100 g ziem niaków — 85.
Tak.
Tak t- wszystkie mają ok. 80% tłuszczu, w dietetycznej
tłuszcz jest „zdrow szy” .
6. Nie — grzanki są tylko lekkostrawne.
7. Nie — chodzi tylko o ilość białek i witam in, nie o tem pera
turę.
8. Tak — bo uśmierza apetyt i w ypłukuje trucizny.
9. Tak — mniej kalorii ma tylko jo g u rt chudy bez owoców.
10. Nie — w maśle i m argarynie jest ok. 80% tłuszczu, w śmie
tanie 30 do 40%.

PSYCHOZABAWA
7. O czym najchętniej podczas przerwy w pracy rozmawiasz
z koleżanką?
A. O sprawach związanych z Twoją rodziną.
B. O polityce.
C. O modzie i plotkach z „eleganckiego świata”.
8. Twojej bliskiej znajomej udało się awansować — m.in.
dlatego, że spokojnie i rzeczowo udow odniła dyrektorow i nie
kom petencje jej bezpośredniego szefa. Jak oceniasz jej zacho
wanie?
A. Zachowała się bez żadnych skrupułów, chcąc osiągnąć
sukces kosztem innej osoby.
B. Nie było w tym nic nagannego, w pracy przede wszystkim
liczą się kompetencje i fachowość.
C. Popełniła błąd; swoje zastrzeżenia powinna przedstawić
swojemu bezpośredniemu szefowi.
9. Jak często w ciągu ostatnich kilku dni powiedziałaś coś
nieżyczliwego o innych, np.: „Kow alska znów ubrała się jak
papuga” .

Od tego, jakie jesteśmy — życzliwe, szczere, uprzejme,
gotowe do pomocy — zależy nie tylko sympatia otoczenia, ale i
atmosfera w miejscu pracy. Masz teraz więcej czasu — pomyśl
więc o tym, jaką jesteś koleżanką? Czy można Ci zaufać, liczyć
na Twoją pomoc w potrzebie? Czy jesteś łubiana, czy tylko
tolerowana w towarzystwie? Jeśli chcesz się dowiedzieć, odpo
wiedz po kolei na 10 pytań tego testu. Przy każdym pytaniu
zdecyduj się na tę odpowiedź, która jest — Twoim zdaniem —
najsłuszniejsza.
1. Jak zachow ywali się Twoi rodzice wobec ludzi, którzy byli
dla nich w jakim ś stopniu autorytetam i: lekarzy, nauczycieli,
pedagogów?
A. Ufali im uważając, że wiedzą, co robią, bo są wykształceni.
B. Byli do nich nastawieni krytycznie.
C. Stosunek do nich uzależniali od ich cech osobistych.

A. W ogóle nie, a może raz.
B. Dwa do czterech razy.
C. Może z pięć razy albo więcej.
10. Przyjaciółka kupiła sobie nową garsonkę i chciałaby usły
szeć Twoją opinię. Garsonka ta nie podoba ci się. Jak reagujesz?
A. Nie chcąc psuć jej radości, mówisz: „Rzeczywiście, ładna”.
B. „Mnie się nie podoba, ale to kwestia gustu”.
C. Nie chcąc jej urazić, a jednocześnie być nieszczerą,
mówisz: „Powiem ci, gdy się z nią oswoję".
O to tabela, na której należy zaznaczyć przy każdym pytaniu
wybraną odpowiedź, a następnie zsumować liczbę punktów.

A. Czujesz się wykorzystywana, zwalniasz tempo.
B. Rozumiesz, że nie wszyscy mogą pracować jednakowo i
pomagasz jej.
C. Starasz się podzielić pracę, bo — mimo różnego tempa —
posuwała się sprawnie.
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pytanie
pytanie
pytanie
pytanie
pytanie
pytanie
pytanie
pytanie
pytanie

3. Z trzech przedstawionych sytuacji wybierz tę, która naj
wierniej określa Twój stosunek do szefa i koleżanek.

Jeżeli uzyskałaś

2. Koleżanka pracuje znacznie wolniej od Ciebie. Jej pracę
musisz wykonać Ty. Jak to przyjmujesz?

A. Szef, przede mną koleżanki i koledzy — ja na końcu.
B. Szef, ja, koleżanki i koledzy w tyle.
C. Ja na pierwszym miejscu, później — szef i koledzy.
4. Koleżanka ma jakieś kło po ty i bez przerwy popełnia błędy.
Jak się wobec niej zachowujesz?

A. Myślisz — prywatne sprawy trzeba zostawić w domu i trak
tujesz ją bez taryfy ulgowej.
B. Proponujesz: zróbmy sobie przerwę i opowiedz mi, co Cię
tak dręczy, a będzie Ci lżej.
G. Przekaż mi te sprawy, z którymi dziś sobie nie radzisz, a ja je
załatwię.
5. Gdy widzisz koleżankę, rozmawiającą z kolegą, o czym
myślisz, że mu opowiada:
A. O swym samopoczuciu.
B. O sytuacji domowej.
C. O sprawach służbowych.
6. Jak starasz się „złapać oddech” w ciągu dnia pracy?
A. Robię sobie kilka krótkich przerw na papierosa.
B. Odprężam się tylko raz nieco dłużej, przy drugim śniada
niu.
C. Pracuję bez przerwy, kanapkę jem „w biegu”.
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25—30 punktów:
Jesteś idealną koleżanką. O toczenie ceni sobie wysoko Twoją
otwartość i szczerość. Nie obgadujesz kolegów za ich plecami.
Jesteś zawsze gotowa do pomocy, do zastępstwa, jeśli ktoś ma
prawdziwe kłopoty. Nie dajesz się jednak wykorzystywać.
W szyscy Cię poważają i lubią. Nie słuchasz plotek, nie jesteś
zazdrosna o pieniądze. Można powiedzieć, unikat...
16—24 punktów:
Lubi Cię szef i większość kolegów, chyba dlatego, że mimo
nerwowej i wymagającej dużej koncentracji pracy potrafisz
zachować pogodę, równowagę psychiczną i dzięki temu łago
dzić napięcia i sytuacje konfliktow e. Czy przypadkiem jednak
zbyt pochopnie nie ferujesz wyroków? Nie przemilczasz tego, co
Ci się nie podoba? Na szczęście, niewiele Ci brakuje, abyś była
łubiana powszechnie.
10—15 punktów:
Czy zadawałaś sobie pytanie, dlaczego, mimo dużej wiedzy i
zaw odowych kw alifikacji, nie cieszysz się sym patią wśród kole
żanek? Bardzo często podłożem pewnych anim ozji bywa brak
wewnętrznego przekonania o swoich wartościach, rodzaj kom p
leksu niższości. A by stać się dobrą koleżanką, musisz wierzyć w
siebie, wzm ocnić swoje poczucie wartości, a wtedy i koledzy
zm ienią powoli swój stosunek do Ciebie.

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI
Pan Krzysztof M. z Wałbrzycha
pyta: Ostatnio wiele słyszałem o
fundamentalistach, którzy do
słownie rozumieją poszczególne
wypowiedzi autorów natchnio
nych Pisma Świętego. Jakie je st
w tej sprawie stanowisko dusz
pasterza?
Przede wszystkim chciałbym przypo
mnieć, że Pismo Święte jest nie tylko
Słowem Bożym, ale także księgą ludzką.
Dlatego przy czytaniu B iblii obowiązują
podobne zasady, jak przy interpretacji
wszelkich innych dzieł literackich — a ich
celem jest zrozumienie sensu czytanych
zdań. Zasadami znajdowania sensu Pi
sma Świętego zajmuje się heurystyka —
od heurisko „znajduję” .
Zdania zawarte w Piśmie Świętym
posiadają sens, który Bóg wyraża za poś
rednictwem słów użytych przez pisarzy
natchnionych. Jest to sens dosłowny,
który niekiedy wykracza poza najbliższy
kontekst i bywa uw arunkow any myślami
przewodnim i całego objawienia b ib lij
nego oraz wschodnim sposobem myśle
nia.
Może być wiele niedosłownych sen
sów, np. metaforyczny: „w y jesteście
światłem świata..."; alegoryczny w tekście
o dobrym pasterzu (J 10); hyperboliczny i
inne.
Natomiast fundam entaliści — także
dzisiejsi — głoszą, że całą Biblię należy
rozumieć dosłownie; a więc np. świat zos
tał stw orzony w ciągu sześciu dni. Nawią
zują oni do sform ułowanych przez władze
prezbiteriańskie w roku 1910 fundam en
talnych zasad wiary chrześcijańskiej.
W ciągu ostatnich lat fundam entalizm
nabrał nowego znaczenia, łączym y go z
konserwatywną postawą np. islamu,
gdzie czyni się z religii ideologię pań
stwową. A więc fundam entalizm może
mieć szerszy sens niż zasada dosłownej
interpretacji Biblii.

Ostatnio do naszej Redakcji
przyszło wiele listów, w których

Czytelnicy pytają: „Ja k to je st z tą
boskością władzy ludzkiej?, czy
rzeczywiście władza pochodzi od
Boga?”
Rozważając potrzebę, a nawet konie
czność ustalenia pewnego ładu społe
cznego i jego przestrzegania, teologia
przypom ina, że Bóg stw orzył człowieka, a
więc także jego naturę i jej istotne
potrzeby oraz warunki harm onijnego
rozwoju osobowości ludzkiej. Wobec
tego władza, która w skali indyw idualnej i
społecznej jest konieczna do realizacji
ładu i rozwoju osoby ludzkiej — również
pochodzi od Boga. Władza pochodzi od
B o g a w tym sensie, w ja kim np. pochodzą
od Boga zmysły, rozum, zdolność w nio
skowania itp.
Jednocześnie należy podkreślić, iż z
tego faktu wcale nie wynika, że posłu
szeństwo każdej władzy jest nakazem
wiary, choć pozornie tak myśleli: „skoro
władza pochodzi od Boga, a więc ład,
który ja stanowię jest Bożym ładem i
obow iązuje pod grzechem ” . W imię tak
sform ułowanej zasady wyrządzono wiele
zła.
Nasze rozum owanie musi iść inną
drogą; skoro władza pochodzi od Boga,
to nie może ona być nierozum nym im pul
sem, nienawiścią, krzywdą, ale właśnie
rozumnością, sprawiedliwością, miłością
itp. Natomiast ludzie poddani władzy nie
rozumnej, niesprawiedliwej, czyniącej zło
i krzywdę lub posługującej się metodami
niegodziwym i, mają prawo i obowiązek
sprzeciwu wobec elem entów zła i nierozum ności. Dlatego nie można mówić o
boskości władzy ludzkiej — w żadnej
form acji ustrojowej — jako o wartości
samej sobie. Posłuszeństwo władzy obo
wiązuje jedynie wówczas gdy władza
sprawowana jest rozumnie, spraw iedli
wie, z miłością, środkami godziwymi.

Natomiat Pani Agnieszka W.
z Zielonej Góry napisała: Cho
ciaż w m oim dom u Biblia była od

wielu lat, ja ją odkryłam nie
dawno. Dziś, g d y przeszłam na
emeryturę, często sięgam do
Pisma św. Mam też wiele pytań i
wątpliwości, np. ja k pow stały
Ewangelie?
Jezus w swym nauczaniu nie posługi
w ał się słowem pisanym, lecz m ówionym .
Dlatego po le cił tym, którzy Mu tow arzy
szyli, aby również głosili — nie pisali —
Jego naukę. Gdy jednak z upływem lat
topniała liczba naocznych świadków
działalności Jezusa, a chrześcijaństwo
swym zasięgiem poczęło obejm ować
coraz rozleglejsze tereny, powstała
potrzeba zapisania mów i relacji o czy
nach Jezusa. Oczywiście, nie chodziło tu
o spisanie w szystkich słów i czynów
Jezusa, według ich chronologicznego
następstwa z dokładnym uwzględnie
niem topografii poszczególnych wyda
rzeń. Autorom chodziło przede wszyst
kim o to, aby osoby, które czytają ten
tekst uwierzyli i przylgnęli do prawd
Ewangelii.
Przy redagowaniu Ewangelii rolę dość
znaczną odgryw ało środow isko wczes
nochrześcijańskie. Można powiedzieć,
że Ewangelie były pisane dla zaspokoje
nia potrzeb polem iczno-apologetycznych,
katechetyczno-m isyjnych tych
środowisk. Chociaż przedstawiali oni
tam także swoje własne tezy te o lo g i
czne, nieco odm ienne w każdej Ewange
lii. Myśl przewodnia np. Ewangelii
według św. Mateusza sprowadza się do
tezy następującej; w osobie, w życiu,
w czynach i w nauce Jezusa urzeczy
w istnia się wszystkie proroctwa me
sjańskie Starego Testamentu. Jezus
jest Mesjaszem, a założony przez Nie
go K ościół — to prawdziwe Królestwo
Mesjańskie.
Korzystając z okazji przesyłam wszyst
kim Czytelnikom najserdeczniejsze życze
nia
DUSZPASTERZ
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W naszym comiesięcznym konkursie następny zestaw pytań.
W odpowiedzi jak zwykle należy uzupełnić poszczególne zda
nia, podając rozdział i werset. Rozwiązania niniejszego kon
kursu należy szukać w liście św. Pawła do Efezjan.
1. Nie przestaję dziękować za was i wspom inać was w . . . .
2. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za
w a s ........................................................................................................
3. Dochodźcie do tego, co jest

Konkurs ze znajomości Pisma Świętego
„3 PYTANIA”

POZIOM O: A-1) najniższa kondygnacja budynku, A-8) kochał się w
Oleńce, C -1) u boku strażaka, D-7) gatunek siei, F-2) utuczone kurczę,
F-10) w zegarku, H-1) z Hawaną, H-6) w nioskow anie, którego konkluzja
ma postać alternatywy, K-1) region w dorzeczu Prypeci, L-7) golas,
N-1) zza ściany, N-8) większa wiązka zboża.

O dpowiedzi należy przesyłać do naszej Redakcji do końca
sierpnia, z dopiskiem na kopercie: „3 pytania — 7-8/92” .

KRZYZOWKA NR 7

8 9 « 11 tt 6

PIONOW O: 1-A) część try lo g ii H. Sienkiewicza, 1-G) do parzenia kawy,
3-A) m ateriał napędowy, 3-F) autor powieści „G argantua i Pantagruel” ,
5-A) od G ibraltaru po Kamczatkę 5-I) gatunek top oli, 7-B) próba,
doświadczenie, 9-A) kolega sapera, 9-G) odm iana zieleni, 11 -A) tw ie r
dza, 11-K) na śmieci w wieżowcu, 13-A) gatunek kaczki, 13-1) na w yroby
rymarskie.

Po rozwiązaniu należy odczytać szyfr (aforyzm Sofoklesa)-.

(A-9, M-3, H-8, A-13, E-5, B-7, L-7, N-4, C-6) (E-11, D-1, L-9, H-4, F-5, A-5)

(H-1, K-2, 1-13, D-8, K-4, A-11, K-6, H-9) (B-5, L-1, N-10, N-13, H-2).

Rozwiązanie samego szyfru prosimy nadsyłać do końca sierpnia br.
pod adresem redakcji z dopiskiem na kopercie lub pocztówce: „Krzy
żówka nr 7”.
Do rozlosowania: przekaz pieniężny wartości 50 tys. zł.

POZIOM O: A-1) strona monety, A-8) w iertło, C-1) elem ent kaloryfera,
D-7) m iłośnik m uzyki, F-2) poziom ica, F-10) ty tu ło w y bohater powieści
Londona, H-1) to samo co kosaciec, H-6) rzeczoznawca, K-1) ukochany
Goplany, L-7) rodzaj kindżału, N-1) u stóp W ezuwiusza, N-8) kuzyn
łasicy.
PIONOW O: 1-A) do pieczenia mięsa, 1-G) ptak z A ntarktydy,
3-A) kochanka Salomona, 3-F) nawadnianie, 5-A) to samo co brukiew,
5-I) klapa, pokrywa, 7-B) pogmatwanie, złożoność, 9-A) luksusowy
domek, 9-G) otoczka leku w proszku, 11-A) jedn oga rbn y wielbłąd,
11-K) duma pawia, 13-A) płaski obszar pow ierzchni Ziemi, 13-1) ujemna
Strona czegoś.

Po rozwiązaniu należy odczytać szyfr (przysłow ie ludowe):
(K-7, C-11) (L-11, I-9, B-1, A-9, F-8) (H-12, N-5) (K-2, D-10, A-4, M-13, D-7).

Rozwiązanie samego szyfru prosimy nadsyłać do końca sierpnia br.
pod adresem redakcji z dopiskiem na kopercie lub pocztówce: „Krzy
żówka nr 8”.
Do rozlosowania: przekaz pieniężny wartości 50 tys. zł.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówkie nr 4 — Świątecznej — brzmiało,
„Jajko nie powinno uczyć kury”. Nagrodę otrzymuje pani Alina Boro
wiec z Chęcin.
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