
Dodatek „Rodziny" dla dzieci

32?
01 M O

Rok III W a r n a w a ,  1 2 .VIII. 1962  _______ Nr 32

CEL CZŁOWIEKA
Człowiek jest ohywatelem  dwóch św iatów
W ostatniej pogadance katechetycznej dowiedzieliście się, ze 

człowiek należy do dwóch św iatów: do św iata naturalnego 
(o tym było w ostatnim  num erze ..Słoneczka”) Dzisiaj dowie
cie się, że człowiek jest także obywatelem  św iata n adna tu ra l
nego.

Pan Bóg. stw arzając człowieka i czyniąc go panem  ziemi, 
w Swej dobroci przeznaczył człowieka jeszcze do św iata
o wiele piękniejszego: tam , gdzie On sam m ieszka i anioiowie 
Jego. Sw Paw eł na widok cudów nieba, k tóre mu Pan Bog 
na chwilę pokazał, zawołał: „Ani oko m e widzialci, ani ucho 
nie słyszało, ani w serce ludzkie nie wstąpiło, co Bog zgoto
w ał tym, którzy Go m iłu ją”.

Pomyślcie, jak ie  to w ielkie wywyższenie dla człowieka, jaki 
zaszczyt! Tylko on jeden ze wszystkich stworzeń widzialnych 
jest przeznaczonv do w iekuistej chwały i królow ania. Śmierć 
nie kończy jego życia, ale je  w łaśnie przedłuza, bo śmierć to 
nic innego, jak  tylko przejście z jednego życia w drugie, z da
lekiej krainy do domu ukochanego Ojca. Aby to  człowiekowi 
stale przypominać, dał mu Pan Bog naw et specjalną postawę. 
Zwierzęta głowę m ają zwróconą ku ziemi, bo ziemia nie tylko 
jest ich żywicielką, ale jest również ich początkiem i końcem. 
A tylko człowiek stopami swoimi depcze ziemię, a oczy ma 
zwrócone ku gwiazdom, ku niebu. Sw. Jan  Apostoł tak  pięknie 
mówił: „ Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, żeśmy zo
stali nazwani dziećmi Bożymi i że nimi jesteśm y” (1 Jan 3, 1).



A Sw. Paw eł uzupełniając go, pisze: „A jeżeli i synami, to
i dziedzicami nieba, i współdziedzicami Chrystusa”.

ZAPAMIĘTAJ SOBIE:

1. Pan Bóg przeznaczy! człowieka dla dwóch światów -  dla ziemi 
1 dla nieba.

2. Ziemię nazywamy inaczej: światem widzialnym, naturą , przyrodą, 
światem przyrodzonym i naturalnym .

3. Niebo nazywamy inaczej: światem niewidzialnym, nadprzyrodzo
nym 1 nadnaturalnym .

DLACZEGO JEDEN ROK MA 365 DNI, A INNY 366?
Nasz sposób rachowania czasu, czyli kalendarz, staram y się dosto

sować możliwie dokładnie do czasu trw ania „prawdziwego- roku, 
zwanego w astronomii rokiem zwrotnikowym, będącym okresem  czasu, 
po ktorvm  powtarzają się te same pory roku (wiosna, lato, jesień, 
zima). Okres ow wynosi 365,2422 dnia. Rok kalendarzowy nie może 
jednak byc liczbą ułam kową: przecież nowego roku nie możemy roz
poczynać od godz. 18 lub 5 rano.

Dlatego postępujem y tak : przyjm ujem y rok zwykły za równy 365 
dniom. Co ezwarty rok dodajem y jeden dzień (czynimy to w latach 
podzielonych przez 4 i lata te nazywam y przestępnym i; Dlatego wła
śnie co czwarty rok liczy 366 dni.
_ Gdybyśmy na tym  poprzestali, to średnia długość roku wynosiłaby
365.25 dnia, dokładnie bowiem jednego dnia w ciągu czterech lat 
jest rownowazne dodaniu 0,25 dnia w ciągu roku: Taki właśnie był 
kalendarz dawny, zwany „starym  stylem ". Aoy jednak bardziej zbli- 
zyc się do liczby 365,2422, wprowadzono reguły dodatkow e: lata podzie
lone przez 100 są latam i zwykłymi, z tym , Ste wśród nich lata podzie
lone przez 400 są latam i przestępnymi.

Dzięki pierwszej z tych reguł odejm ujem y 1 dzień w ciągu 100 lat, 
czyli 0,01 dnia w ciągu roku. Dzięki drugiej regule dodajem y 1 dzień 
w ciągu 400 lat, czyli 0,0025 dnia w ciągu roku. Odejm ując więc od
365.25 wartość 0,01 i dodając do wyniku wartość 0,0025 otrzym ujem y 
wartość .164,2425 dnia. różną od roku zwrotnikowego o 0,0003 dnia. 
O tyle więc nasz rok kalendarzowy różni się od zwrotnikowego. Jest 
to różnica tak  nieznaczna, ze możemy się z nią nie liczyć, przynaj
mniej w ciągu najbliższego tysiąca lat, kiedy to rozbieżność między 
porą kalendarzową h prawdziwą porą roku przekroczy 0,3 dnia. Po
tem  trzeba będzie zmienić nasz obecny kalendarz.



NIEMIŁA ZASADZKA
— Wszystko jest bardzo proste — powiedział Roman. — Za

raz po obiedzie wyruszam y do lasu. Pól godziny później rusza 
zastęp Dzików. Po śladach i zostawionych znakach m acie nas 
odszukać w leśnym ukryciu. Zrozumiano?

Chłopcy z zastępu Dzików kiw nęli głowami, co m iało zna
czyć, że nie m ają żadnych wątpliwości.

— Tylko uważajcie, żebyście nie wpadli w jakąś pułapkę — 
przestrzegał z uśmiechem Roman.

Potem  rozeszli się wszyscy i, jak  to było w zwyczaju obo
zowym, oczekiwanie na obiad skracali sobie grą w piłkę lub
puszczaniem statków  z kory na wodę niewielkiego staw u na
zywanego „m orzem”.

Tylko tró jka  chłopców z zastępu Dzików siedziała pod roz
łożystym kasztanem  i szeptem prowadziła jakieś narady. Trzeba 
w am  jeszcze wyjaśnić, że wysoki, lekko pochylony kasztan był 
„św iętym ” drzewem całego obozu. Należał chyba do najw ięk
szych drzew  w okolicy, był taki gęsty, że wśród jego gałęzi 
mogło się ukryć ze dwudziestu chłopców. W szystkie w aż
niejsze narady, odpraw y i w ydarzenia obozowe tu  w łaśnie 
miały miejsce. Pod kasztanem  odbywały się apele, pod kaszta
nem  były uroczyste zbiórki, a w dni gorące w cieniu tego 
drzewa chłopcy m ówili o nim „nasz kasztan”. Otóż w łaśnie 
w  cieniu tego sędziwego drzewa naradzali się teraz Tadek, 
Zbyszek i Heniek z zastępu Dzików. Widocznie jednak szybko 
doszli do porozumienia, bo kiedy rozległ się gong na obiad, 
chłopcj poderw ali się natychm iast i pierwsi byli przy stołach. 
Za to  też pierwsi skończyli jedzenie i, niepostrzeżenie w y
mknąwszy się z jadalni, pobiegli do opisanego poprzednio 
kasztana. Chociaż obiad był dosyć obfity, bardzo szybko w dra
pali się na drzewo i w krótce zginęli zupełnie w  gęstej zieleni 
liści. Bez trudu  wyszukali wygodne miejsce wśród rozłożystych 
gałęzi i umieściwszy się jak  w fotelach, siedzieli tak  blisko 
siebie, że z łatwością mogli porozumiewać się półgłosem.

— Żeby tylko przyszli — odezwał się pierwszy Tadek.
— Spokojna głowa, zawsze plan zbiórki, om aw iają pod ka

sztanem, dlaczego by dzisiaj mieli się zbierać gdzie indziej.
— Kto ich tam  wie?...
— Założę się, że przyjdą tu ta j — nie ustępował Heniek i tak 

gw ałtow nie się pochylił, że o m ało nie spadł z gałęzi.
— Niezdara! — skarcili go tam ci. I na pewno dostałoby mu 

się porządnie, gdyby w  tej chwili nie posłyszeli głosów przv 
jadalni.



— Idą już.
Umilkli wszyscy i przez szczeliny w gęstej zieleni patrzyli 

na drzwi, przed którym i stal Roman z chłopcami ze swego 
zastępu. Śm iali się z czegoś serdecznie...

— Żeby tylko przyszli... w estchnął znowu Tadek.
Jakby w odpowiedzi na to, pierwszy ruszył Roman, a za 

nim  reszta. Szli prosto do kasztana.
— W idzicie — szepnął wśród liści Heniek. — Za chwilę po

znamy ich tajem nicę.
Umilldi. Zastęp Rom ana dochodził juz do drzewa, Słychać 

iy ło  w yraźnie piskliw y głosik Edka Gawińskiego, gruby bas 
Leszka i chrząkanie zawsze niezadowolonego Kazika. Nie po
dejrzew ając zasadzki, rozm awiali głośno. Stanęli. Roman, oparty 
plecami o gruby pień kasztana, mówił teraz powoli, dobitnie.

— Nasz zastęp zaraz wyrusza. Pójdziemy drogą koło sa 
dzawki, potem  skręcim y w sosnowy las, za zwaloną sosną 
skręcim y w lewo. Tam jest głęboki rów  porośnięty krzakam i.

— Wiemy...
— W rowie tym  ukryje się cały zastęp, a tylko Edek i Kazik 

pójdą dalej i będą zostawiać widoczne znaki.
— A m y? odezwał się basem Leszek.
— My będziemy siedzieć w ukryciu i dopiero gdy zastęp 

Dzików przejdzie po śladach Edka i Kazika zaskoczymy ich 
od tyłu. Ale pam iętajcie, że to ścisła tajem nica... Nikomu ani



słowa. Jeżeli utrzym acie języki za zębami, nasza w ygrana m u
rowana. Za piętnaście m inut wyruszamy...

W tej chwili trzasnęło coś wśród liści i obłam ana gałązka 
spadła Romanowi na głowę. Wszyscy poderwali się, niespo
kojnie zadarli głowy, jednak wśród gęstej zieleni nie mogli 
dojrzeć niczego. Dreptali niespokojnie dookoła pnia, szukając 
wygodnego m iejsca do w ypatrzenia sprawcy podejrzanych 
trzasków.

— Trzeba wejść na kasztan — radził Edek, i nie czekając 
na odpowiedź, chwycił rękam i najniższą gałąź, żeby się w spi
nać w górę.

W tej chwili znowu coś trzasnęło. Stało się to tak  nieocze
kiwanie, że Edek, który często przechw alał się sw oją odwagą, 
nie w ytrzym ał nerwowo. Zdążył tylko krzyknąć „o rety i ru 
nął na trawę. Na szczęście nie wyrządził sobie żadnej krzyw 
dy i zerwawszy się szybko, próbował wejść znowu na drzewo.

Roman w milczeniu patrzył w górę. Zmienił kilka razy m iej
sce, potem coś m ruknął do siebie, a głośno powiedział:

— Edek, nie wchodź na drzewo, musimy wyruszać...
— Ale przecież trzeba zbadać...
— Głupstwo, pew nie w ia tr odłamał gałązkę — powiedział 

Roman z trochę dziwnym  uśmiechem.
— To niemożliwe...
— Możliwe! Możliwe! Ruszamy...
Chłopcy ociągali się z odejściem, ale nie było rady. Rozkaz 

jest rozkazem, trzeba go słuchać. Szli wolno, oglądając się co 
chw ila na drzewo, kryjące tajem nicę. Dopiero za ostatnim  ba
rakiem  przystanęli i szeptem naradzali się z Romanem. Trwało 
to kilka m inut. Potem  wrócili do naszego kasztana z dozorcą 
budynków, panem  Jabłońskim , który prowadził na łańcuchu 
groźnego psa Burka, przezwanego przez chłopców Tygrysem. 
Pies, chociaż wyglądał zupełnie niewinnie, niejednem u dał się 
porządnie we znaki i wszyscy od niego przezornie stronili. 
Pan jab łoński przyw iązał Burka do pnia.

— Siedź tu  i pilnuj! — przykazał m u dobitnie i dla dodania 
ważności swoim słowom pogroził palcem. Pies m erdnął parę 
razy puszystym ogonem, a potem oparł się przednim i łapam i 
o pień drzewa 1 zadarłszy łeb, zaczął zajadle szczekać.

— Dobry piesek, czujny piesek — pochwalił dozorca i odszedł 
razem z chłopcami.

•
— Gam oniu — w ykrztusił teraz ze złością Tadek, przesuw ając 

się do gałęzi, na której siedział Heniek. — Mówiłem, żebyś 
siedział cicho. Widzisz, coś narobił.
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NAOKOŁO ŚWIATA

N I  K  K  O
W odległości ok. 130 km od Tokio -  stolicy Japonii -  lezy Nikko. Po

łożone wśród gor. lasów i potoków -  przyciąga rzesze turystów  z całego 
św iata, a przede wszystkim liczne pielgrzym ki Japończyków Nic dziw
nego. W Nikko znajdują się mauzolea szogunow (tytuł wojskowych dyk
tatorów , którzy od XII do XIX w. byli faktycznym i władcami Japonii), 
św iątynie, pom niki i inne zabytki budownictwa. Aby dostać się do 
Nikko, trzeba najpierw  przeprawić sie przez rzeczkę, przez k tóra  prze
rzucone są dwa m ostki: jeden dla zwykłych śm iertelników, drugi zas 
dla cesarza, bo w Japonii — jak  zwykle — co jest przeznaczone dla cesa
rza, nie może jednocześnie słuzyc jego poddanym. Dalej droga prowadzi 
aleją wsród starych drzew, latarn i i kapliczek. U kresu wędrówki znaj
duje się pięciopiętrowa pagoda, która jest pomalowana czerwonym la
kiem  oraz ozdobiona licznymi rzeźbami. Jest to dzieło nieznanych 
artystów  z XVII w.

Przez bram ę z kam iennych słupów, obok których znajduje się latarnia 
obrośnięta mchem, prowadzą schody na pierw szy taras. Jest lu pełno 
kapliczek, wśród ktoryeh stoi cysterna z posągiem boga Fuda i kam ien
nym  żółwiem Z głowy żółwia trvska chłodna woda.

Na drugi taras droga prowadzi obok biblioteki , Klogo“ , bogatej w 
zbiory lite ra tu ry  buddyjskiej Nad schodami z kam ienną balustradą 
znajduje się bram a do mauzoleum  Jom eln. Bram a ta nazywa się „Hihu- 
rasi-m on“ , co z n a e z v  „bram a od wschodu do zachodu słońca". Nazwę 
tę otrzym ała ze względu na swą niezwykłą piękność. Cała bowiem lśni 
złotem i wszystkimi barwam i tęczy. Dach jej jest ozdobiony głowami 
smoków, skrzywionym i demonam i i innym i rożnymi rzeźbami, sp ra 
w iającym i jakiś dziwny chaos form i kolorów. Dach ten spoczywa na 
drew nianych słupach, z których jeden nosi nazwę ,słuo odwracający 
zło". Nazwa ta pochodzi stąd, że jest on osadzony w ten  sposób, iż 
rzeźby widać na nim odwrotnie, ażeby bogowie nie szkodzili budowni
czym.

Dwaj wojownicy strzegą bram y. Obok znajdują się również dwa mi
styczne stwory o m arsowych .ninach (Jeden to pies koreański -  Koma- 
lmu, drugi zaś to pies niebieski — Ama-imu). Mają one przestraszyć złe 
duchy 1 nie dopuścić do św iętych miejsc.

Na slupach pełno jest chińskich smoków o złotych pazurach, 1 głów 
jednorożcow oraz bajecznych kwiatów, owoców, gadów i ptaków. Gdzie
niegdzie widać biel kości słoniowej.

Z m auzoleum droga prowadzi przez sale m odlitewne, k tórych m am y 
dwie, a które również są bogato i barwnie ozdobione. Z kolei przecho
dzimy obok ołtarza gdzie stoją dwie skrzynie z klejnotam i. Po wspa
niałych schodach wchodzimy do kaplicy pogrzebowej. Szalony kontrast 
-  b rak  bowiem tu żywych barw . Wnętrze jest u trzym ane w ciem nych 
tonach, co spraw ia dość ponure wrażenie.

Jesteśm y przed grobem szoguna lejasu , założyciela rodu Tokugawa, 
który  wybudował te  wszvstkie wspaniałości. Grob stanowi m arm urow ą 
podstawę, na której wznosi się m iniaturow a św iątynia. Całość jest oto
czona balustrada, wokół kadzielnice, m istyczne zwierzęta i brązowa 
latarnia.



ANKIETA 7 PYTAŃ

1) Czy chciałabyś być ju ż  osobą dorosłą i 
dlaczego?

Chciałabym  być osobą dorosłą dlatego, bo 
jechałabym  do K rakow a do Kościoła Polsko- 
katolickiego, jak  tatuś i mamusia.
2) Czy łatw iej lub trudniej jest być osobą 
dorosłą ?

Łatw iej być osoba dorosłą.
3) Jaki według ciebie pow inien  być człowiek 
dorosły?

Człowiek dorosły pow inien być stateczny 
zachowywać przykazania Boże, życ z m iło
ścią ku bliźniemu.
4) Czy znasz wśród dorosłych kogoś kogo 
chciałabyś naśladować?

Ja poznałam, jak  ta tuś czytał „Posłan- 
nictw o“ u tkw ił mi w  pamięci ks. Jan  Hus, 
ta bohaterska postaw a i jego silna w iara 
w Boga i te jego słowa ostatnie, w których 
prosi o przebaczenie d la  swych n ieprzyja
ciół i kończy życie, chciałabym  mieć go w 
pam ięci jako drogowskaz mego życia.
5) Co ci się podoba lub nie podoba u osób 
dorosłych?

U osób dorosłych m nie sie nie podoba to, 
że zauw ażyłam  brak  szacunku dla innych 
starszych i b rak  m iłości ku bliźnim.
6) Jak oceniasz religijność ludzi dorosłych? 

Moim zdaniem  dużo jest ludzi, w  których
w iara jest powierzchowna, mało je st ludzi, 
którzy by w ierzyli w Boga.
7) K to  jest, tw oim  zdaniem , bardziej reli
gijny m ężczyzna dorosły czy kobieta?

Mnie się wydaje, ze męzczyzni są bardziej 
religijni.
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