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Pawłowickie aktualności

„Miłość jest jedynym skarbem, który mnoży się przez podział, jest jedynym darem,
który powiększa się przez rozdawanie, jest jedynym przedsięwzięciem, w którym im więcej się wydaje,
tym więcej się zyskuje: Podaruj ją, wyrzuć, rozrzuć na cztery wiatry, opróżnij kieszenie,
potrząśnij koszem, wylej z pucharu, a jutro będziesz miał więcej niż dziś!” (Gall Anonim)
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Mikołaj dla dzieci
Rada Osiedla Pawłowice, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz tutejsza paraﬁa organizują w dniu 6 grudnia 2012 r. dla pawłowickich
dzieci spotkanie ze św. Mikołajem. Mikołaj w
tym roku przybędzie do kościoła paraﬁalnego
pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w czwartek 6 grudnia o godzinie 17:00.
Serdecznie zapraszamy młodych mieszkańców
osiedla wraz z opiekunami.

Z okazji zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego życzymy,
aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło radość, pokój, nadzieję
i miłość. Niech będzie to chwila wytchnienia od codzienności,
chwila reﬂeksji i Dobrej Nowiny, która wyzwoli to, co najlepsze, i da siły
do podejmowania nowych zadań na cały zbliżający się Nowy 2013 rok.
RADOSNYCH, RODZINNYCH I PEŁNYCH POKOJU
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
życzy Redakcja

Wigilia Pawłowice
W dniu 22 grudnia 2012 r. (sobota) o godzinie
18:30 odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 39
im. ks. Jana Twardowskiego spotkanie wigilijne.
W programie spotkania przy wspólnym stole,
oprócz smacznych potraw wigilijnych, nie zabraknie kolęd w wykonaniu chóru paraﬁalnego
oraz przybyłych gości na tę uroczystość. Organizatorzy Wigilii, Rada Osiedla Pawłowice , Klub
Seniora, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
zapraszają wszystkich mieszkańców Pawłowic,
szczególnie osoby samotne oraz bezdomne.
Nowe światło dla Pawłowic
Dobiegają końca prace związane z wymianą
lamp oświetleniowych na os. Pawłowice. Teraz
nocą nikt nie będzie błądził ulicami Pawłowic,
gdyż jest bardzo jasno, ma to też ogromne znaczenie dla zmotoryzowanych, z daleka bowiem
widać pieszego idącego poboczem ulicy. Trwają
również na osiedlu prace związane z wymianą
przyłączy energetycznych do budynków. Prace
prowadzi ﬁrma Tauron.
Nowe boisko dla szkoły
W wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy
Wrocław na lata 2013-2017 zapisano lokalizację, gdzie powstaną nowe boiska ze sztuczną
trawą, budowane przede wszystkim przy szkołach. Jedną z takich lokalizacji jest Szkoła Podstawowa nr 39 przy ul. Przedwiośnie, gdzie w
2013 roku powstanie miejsce do gry w piłkę.

ich wywiezienia, główny powód to ubiegłoroczna zbiórka, gdzie w workach, oprócz liści,
były różne odpady. Dodatkowym powodem
była opłata około 102 zł za tonę, którą pobiera
kompostownia na Janówku. Zwróciliśmy się do
w-ce prezydenta Adamskiego z prośbą o zwolnienie z opłaty. Jednak, jak dowiedzieliśmy się
w ZDiUM, budowa kompostowni ﬁnansowana
była z funduszy unijnych, a umowa dotycząca jej eksploatacji nie dopuszcza możliwości
zwolnienia z opłaty. Problem rozwiązaliśmy w
ten sposób, że ZDiUM w ramach akcji „Czyste

Osiedla” podstawi na teren Pawłowic 3 duże
kontenery a ZZM pomoże w załadunku worków z liśćmi oraz tych zgrabionych wokół jeziora pawłowickiego.
Przy okazji bardzo serdecznie dziękujemy tym
osobom, które przez trzy ostatnie soboty pomagały przedstawicielom rady osiedla w uprzątnięciu terenu parku nad jeziorem. Byli to między
innymi: dorośli – Lidia, Dagmara, Ania, Iwona, Jarek, Krzysztof, Hubert, Jacek oraz dzieci
– Milena, Wiktor, Mikołaj, Ignacy, Kuba, Karolina, Adam i Maja.
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Kwiaciarnia „GRAŻYNA”

Liście na wywózkę

Wrocław ul. Szarotkowa 13, oferuje

U zbiegu ulic Starodębowej i Przedwiośnie
zostały złożone przez mieszkańców Pawłowic
worki wypełnione zeschłymi liśćmi. W tym
roku Zarząd Zieleni Miejskiej odmówił nam

bukiety, wiązanki, upominki

Zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń
na stronach miesięcznika „Pawłowice”
Informacje/zamówienia: tel. 71/3279644
e-mail: pawlowice@artserwis.pl

i świąteczne choinki
Kwiaciarnia czynna
od poniedziałku do piątku
w godz. 10-18,
w soboty od 8 do 16

tel. 508 254 914

Krzysztof Bauer

Rady osiedlowe to pudrowany trup
Nie tak dawno, bo przed paroma miesiącami, pisaliśmy na łamach „Pawłowic” o zmianie w Radzie Miejskiej Wrocławia przewodniczącego Komisji do spraw osiedli. Na miejsce
odwołanego Rafała Czepiła powołano Jerzego
Michalaka, radny z klubu prezydenta Rafała
Dutkiewicza. Zmiana ta nie miała charakteru
merytorycznego, ale polityczny, co pan Rafał
Czepił uzasadnił w dołączonym do naszego
artykułu piśmie skierowanym do Rady Miejskiej. Przypominał również, jakie działania z
jego strony, jako przewodniczącego komisji
do spraw osiedli, podejmował w czasie sprawowania tej funkcji. Jakie sprawy go najbardziej interesowały, co wchodziło w zakres jego
kompetencji i jak wyglądała współpraca z szefami rad osiedli na terenie Wrocławia. Opinia
o jego pracy była bardzo wysoka.
Za odwołaniem z funkcji przewodniczącego
komisji do spraw osiedli wnioskowała między
innymi radna Wanda Ziembicka-Has z klubu
prezydenta Rafała Dutkiewicza. Oczywiście,
chodziło o zyskanie głosów dla klubu, aby mieć
w nim przewagę (ważne przy głosowaniach na
sesjach Rady Miejskiej), a nie zarzuty, bo takich
nie było i nie pojawiły się we wniosku o odwołanie pana Rafała Czepiła z pełnionej funkcji.
Intencją było osłabienie radnych z klubu Prawa
i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej, co podkreślaliśmy w naszym artykule. Radna Wanda
Ziembicka-Has zaatakowała pismo osiedlowe
„Pawłowice” przekonując, że ma ono charakter
antysemicki i nie jest w ogóle potrzebne, dlatego
nie powinno się go doﬁnansowywać (zresztą tylko w bardzo niewielkim stopniu). Atak na „Pawłowice” za rzekomy antysemityzm pojawił się
we wrocławskiej emisji „Gazety Wyborczej”,
na który odpowiedzieliśmy w dwóch artykułach
polemicznych i piśmie skierowanym do redakcji
„Gazety Wyborczej”. Do dzisiaj bez odpowiedzi
i żadnego echa.
Piszę o genezie konﬂiktu, bo przeniósł się
on na ﬂuktuację (zmiany) w obsadzie przewodniczącego komisji do spraw osiedli w Radzie
Miejskiej. Echo tego odnajdujemy w artykule,
a właściwie wywiadzie z obecnym szefem komisji do spraw osiedli Jerzym Michalakiem, a
przeprowadzonym przez panią redaktor Magdalenę Kozioł w „Polska Gazeta Wrocławska” (zamieszczony on został 5 listopada 2012 oraz na
stronie www.gazetawrocławska.pl). Tytuł wywiadu „Wyborów do rad może nie być” (oczywiście do rad osiedli we Wrocławiu, wyrażając
się precyzyjnie).
Zaproponowano nowe określenie liczby kandydatów do liczby mandatów na danym osiedlu,
po osiągnięciu której może ukonstytuować się
rada osiedla. Obecnie, aby ona powstała, konieczne jest zgłoszenie się przynajmniej 75%
kandydatów. Zmiana ma polegać na tym, aby
zwiększyć tę liczbę do 100%. Bo chodzi o to,
aby o jedno miejsce w radzie osiedla ubiegał się
przynajmniej jeden kandydat. Dalej pani redak2

tor pyta, czy zwiększy to według pana Michalaka
frekwencję, która w 2009 roku wynosiła bardzo
niewiele, bo w wyborach wzięło udział tylko
ponad 14 tysięcy osób (średnio wynosiła więc
3,8%). Przewodniczący Jerzy Michalak mówi,
że chciałby, aby proponowane zmiany uaktywniły mieszkańców naszego miasta, i wówczas
to padają te mocno bulwersujące słowa, że „jest
to PUDROWANIE TRUPA”, bo takie są wedle
niego „obecnie wrocławskie rady osiedli”. Trzeba zmienić dotychczasową formułę rad osiedli i
szukać nowej (ale nie rewolucyjnej, jak to określa przewodniczący Michalak). Pani redaktor
gazety pyta więc, kto ma tę reformę przeprowadzić? Odpowiedź jest jednoznaczna, bo klub
Rafała Dutkiewicza nie chce nikomu niczego
narzucać i chce dyskusji, a nawet sporu, by to
sami mieszkańcy Wrocławia mogli decydować
o swojej najbliższej okolicy, i dodaje, że mogłoby tak być, gdyby został wprowadzony budżet
obywatelski. Na pytanie dziennikarki, dlaczego
tak późno zdecydował się klub Dutkiewicza na
tylko korektę w ordynacji wyborczej do rad osiedli, pan Michalak odpowiada „przedziwnie”, bo
„dzisiaj nie wyklucza, że tych wyborów w ogóle
nie przeprowadzimy”. Wszystko bowiem będzie
zależało „od kierunku, w którym będą chcieli
pójść mieszkańcy Wrocławia, radni osiedlowi
i organizacje pozarządowe. Miasto bowiem potrzebuje prawdziwej decentralizacji”.
Tyle dowiadujemy się z wywiadu zamieszczonego w „Gazecie Wrocławskiej”. Za kilka
miesięcy mają odbyć się wybory do rad osiedli i
tak naprawdę wyłuszczone przez przewodniczącego Jerzego Michalaka próby zmian w ordynacji wyborczej budzą nasze niepokoje. A szczególnie stwierdzenie, że mogą się one w ogóle
nie odbyć. Co, oczywiście, byłoby niezgodne
z przepisami prawa obowiązującego w naszym
państwie. Nie wiemy, w jaki sposób chce pan
Michalak zwiększyć frekwencję wyborczą, bo
proponowana zmiana (z 75% do 100% zgłaszających się kandydatów) niczego nie zmieni. A

wręcz może właśnie UNIEMOŻLIWIĆ przeprowadzenie wyborów do rad osiedli. Wzmiankuje
o tym pan Michalak w wywiadzie. Zdaje sobie
bowiem sprawę, że owa zmiana 75% na 100%
zmierza w tym właśnie kierunku. Czyżby o to
właśnie w efekcie chodziło: o storpedowanie
wyborów do rad osiedli we Wrocławiu? A co za
tym idzie zrezygnowania z jednej z najbardziej
demokratycznych form wyborów na szczeblu
samorządowym. Wyborów zależnych li tylko od
samych mieszkańców osiedli. A że frekwencja,
czyli udział w tych wyborach jest mały liczebnie
i procentowo – to zjawisko wcale nie jest typowe tylko dla Polski, ale dla całej Europy.
Oczywiście, powinno się agitować i propagować samą ideę istnienia i działania rad osiedlowych, pokazywać efekty ich działania i wciągać
do pracy na rzecz własnego, najbliższego nam
przecież miejsca zamieszkania jak najwięcej
jego mieszkańców. Bo przecież istniejące od lat
rady osiedlowe mają wiele sukcesów i cenione
są przez ich mieszkańców. Członkowie rad osiedlowych to społecznicy, ludzie bardzo mocno
zaangażowani w życie swoich osiedli, najlepiej
znający potrzeby ich mieszkańców. Wykonujący liczne prace potrzebne do lepszej organizacji
życia na swoim osiedlu, jego funkcjonowania i
potrzeby zmian w tej dziedzinie. To do nich płyną postulaty i dezyderaty mieszkańców, które
próbują wcielać w życie, pukać i stukać do różnych instytucji, aby życie na osiedlu było lepsze.
Rady osiedli to ich przysłowiowa Sól Ziemi.
Dlatego powinno się je wspierać ze wszystkich
sił, wspomagać, a nie utrudniać ich działania.
Bez rad osiedli demokracja i samorządność w
naszym państwie padnie, a do tego nie wolno
dopuścić. Członkowie rad osiedli to obywatele
najbardziej światli, którzy angażują się w pracę na rzecz swoich środowisk bezwarunkowo,
bez oglądania się na trudności i innych. Często
kosztem własnego życia osobistego, ﬁnansowym i wyrzeczeń w sprawach prywatnych. O
tym powinien wiedzieć i zdawać sobie sprawę
przewodniczący komisji do spraw rad osiedlowych w Radzie miasta Wrocławia. A czytając
cytowany wywiad w „Gazecie Wrocławskiej”
nie odnosimy, niestety, takiego wrażenia.

Jacek Orzechowski

Jesienne Porządki
Jak co roku, w listopadzie, jesienna porą liście z drzew opadają. Na osiedlu Pawłowice
mieszkańcy posiadają duży park pełen pięknych
drzew, z których na trawę spada mnóstwo liści.
W tym roku, jak w poprzednim, pracę w swoje
ręce wzięli mieszkańcy osiedla. Zgrabili liście na
terenie parku, łącznie z „Rybaczówką” oraz przy
wybranych ulicach. Liście zostają załadowane do
kontenerów przez ZIeleń Miejską i wywiezione na miejsce składowania przez Zarząd Dróg i
Utrzymania Miasta.
W akcji grabienia liści brały udział osoby dorosłe i dzieci. Nie obyło się również bez poczęstuku przy ognisku po mordeczej, ale zdrowej
pracy, pracy, którą wszystkim polecamy.

Akcja została zorganizaowana i prowadzona
przez członków Rady Osiedla, na którą został
nałożony ten obowiązek pismem z 20.05.1998r,
podpisanym przez przewodniczącego ówczesnej Rady Osiedla – informacje zamiescimy w
koelnym numerze Pawłowic. We Wrocławiu,
zazwyczaj, takimi pracami zajmują się inne organy miejskie.
Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły w pracy, by Pawłowice stały się piękniejsze.

Barbara Inglot

SERCE SERC
Zbliża się koniec roku 2012, a więc mija
sto lat od śmierci pisarza, na którego grobowym pomniku na Powązkach wypisano jakże
znamienne słowa: „SERCE SERC”. Czym
zasłużył sobie nasz rodak na to niecodzienne
określenie?

Bolesław Prus
Aleksander Głowacki herbu Prus urodził się
20 sierpnia 1847 r. w Żabczu pod Hrubieszowem, zmarł 19 maja 1912 r. w Warszawie. Jego
ojciec, podupadły szlachcic, pracował jako oﬁcjalista dworski. Chłopiec wcześnie stracił rodziców i sierotą zaopiekowała się początkowo
babka, a później ciotka – Domicella z Trembińskich Olszewska . Duży wpływ na kształtowanie się charakteru przyszłego pisarza miał jego
starszy o trzynaście lat brat Leon, konspirator i
rewolucjonista w czasie powstania styczniowego, które wybuchło 22 stycznia 1863 r. i trwało
ok. dwudziestu miesięcy, a którego 150. rocznicę obchodzić będziemy w przyszłym roku.
Otóż Aleksander, jako szesnastoletni uczeń
gimnazjum w Kielcach, porwany ideami patriotycznej walki i bohaterstwa, ucieka z ławy
szkolnej „do lasu”. Zaciąga się do powstańczych szeregów i bierze udział w wielu potyczkach toczonych przez swój oddział, a wreszcie
ranny i kontuzjowany dostaje się do niewoli.
Nieledwie podleczony traﬁa do ponurego więzienia na Zamku lubelskim, skąd z trudnością
wydobywa go dzielna i zaradna ciotka Domicella Olszewska. Pozbawiony szlachectwa, oddany za poręczeniem pod opiekę wuja Klemensa
Olszewskiego zostaje w ten sposób ochroniony
przed zsyłką na Sybir. Chłopiec, po dwuletniej
przerwie, wraca do gimnazjum , które kończy w
Lublinie w r. 1866, a następnie , jako „fanatyk
matematyki i nauk przyrodniczych”, wstępuje
na Wydział Matematyczno-Fizyczny Szkoły
Głównej w Warszawie. Lecz nie był to już ten
sam pogodny młodzieniec – okrutny odwet za-

borców, śmierć i ruina najdzielniejszych bojowników, ich rodzin, zsyłki na Sybir, potępienie ze
strony niektórych współobywateli , psychiczna
choroba brata – dostarczyły mu aż nadto gorzkich przeżyć.
Po dwóch latach trudów w Warszawie, gdzie
często doznawał głodu i chłodu, przerywa studia. W dalszym ciągu ciężko boryka się z losem
. Chwyta się różnych zawodów – jest guwernerem, urzędnikiem, fotograﬁkiem, ślusarzem,
ludowym prelegentem. Wreszcie, za namową
kolegów, zaczyna pisać. Zostaje publicystą w
satyrycznych czasopismach „Mucha” i „Kolce”.
Jednak błahe żarty i scenki nie sprawiają mu radości : „Nie wiem” – notował po latach – „czy
jest w literaturze człowiek, który by czuł taki
wstręt do ‘dowcipnego’ pisania i tyle wycierpiał , co ja właśnie z powodu wesołego nastroju
czytelników... Podpisywałem się pseudonimem
wprost ze wstydu, że takie głupstwa piszę”. I
tak, jakby boczną furtką, wkradło się do literatury imię Bolesława Prusa , a jedyny majątek
– rodowy herb, jaki pozostawił mu ojciec, dopiero na kartach jego książek „zabłysnąć miał
niespodziewaną sławą”. (Tu nadmienić należy,
że poważne artykuły publicystyczne nadal, w
tym czasie , podpisywał jako Aleksander Głowacki). Autor współpracuje kolejno z „Niwą”,
„Opiekunem Domowym”, „Kurierem Warszawskim”. Jego „Kroniki”, tygodniowe felietony,
reportaże są do dziś niewyczerpaną kopalnią
wiedzy o Warszawie z ostatnich dziesięcioleci
XIX wieku .
Z tych bezpośrednich obserwacji życia rodzą
się pierwsze obrazki, szkice, opowiadania i nowele Bolesława Prusa, a następnie jego wielkie
powieści, takie, jak „Placówka” (1885 r.), „Lalka” (1887-1889 r.), „Emancypantki” (1890-1893
r.) , „Faraon” ( 1895 r.). Wśród tych pierwszych,
prawdziwych arcydzieł nowelistyki polskiej,
zgromadzonych m.in. w tomach: „Pierwsze
opowiadania” (1891), „Szkice i obrazki” (1885),
„Drobiazgi” (1891), „Opowiadania wieczorne”
(1895) znajduje się wiele utworów o tematyce
dziecięcej, z których autor kilka tytułuje imionami swoich bohaterów, np. „Przygoda Stasia”
(1879), „Anielka” (1880), „Michałko” (1880),
„Antek” (1881) oraz „Katarynka” (1881), „Kamizelka” (1882), „Grzechy dzieciństwa” (1883),
„Omyłka” (1884), „Na wakacjach” (1885), a
także wiele, wiele innych. Tym właśnie nowelkom pragnę obecnie poświecić kilka uwag.
Współczesny autorowi recenzent „Omyłki”
stwierdza, że postawa humorysty niezdolnego
do najmniejszego słowa współczucia sprawia, iż
„wypadki potężne swą grozą nie robią na czytelniku tego wrażenia, jakie autor chciał wywołać”.
Recenzent nie bierze pod uwagę tego,że narratorem opowiadania jest człowiek wprawdzie
dorosły, ale jego relacja dotyczy wydarzeń roku
1863, kiedy był chłopcem zaledwie siedmio-dziewięcioletnim. „Dla dziecka światem niedostępnym jest psychika człowieka dorosłego...
Często dążąc do zrozumienia tego, co się dokoła
niego dzieje, dziecko wpada na fałszywy trop i
zadowala się niewłaściwym wyjaśnieniem” (Janina Kulczycka Saloni) .

Narrator umiejętnie wprowadza czytelnika w
specyﬁczny świat dziecka, a zwłaszcza podkreśla jego ciekawość i tajemnicze przeżycia związane z głównym bohaterem – powstańcem 1830
roku, który, na skutek fałszywego posądzenia,
zostaje stracony. Autor kończy opowiadanie bardzo wzruszającą sceną, kiedy to Antoś z matką
przychodzą do starej chaty i zastają nieżyjącego już rzekomego szpiega. Wówczas modlitwą
składają mu hołd i podziękowanie:
Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie...
– szeptała matka.
– Wieczne odpoczywanie... – powtórzyłem.
Potem na klęczkach zbliżyłem się do zwłok i pobożnie ucałowałem rękę, która ocaliła mi brata.
A więc , wbrew opinii wspomnianego wyżej recenzenta, Bolesław Prus potraﬁł ukazać
wdzięczne i wrażliwe serce dziecka. I właśnie
dzięki relacji małego chłopca, który pewne sprawy pojmował inaczej, uniknął cenzury carskiej.
Dziś tak bardzo chronimy nasze dzieci przed
wzruszeniami, tak boimy się, żeby czasem nie
uroniły łzy nad losem bohatera, że już nawet nie
udostępniamy dzieciom i młodzieży takich książek, jak np. „Anielka”. Kiedyś lektura, obecnie
wycofana z kanonu. Czyżby dzisiaj nie było takich ojców i takich dzieci? Niestety, przykłady z
życia temu przeczą. „Anielka jest piękną dziewczynką, a przy tym ani ubogą, ani sierotą. Posiada wszelkie warunki szczęścia: ma rodziców,
uczoną guwernantkę, własnego psa i – mieszka
na wsi”. (Dodajmy: mieszka na wsi w białym,
szlacheckim dworku z parkiem i ogrodem.)
Ten wstęp całkowicie kontrastuje z zakończeniem opowieści. Życie dziewczynki, wbrew
tym zapowiedziom, nie potoczyło się szczęśliwie. „Splot zdarzeń nieuniknionych i wyjątkowych zaciążył nad kruchą postacią dziewczynki,
odbierając jej nie tylko beztroskie dzieciństwo,
ukochany dom, ogród i przyjaciół, ale – przede
wszystkim – niszcząc bezlitośnie zaufanie w
prawość najbliższych” (Alina Brodzka).
Przypomnijmy sobie fragment ostatniej spowiedzi małej Anielki:
– Słuchałaś rodziców, chętnie wypełniałaś ich
rozkazy ?
– Nie – szepnęła Anielka. – Ojciec nie kazał mi
rozmawiać z Gajdą, a ja rozmawiałam...
– Trzeba, moje dziecko, zawsze spełniać wolę
rodziców... Po cóżeś rozmawiała z tym człowiekiem?
– Prosiłam go, żeby córki swej nie bił... Ona
taka mała...
– Aha! Moje dziecko... A nie wzywałaś kiedy
imienia boskiego nadaremnie?
– Tak.
– Doprawdy? – rzekł proboszcz. – I z jakiegoż to
powodu, moje dziecko?
– Prosiłam Boga, ażeby ojca do nas przysłał...
potem mamę...
– Aha... Moje dziecko...
...
Odmówił nad nią modlitwę głosem zmienionym
i prędko wybiegł z salonu, unikając spotkania z
ludźmi.
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Grób Bolesława Prusa
Stefan Żeromski po przeczytaniu „Anielki”
zapisał w młodzieńczym pamiętniku: „Dziwny
poemat ... Przeczytawszy go nie chciałbyś już nic
czytać, tylko oczy zasłonić, nie patrzeć na ludzi.
Między pana i chłopa – wrogów – wsunęła się
ta dzieweczka i umarła, zapomniana przez pana,
a skrzywdzona przez chłopa. Jedyna jej przyjaźń
– to pies. I ten umarł za nią... Dziwna baśń...”.
W historii Antka i Michałka – bohaterów kolejnych opowiadań – dostrzegł Prus los biedoty

Krzysztof Bauer

Boże Narodzenie
Przed nami białe święta (jeśli spadnie
śnieg), na ogół mroźne, bo zimowe, najbardziej rodzinne Święta Bożego Narodzenia.
Oczekiwane przez dzieci, bo ozdobione drzewkiem świerkowym lub jodełkowym, rzadziej
sosnowym, ubranym w srebrną lametę, łańcuchy, gwiazdki, aniołki, cukierki, orzechy i
jabłka, z czubkiem lub gwiazdą na czubku. A
nade wszystko oświetlonej lampkami (dawniej
świeczkami), które nadają bożonarodzeniowemu drzewku, choince magiczną moc i cieszą
serca dzieci, skłaniają do zadumy.
Choinkę ubiera się w Wigilię, aby towarzyszyła wieczerzy Wigilijnej i cieszyła oczy w Święta
Bożego Narodzenia. Aż do lutowej Matki Boskiej
Gromnicznej, kiedy powinno się ją rozebrać.
Dzisiaj to coraz rzadziej żywe drzewko z lasu,
częściej zrobione ze sztucznego tworzywa. Takie zwyczaje, taki czas, bo sztuczna choinka jest
„wieloletnia” i mniej kłopotliwa (nie zrzuca igieł
i nie trzeba szukać jej miejsca na śmietniku). A że
nie pachnie. Trudno, można się i z tym pogodzić.
Zapach świerkowego drzewka jest jednak niepowtarzalny i bardzo „świąteczny”, kojarzący się z
Bożym Narodzeniem. Tak jak śpiewanie (dzisiaj
częściej słuchanie) w kościele, a nade wszystko
w domu kolęd, tych przepięknych lirycznych pieśni na cześć narodzenia Pana.
Wszyscy wiemy, wierzący i niewierzący, że
Boże Narodzenie to w tradycji chrześcijańskiej
święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystu4

chłopskiej zmuszonej wędrować do miast i tam
niejednokrotnie przechodzić piekło nędzy i poniewierki.
Tak jak Antek jest przykładem marnowania się
wielkich zdolności, tak Michałko był dowodem,
że w złym i drapieżnym świecie dobroć i szlachetność człowieka z ludu wyjść mu może tylko na
złe. Michałka nazywają durnym, bo nie zna świata
i brak mu sprytu cwaniaka-naciągacza. Lecz ten
„durny” Michałko nie zna trwogi przed niebezpieczeństwem, gdy trzeba ratować człowieka. Znika
potem niepostrzeżenie, gdyż boi się ludzi, od których doznał wiele zła.
O wielkich wartościach człowieka z ludu
mówi również w nowelce „Na wakacjach”,
ukazując bohaterstwo dziewczyny wynoszącej
dziecko z płomieni. W „Kamizelce” z głębokim
smutkiem obserwuje rozbicie domu ubogich
szarych ludzi, którym tylko wzajemna troskliwość i miłość pomaga znosić ciężar nędzy i
śmiertelnej choroby.
I ta wstrząsająca ostatnia scena w „Grzechach
dzieciństwa”. Kazio Leśniewski obronił małego garbuska Józia przed szykanami kolegów z
gimnazjum, ale nie potraﬁł pomóc Walkowi, nie
zatrzymał go. Nie wystarczyło mu woli.
Kaziu! – chciałoby się zawołać z rozpaczą – dlaczego nie zawróciłeś małego, nieporadnego Walka, który odszedł „het ... het ...”? Musiałeś słuchać
potem rozdzierającego serce wołania jego matki.
Myślałeś, że ci serce pęknie... Za późno!

Bolesław Prus zauważa także dobro w takich ludziach jak inżynier, który obdarował głodnego Michałka chlebem i wędliną, a także pana Tomasza z
„Katarynki”, który wreszcie dostrzegł niewidomą
dziewczynkę i postanowił zająć się jej losem.
Bolesław Prus ukazuje siłę gorącej miłości
matki do dziecka: Oto Małgosia nieprzytomna
ze strachu, gdy wózek ze Stasiem pomyka coraz szybciej, przywiązany do powozu; oto lament biednej dworskiej pomywaczki na próżno
przywołującej swego synka Walka; oto oszalała
z trwogi matka gotowa rzucić się w płomienie,
by ratować swoje dziecko („Przygoda Stasia”,
„Grzechy dzieciństwa”, „Na wakacjach”).
W utworach Bolesława Prusa poznajemy prawdziwych ludzi, bierzemy udział w ich nieszczęściach, troskach i radościach. Odczuwamy miłość
pisarza do cierpiącego człowieka, gorący protest
przeciwko nieludzkim warunkom istnienia. Autor
wzywa do zajęcia się potrzebującymi, mimo iż dostrzega braki ﬁlantropii (pozory dobroczynności,
zakłamanie, bezradność), to jednak próbuje rozbudzić sumienie burżuazji.
Minęło 100 lat. Pojawiły się wynalazki, o których nie śniło się nikomu w tamtych i późniejszych
czasach, ale Bolesław Prus i dziś znnalazłby mnóstwo tematów o ludziach radosnych, ale też biednych, skrzywdzonych, i nieszaczęśliwych.
SERCE SERC to niezwykły pisarz, z którego
twórczości promieniuje dobro, ciepło, miłość,
współczucie, prawda i nadzieja.

sa. Jest to bowiem stała uroczystość liturgiczna
w kościele chrześcijańskim przypadająca na 25
grudnia. Święta Bożego Narodzenia (dwudniowe, bo obejmują następny dzień, 26 grudnia,
poszerzone o rozpamiętywanie życia świętego
Szczepana) poprzedzone są okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego ADWENTEM.
W Piśmie Świętym Nowego Testamentu,
czyli Ewangeliach nie znajdziemy daty urodzin
Jezusa Chrystusa. Najstarszym znanym obecnie
autorem, który pisał o narodzinach Jezusa w
grudniu jest Hipolit Rzymski. W 2004 roku w
komentarzu do „Księgi Daniela (4,23,3) napisał:
„ Pierwsze przyjście Pana naszego wcielonego,
w którym narodził się w Betlejem, miało miejsce
ósmego dnia, przed kalendami styczniowymi”
(tzn. 21 grudnia). Dzień ten jako datę obchodzenia pamiątki Bożego Narodzenia podaje też
rzymski historyk Sekstus Juliusz Afrykański w
swojej „Chronographii” w roku 221. W 274 roku
w tym właśnie dniu, cesarz Aurelian nakazał obchodzenie tego nowego święta Soi Invictus. W
IV wieku, w okresie, gdy chrześcijaństwo zyskało w Rzymie status religii państwowej i zaczęło
się rozpowszechniać po całym Imperium, kościół
zamiast święta Soi Imdctus nakazał obchodzić
Boże Narodzenie.
Pierwszą zachowaną wzmianką o publicznym celebrowaniu tego święta jest notatka w „
Chronograﬁc” z 354 roku, która znajduje się w
zbiorach Biblioteki Watykańskiej. W roku 350
papież Juliusz I ogłosił 25 grudnia dniem narodzin Chrystusa. Dla chrześcijan, nieznających
dokładnej daty narodzin Zbawiciela, data ta miała

znaczenie symboliczne. Chrystus jako światłość,
przychodząc na świat, przezwyciężył ciemność
grzechu. W średniowieczu święto Bożego Narodzenia obchodzono bardzo hucznie, dominował
wesoły, beztroski nastrój. Natomiast w XVIII
wieku zaczęła się krystalizować dzisiejsza wizja świąt. Oprócz radości z przyjścia Zbawiciela
na świat, wzbogacono ją zadumą i reﬂeksją nad
własnym życiem i istotą zbawienia. Tradycję Bożego Narodzenia tworzą spotkania z rodziną przy
wspólnym stole Wigilijnym, na którym nie może
zabraknąć opłatka. Składa się wówczas sobie
wzajemne życzenia, obdarowuje się prezentami.
Choinka i wspólne śpiewanie kolęd to czas, bez
którego większość nie wyobraża sobie świąt.
Zanim jednak rozpoczną się Święta, większość
z nas wysyła najbliższym osobom, znajomym i
krewnym świąteczne kartki (coraz rzadziej) lub
esemesy. Pierwszą taką kartkę z życzeniami świątecznymi wysłał w 1842 roku londyński artysta
Wiliam Maw Egley. Potem rozpowszechniał się
on coraz bardziej. W Polsce kartki świąteczne
pojawiły się pod koniec XIX wieku (najczęściej
na terenie Galicji). Wigilia natomiast wywodzi się z wczesnochrześcijańskiego zwyczaju.
Jest to bowiem czas przygotowania się do wielkich świąt, co wiązało się z postem i wstrzemięźliwością. Momentem kulminacyjnym jest
wieczerza zwana właśnie Wigilią. Zgodnie ze
zwyczajem na stole znajduje się 12 potraw, co
ma później zaowocować obﬁtością w następnym roku. Natomiast liczba gości powinna być
parzysta. Do pięknej tradycji należy obecność
na stole pustego nakrycia, czekającego na niespodziewanego gościa.
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Mikołaj Orzechowski

Świętujemy, radujemy się i paradujemy
Jest 11 listopada 2012 r. Mimo że to dzień
wolny od szkoły, wstałem wcześnie rano
– zegar wskazywał godzinę 8. – bo dzisiaj
wraz z innymi uczniami jadę na wrocławską
Radosną Paradę Niepodległości.
Nigdy wcześniej nie uczestniczyłem w takich
obchodach tego narodowego święta. Wpadam
w dobry nastrój tym łatwiej, że do dziennika
wskoczy „szóstka”, a tych nigdy nie za wiele.
Ubrałem się i szybko zszedłem na dół . Chwilę
później mama zawiozła mnie do szkoły, która
zamieniła się w wielką garderobę. Trudno sobie wyobrazić, że ze zwykłych ubrań, często
zalegających w domowych szafach, można wyczarować stroje bohaterów polskiej historii. Ja
zamieniłem się w Mikołaja Kopernika. Niestety,
spóźniłem się i w swój kostium przebierałem się
na przystanku autobusowym. Ale zacznijmy od
początku…

Jeszcze w październiku nauczycielki języka
polskiego i historii, panie Dorota Majk i Małgorzata Wójcik, przygotowały ankietę, w której najpierw uczniowie, a potem nasi rodzice
wskazywali pięć najważniejszych wydarzeń w
historii Polski. Swój wybór należało krótko uzasadnić. Na podstawie wyników ankiety wybrano
28 wydarzeń, które prezentowano w paradzie na
wrocławskim Rynku.
Radosna Parada Niepodległości odbyła się
już po raz 11. Nasza szkoła, z małymi przerwami, uczestniczy w niej od pierwszej edycji. Tym
razem parada rozpoczęła się na Placu Gołębim,
a jej trasa wiodła ulicami Ruską, Kazimierza

Wielkiego oraz Wita Stwosza. Wszyscy uczestnicy, po długim marszu spotkali się ponownie
na Rynku, by cierpliwie oczekiwać na wyniki
konkursu.
Organizacja tego wydarzenia była prosta. Po
oﬁcjalnych uroczystościach każda szkoła ustawiała się w szyku (nie bojowym, a radosnym) i
maszerując wrocławskimi ulicami, prezentowała swój pomysł na radosne obchody narodowego
święta. Wybrane w szkolnej ankiecie wydarzenia prezentowaliśmy pod hasłem OD PRZESZŁOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI, CZYLI
RADOSNA PARADA NIEPODLEGŁOŚCI.

Potem pojawili się przedstawiciele „złotego
wieku”, czyli barwny orszak Bony (Karolina),
w którym obok dwórek (Martyna i Gosia) i
Stańczyka (Emilka) wystąpiłem ja – polski
astronom Mikołaj Kopernik. Za nami dumnie
kroczył Jan III Sobieski (Klaudia) – bohater
spod Wiednia (1683 r.), któremu towarzyszyli
przedstawiciel husarii (Adrian) i pokonany w
bitwie Turek (Weronika). Tadeusz Kościuszko (Kasia) zamykał pierwszą część naszego
pochodu.

Wszystkie ważne wydarzenia zapowiadały
radosne biało-czerwone parasole, na których,
ku podpowiedzi, umieszczono kolorowe daty.
Dzięki nim i starannie dobranym rekwizytom
nikt nie miał wątpliwości, w kogo na czas parady zamieniliśmy się.
Rok 1795 (data ostatniego rozbioru Polski,
początek naszej narodowej niewoli) wprowadzał
jedyny czarny parasol. Za nim smutnie kroczyła
Polska (Kasia), którą szarpały trzy czarne orły
(Zosia, Justynka i Maja) – symbole zaborców.
(Jak się później okazało, to właśnie te najmłodsze uczestniczki parady i ich taniec szczególnie
podobały się jurorom oceniającym prezentacje
wrocławskich szkół).

Barwny korowód rozpoczynali bohaterowie
polskich legend – król Popiel i szewczyk Skuba. W tych rolach wystąpili Jagoda i Michał. Za
nimi dumnie kroczył zakonnik (Dominik) z Biblią – symbolem chrztu Polski z 966 roku oraz
królowie Bolesław Chrobry (Adam) i Kazimierz
Wielki (Karolina), krakowski żak z 1364 roku
(Ola), zwycięzcy spod Grunwaldu, czyli polskie
rycerstwo (Natalia i Julia).
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Fundacja Evangelium Vitae
Bezpłodność małżeńska stanowi dziś istotny problem społeczny: według danych Światowej Organizacji Zdrowia dotyka on nawet
do 20% par w krajach rozwiniętych, w tym
także w Polsce.
Jedną z najbardziej obiecujących metod, jakie zostały udostępnione polskim małżeństwom
w ostatnich latach jest Naprotechnologia jako
kompleksowe podejście do diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej. Skuteczność
Naprotechnologii mierzona liczbą ciąży, do których doszło w związku z procedurami medycznymi, wynosi powyżej 50%, co przewyższa, dla
przykładu, skuteczność postępowań In vitro.
Rezultaty te osiągane są jednocześnie dzięki leczeniu opartemu o naturalne mechanizmy

ludzkiej płodności. Jest to możliwe choćby
dlatego, że znaczna część przypadków niepłodności ma podłoże hormonalne (około 40%), a
zatem powodzenie leczenia niepłodności częstokroć zależy od odpowiedniej diagnostyki i
nie wymaga wyszukanych, skomplikowanych
lub kontrowersyjnych procedur.
Wreszcie Naprotechnologia cechuje się zaangażowaniem małżonków w proces leczenia w
trakcie całej terapii. Jest to wartość społeczna o
niebagatelnym znaczeniu, jeżeli zważyć na psychologiczne obciążenie wiążące się z niepłodnością małżeńską oraz kryzysy małżeńskie, które
towarzyszą trudnościom z poczęciem dziecka.
Atrakcyjność Naprotechnologii została doceniona przez setki pacjentów w Polsce. W ostat-

Po tej najsmutniejszej z dat przyszedł czas
na kolejne chlubne wydarzenia i postaci z naszej historii, które ponownie zapowiadały biało-czerwone parasole: generał Henryk Dąbrowski
(Magda) z rękopisem naszego narodowego hymnu, polscy powstańcy z 1830 i 1863 roku (Kuba
i Kamil), Jan Matejko (Paweł), Fryderyk Chopin
(Ignacy), Maria Skłodowska-Curie (Martyna),
Henryk Sienkiewicz (Zosia), czyli przedstawiciele polskiej kultury z XIX i XX wieku. Wśród
polskich bohaterów nie zabrakło również małej wrześniejskiej dziewczynki (Oliwia), która
dzielnie niosła zakazane polskie książki.

Przez cały czas parady dopisywał nam dobry
humor. Do długiego i naprawdę wyczerpującego
marszu zachęcała nas wspaniała reakcja widzów
– wrocławian, którzy licznie zgromadzili się na
trasie i swoimi uśmiechami i brawami nagradzali nasz trud. A my czuliśmy się wyróżnieni – nie
każdy przecież może iść bezkarnie środkiem
wrocławskich ulic, a na czas przemarszu ruch w
centrum miasta zatrzymano.
W końcu ponownie dotarliśmy na wrocławski
Rynek, gdzie oczekiwaliśmy na wyniki konkursu. Kiedy komisja ogłosiła, że nasza szkolna
drużyna zajęła 2. miejsce (ex aequo z SP 36),
naprawdę stało się radośnie. Szybko zapomnieliśmy o zmęczeniu. Nasz trud się opłacił. I te
szóstki za udział …
Niektórzy z nas udali się jeszcze do Kościoła
Garnizonowego, by poznać wyniki pozostałych
konkursów. Tam czekała na nich kolejna miła
niespodzianka – liczne wyróżnienia i nagroda
dla Zosi za „niepodległościowy” piernik.
***

Wreszcie przyszedł czas na rok 1918, na który
przez 123 lata niewoli czekali wszyscy Polacy.
Ważne dla naszego kraju wydarzenie zapowiadali legioniści (Kuba i Bartek). Za nimi dumnie kroczył Józef Piłsudski z małżonką – jak
prawdziwi. W tych rolach wystąpili państwo
Wojciech i Agnieszka Jakubikowie. Nie mogło
zabraknąć bohaterów walki o polską niepodległość z czasów II wojny światowej – polskiego
lotnika z Dywizjonu 303 (Wanda) i warszawskich powstańców (Karolina, Idalia). Barwny
korowód zamykał Lech Wałęsa (Krystian).

Druga parada odbyła się w szkole, kilka dni
później – w dniu zebrań z rodzicami. Przed wejściem na salę gimnastyczną, wszystkich uczestników parady czekała niespodzianka – wystawa
fotograﬁczna „Galeria sławnych Polaków”, na
którą złożyły się nasze portrety. Barwny korowód – jeszcze liczniejszy – przy muzycznym
akompaniamencie ustawił się w szkolnej sali
gimnastycznej. Okazało się, że sala z trudem
mogła nas pomieścić. Widzowie byli zachwyceni, o czym świadczyły gromkie i długie brawa.
Pani dyrektor odczytała wyniki wszystkich konkursów, a rodzice w dobrych humorach opuścili
salę i poszli na zebrania.
No cóż, i ja tam byłem,
a co przeżyłem i widziałem,
tutaj opisałem.
(zdjęcia: Jarosław Jakiel, redakcja: Dorota Majk)

nich latach powstały silne ośrodki oferujące
leczenie zgodnie z metodyką właściwą dla Naprotechnologii Białystok czy Lublin. Także we
Wrocławiu tematyka Naprotechnologii wzbudziła żywe zainteresowanie, co zaowocowało
podjęciem przez Fundację Evangelium Vitae
działań skupionych na wyszkoleniu odpowiedniej kadry oraz przygotowaniu gabinetu ginekologicznego.
Dolny Śląsk i Wrocław stanowią jeden z
najszybciej rozwijających się regionów Polski.
Jego mieszkańcy zasługują na dostęp do nowych, atrakcyjnych form pomocy medycznej.
Dlatego prosimy o wsparcie inicjatywy utworzenia centrum świadczącego usługi w oparciu
o Naprotechnologię.
www.fev.wroclaw.pl
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KORESPONDENCYJNY
KURS BIBLIJNY

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w
Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest ułatwienie w poznaniu i
rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie może
brać udział każdy zainteresowany Pismem Świętym.
Podstawowe informacje o kursie można uzyskać na
stronie internetowej www.kursbiblijny.deon.pl, pod
adresami e-mailowymi lub pocztą. Na te adresy można też wysyłać zgłoszenia udziału w kursie.
zmarek@jezuici.pl
zmarek@ignatianum.edu.pl
ks. Zbigniew Marek SJ,
ul. Zaskale l, 30-250 Kraków
„Kurs Biblijny”
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Boże Narodzenie
dokończenie artykułu ze strony 4.

Wigilią tradycyjną jest również dzielenie się
opłatkiem przed rozpoczęciem uroczystej wieczerzy Wigilijnej. Symbolizuje to gotowość do dzielenia się chlebem z innymi, do wybaczenia wszelkich urazów i do pojednania. Po uroczystej kolacji,
składaniu życzeń, większość wierzących idzie do
kościoła na PASTERKĘ. Jest to msza święta,, odprawiana w Wigilię o północy. Uważana jest za
jedną z najważniejszych tradycji*, bożonarodzeniowych (nie tylko u nas, ale w ogóle w kościele
rzymsko-katolickim). Na Pasterkę w Polsce, jak
dawniej, przychodzą tłumy wiernych. Tradycyjnie
rozpoczyna ją kolęda „Wśród nocnej ciszy”. Także w domu rozbrzmieją kolędy, bo jest to nierozerwalny element świętowania w nieomal każdym
polskim domu. Zwyczaj ten wywodzi się jeszcze z
czasów rzymskich. Najpierw miał charakter towarzyski, potem przybrał charakter religijny.
Boże Narodzenie to niezwykły okres, bo wyjątkowa atmosfera towarzysząca temu świętu
sprawia, że ma ono magiczną moc. W poszczególnych krajach tradycje i zwyczaje różnią się
między sobą. Na przykład Wigilię obchodzi się
podobnie jak u nas na Litwie, w Czechach i na
Słowacji, w innych krajach tej tradycji nie ma.
W Niemczech najbardziej uroczystym momentem jest świąteczny obiad, a głównym daniem
jest pieczona gęś. Potem rozpakowuje się prezenty. Najbardziej znanym przysmakiem bożonarodzeniowym jest ciasto STOLLEN (kształtem
przypomina dziecko zawinięte w becik).W USA
święta Bożego Narodzenia trwają tylko l dzień (25
grudnia) i podobnie, jak w Europie jest choinka,
stroiki na drzwiach i oświetlenie (dekoracyjne)
na domach oraz tradycyjny indyk (jak na Święto
Dziękczynienia przypadające zawsze w czwarty
piątek listopada). Najdłużej, bo 12 dni święta Bożego Narodzenia obchodzą Grecy. Wigilijny dzień
najchętniej spędzają poza domem z przyjaciółmi,
a do Wigilii zasiadają bardzo późno. Natomiast
w Argentynie mają święta Bożego Narodzenia
uroczysty charakter i rodzinny. Bogatej uczcie towarzyszą żarty i zabawy, które trwają do białego
rana i biorą w nich udział także dzieci. Prezentami
obdarowują się dopiero na Trzech Króli.
Większość symboli Bożego Narodzenia
ma bardzo dawny charakter. A typowymi jego
atrybutami w Polsce są: opłatek, kolęda, choinka, dania wigilijne (barszcz z uszkami lub
grzybami), smażony karp, makowiec, kutia),
pierwsza gwiazdka i prezenty wręczane (lub
od) przez Gwiazdora, Dzieciątko lub Aniołka,
w zależności od regionu. Podobnie jest z nazwą
Wigilii określanej regionalnie jako Gody lub
Gwiazdka. Również dotyczy to postu w czasie
wigilijnej wieczerzy: prawosławni chrześcijanie
bezwzględnie go przestrzegają (ścisły post) aż
do kolacji wigilijnej, protestanci nie zachowują specjalnych przepisów odnośnie jedzenia lub
niejedzenia mięsa, katolicy przestrzegali postu,
ale zniesiono go w 1983 roku, a od 2003 post w
Wigilię jest jedynie zalecany.
Pasterka jest charakterystyczna dla kościoła
rzymskokatolickiego (północ z 24 na 25 grud-

nia), nie ma tej uroczystej mszy w innych kościołach chrześcijańskich. Oczywiście 25 grudnia to
właściwy dzień Święta Bożego Narodzenia, a
drugi dzień Świąt obchodzony jest na pamiątkę Św. Szczepana, pierwszego męczennika za
wiarę chrześcijańską. Kolorem liturgicznym w
okresie Bożego Narodzenia jest kolor biały.
Kolęda ma swoje źródło w obchodach rzymskich CALENDAE styczniowych. W swym
pierwotnym znaczeniu była pieśnią noworoczną powitalną i pochwalną na cześć gospodarzy,
przekazywała życzenia szczęścia i pomyślności. W rozumieniu pieśni religijnej związanej
z narodzinami Jezusa wykształciła się później
wraz z rozwojem i umacnianiem się chrześcijaństwa. Początkowo twórcy kolęd czerpali z
Ewangelii. Z biegiem czasu pieśń typu kolęda
sięgała do pobożności ludowej. Według tradycji chrześcijańskiej autorem pierwszej kolędy
był Św. Franciszek z Asyżu i była ona śpiewana
w zorganizowanej przez niego szopce. Za najstarszą polską kolędę uważa się „Zdrów bądź
królu anielski z 1424. Najsłynniejszą kolędą
jest „Cicha noc”, którą przetłumaczono na 300
języków i dialektów. Powstała w 1818 roku w
małym austriackim miasteczku OBERNDORF
koło Salsburga. Jej autorami byli: wikary kościoła ks. Józef Mohr oraz jego organista Franz
Xavier Gruber.
Innym charakterystycznym elementem Wigilii jest choinka. Zwyczaj ten (ubierania drzewka) przyszedł do Polski z Niemiec. Choinka,
czyli drzewko bożonarodzeniowe, ma swoją
symbolikę głównie w jej ozdobach. Gwiazda Betlejemska, którą umieszczano na czubku
drzewka^miała pomagać w powrotach do domu
z odległych stron, a oświetlenie choinki miało
bronić dostępu złym mocom, a także odwracać
złe uroki ludzi. Jabłka zawieszane na gałązkach
symbolizowały biblijny owoc, którym kuszeni
byli przez szatana Adam i Ewa, ale też miały
zapewnić zdrowie i urodę. Orzechy (zawijane
w sreberka) miały dawać dobrobyt i siłę. Papierowe łańcuchy przypominały o zniewoleniu
grzechem ( w Polsce w czasie zaborów miały
wymowę polityczną, bo mówiły o kajdanach
niewoli).

Dzwonki oznaczają dobre nowiny i radosne
wydarzenia, a aniołki mają opiekować się domem. Natomiast samo drzewko choinki stało się
w chrześcijaństwie symbolem Chrystusa jako
źródła życia.
Wigilia (wieczór wigilijny) to chyba dla dzieci
najpiękniejszy wieczór w roku, w którym atmosfera baśni urzeczywistnia się na parę godzin, gdy
pod pięknie ubraną choinką, w świetle kolorowych
lampek znajdują prezenty, o których marzyły.
Warto wiedzieć, że dzielenie się opłatkiem (słowo
pochodzi od łacińskiego słowa oblatum, czyli dar
oﬁarny) ma także odległą tradycję.
Staropolskie opłatki były różnokolorowe i bardzo ozdobne. Praktyka pieczenia przaśnego chleba
(niekwaszonego) pochodzi z czasów biblijnych.
Od Mojżesza i zachował się w kościele do dzisiaj.
Takiego chleba używał Jezus przy Ostatniej Wieczerzy. Opłatki pierwsi zaczęli wypiekać zakonnicy z klasztoru benedyktyńskiego we Francji. Stamtąd zwyczaj ten rozpowszechnił się na całą Europę
i wraz z chrześcijaństwem przybył i do Polski.
Na koniec warto wspomnieć o jasełkach, które zapoczątkował Św. Franciszek z Asyżu. Rozpowszechniły się one w świecie chrześcijańskim
i zmieniały, bo najpierw wystawiane były w kościele, potem poza nim, gdyż miały zbyt świecki
charakter). Jasełka przedstawiają scenę Bożego
Narodzenia ,zwykle na początku sceny zbudzenia
pasterzy przez aniołów. Ale i musi być śmierć,
która królowi Herodowi ścina głowę, jest diabeł,
Święta Rodzina przy żłóbku małego Jezusa, są
pasterze i Trzej Królowie z darami. To ludowy
teatr, który przyciągał tłumy. A chodzenie z szopką, gdzie przedstawiane przez kukiełki sceny bożonarodzeniowe jeszcze dzisiaj można spotkać w
niektórych regionach Polski. To piękna, ale zanikająca tradycja.
Boże Narodzenie to piękne, niepowtarzalne
swą atmosferą i nastrojem święta. Bo wtedy „Bóg
się rodzi i moc truchleje”, „Anioł pasterzom mówił”, „Bracia, patrzcie jeno” i „Pójdźmy wszyscy
do stajenki”. Oczy nasze i serca zwrócone są ku
nowonarodzonemu Jezusowi, Panu naszemu, zbawicielowi świata, który narodził się w ubogiej stajence. I błogosławi nam jako dziecina: „Podnieś
rękę, Boże dziecię, błogosław ojczyźnie miłej”.
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Święty Mikołaj z Bari
To jeden z najbardziej popularnych i znanych świętych katolickich i prawosławnych.
Jego imię nosiło wielu Polaków: Mikołaj Rej
z Nagłowić (pisarz), Mikołaj Kopernik (uczony, astronom), Mikołaj Sęp Szarzyński (poeta), Mikołaj Górecki (kompozytor), Mikołaj
Grabowski (aktor) i jeszcze wielu innych. Nie
należy ono (imię) do zbyt popularnych, chociaż
dzisiaj cieszy się coraz większą estymą.
Święty Mikołaj urodził się około 260 roku w
Patarze w Azji Mniejszej (dzisiejsza południowa
Turcja). Nie zachowały się wiadomości na temat
jego rodziny i dzieciństwa. Jego starożytnym biografem był Michał Archimandryta z VIII wieku.
Około 300 roku lud miasta Miry wybrał go na

swego biskupa (podobnie było ze Świętym Sewerem i Ambrożym). Jego wybór prawdopodobnie został spowodowany rozgłosem o nim jako
świętym pełnym miłości. Michał Archimandryta
wspomina wśród jego czynów wystąpienie na
rzecz trzech dziewcząt. Mikołaj, syn zamożnych
rodziców, dowiedział się od sąsiada, że w położonym niedaleko domu mieszka wraz ze swoimi
trzema córkami pewien wysoko urodzony człowiek, który popadł w nędzę. Chciał on zaradzić
swoim trudnościom ﬁnansowym, skłaniając córki
do uprawiania nierządu. Pragnąc zapobiec wprowadzeniu w czyn tego niegodziwego planu, Mikołaj zawinął złote monety w szmatkę i w nocy
udał się pod okna tego domu, wrzucając zawiniąt7

ko do środka. Ojciec mógł więc godnie wydać za
mąż swoją pierwszą córkę. Po pewnym czasie
Mikołaj powtórzył swój gest i ojciec mógł wyprawić wesele także drugiej córce. Pragnął jednak za
wszelką cenę poznać oﬁarodawcę i słysząc brzęk
woreczka z monetami spadającego na ziemię,
pobiegł do drzwi i po krótkim pościgu dogonił
Mikołaja. Rozpoznał go, ale biskup kazał obiecać
mu, że nikomu nic nie powie.
W tego typu aktach miłosierdzia widziano
prawdziwą tożsamość późniejszego Świętego.
W świecie kościelnym (i w liturgii) podkreślano
także jego gorliwe starania o prawowitość wiary.
Toteż mówiono nie tylko o jego udziale w soborze
Nicejskim (325 rok), ale dołączano także legendy
(np. o wymierzeniu policzka heretykowi Ariuszowi, który negował bóstwo Chrystusa). Około
700 roku Andrzej z Krety wspomniał, że Święty
nawrócił biskupa Teognidesa. Najstarszy biograf
świętego (IV-Vw.) napisał żywot, z którego dotarł
do nas tylko jeden epizod. Opowiada on, że trzej
oﬁcerowie cesarza Konstantyna przybili ze swymi
okrętami na wybrzeże Azji Mniejszej. Dali czas
wolny żołnierzom, którzy dotarli do niedaleko leżącej Miry, gdzie wywołali zamieszki. Oskarżono
trzech niewinnych mieszkańców miasta o sprowokowanie zamieszek i zaciągnięto na miejsce
egzekucji. Kilku świadków pobiegło do biskupa
Mikołaja i doniosło mu o tym, co się dzieje. Mikołaj udał się w pośpiechu na miejsce straceń, gdzie
kat przygotowywał nieszczęśników do ścięcia.
Powstrzymał kata i uwolnił więźniów. Przyprowadził ich do pałacu gubernatora Eustazjusza, którego skarcił za to, że w zamian za łapówkę skazał
niewinnych ludzi. Kiedy trzej oﬁcerowie zostali
oskarżeni o spiskowanie przeciwko Cesarstwu,
skłaniając Konstantyna do skazania ich na śmierć,
za wstawiennictwem Mikołaja zostali uwolnieni.
Od V i VI wieku kult Świętego Mikołaja zaczął promieniować z Miry na całe imperium
Konstantyna, a potem na zachód. Znane są też
inne uczynki biskupa Miry: uzyskanie przez
Mikołaja zmniejszenia podatków dla mieszkańców miasta i przybycie do niego w czasie klęski
głodu statków ze zbożem. Około 900 roku Św.
Mikołaj stał się najbardziej czczonym świętym
na Wschodzie i na Zachodzie. Był opiekunem
więźniów i skazanych na śmierć oraz panien na
wydaniu i marynarzy. Kiedy przeinaczono legendę o uratowaniu przez Św. Mikołaja trzech
mieszkańców Miry skazanych na śmierć i zaczęto pisać, iż uratował dzieci- zrodził się jego
patronat nad dziećmi, które w końcu uczyniły
go radosną postacią Św. Mikołaja przynoszącego prezenty. W XI wieku marynarze wtargnęli
do kościoła w Mirze i przywieźli skradzione
relikwie Świętego biskupa do Bari, gdzie wybudowano kościół pod jego wezwaniem i złożono
szczątki świętego, gdzie spoczywa do dzisiaj.
Ekumeniczny charakter Świętego sprawił, że
do Bari przybywają pielgrzymi z krajów katolickich, jak i prawosławnych. Co jest świadectwem powszechności jego kultu. Dlatego też
mówi się o świętym i biskupie Mikołaju z Miry
lub z Bafu Imię Mikołaj z greckiego znaczy

zwycięzca ludu. Patronuje on: dzieciom, pannom, marynarzom, aptekarzom, adwokatom i
podróżnym. Legenda przypisuje mu wskrzeszenie trzech młodzieńców zabitych za nieuregulowanie rachunku za nocleg w Gospodzie.
Święty Mikołaj zmarł w starości. Jego ciało,
które zaczęło wydzielać leczniczą Mirrę, pochowano w Mirze Licejskiej (dzisiejsza Turcja), skąd
relikwie przeniesiono do Bari we Włoszech (XI
wiek) – o czym wspomniałem wcześniej. Jego
atrybutami są m. in: anioł z mitrą, chleb, trzy złote
kule na księdze, trzy jabłka, trzy sakiewki, troje
dzieci (lub młodzieńców) w cebrzyku (kotwica,
okręt, pastorał i worek prezentów. Dzisiaj Święty
Mikołaj przedstawiany jest jako postać starszego
mężczyzny z brodą ubranego w czerwony strój,
który według różnych legend i bajek w okresie
Świąt Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Wedle różnych wersji zamieszkuje on wraz
z elfami w Laponii (w Finlandii) lub na biegunie
północnym. Dzięki sprawnej pomocy praktycznie
zastąpił on w powszechnej świadomości tradycyjny wizerunek Świętego Mikołaja biskupa z Miry.

Święty Mikołaj z Miry, fot. wikipedia.org

Obecnie powszechna forma tej postaci wywodzi
się z popkultury amerykańskiej. To mężczyzna
z brodą w czerwonym płaszczu i czapce. Został
on spopularyzowany w 1930 roku przez koncern Coca Cola dzięki reklamie napoju stworzonej przez amerykańskiego artystę Freda Mizena.
Najbardziej charakterystyczny element stroju Św.
Mikołaja- czerwona czapka z białym pomponem,
stała się jednym z komercyjnych symboli Świąt
Bożego Narodzenia. Ze względów komercyjnych
wizerunek Św. Mikołaja jest używany przez handlowców, a okres rozdawania prezentów rozciągnął się od 6 grudnia do Nowego Roku. W USA
Św. Mikołaj (Santa Claus) ma długą białą brodę,
czerwony żakiet, czerwone spodnie i duży wór
z prezentami. Wchodzi do domów przez komin.
Dzieci dostają prezenty w pierwszy dzień Bożego
Narodzenia.

Rada Osiedla Pawłowice,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz paraﬁa Pawłowic
zapraszają pawłowickie dzieci

6 grudnia 2012 r. o godzinie 17:00
na spotkanie ze św. Mikołajem
mającym worek pełen prezentów
do kościoła paraﬁalnego.
Serdecznie zapraszamy
młodych mieszkańców
osiedla wraz z opiekunami.
W Polsce czekamy na Św. Mikołaja 6 grudnia oraz w wigilię Bożego Narodzenia. Ubrany
jest w czerwony płaszcz, a na plecach dźwiga
ogromny wór z prezentami. Jeszcze nie tak
dawno do polskich dzieci przychodził w asyście
anioła i diabła. Anioł rozdawał grzecznym dzieciom słodycze, a niegrzecznym diabeł wręczał
rózgi, aby się poprawiły.
W Wielkopolsce, na Kujawach, na Kaszubach i
Pomorzu Zachodnim prezenty na Boże Narodzenie tradycyjnie przynosi Gwiazdor, a Św. Mikołaj
6 grudnia. W Małopolsce prezenty pod choinkę
przynosi Aniołek, natomiast w nocy z 5 na 6 grudnia prezenty przynosi Święty Mikołaj. Natomiast
na Górnym Śląsku prezenty na Boże Narodzenie
przynosi Dzieciątko, utożsamiane z postacią Jezusa, 6 grudnia prezenty przynosi Św. Mikołaj.
Ciekawostką może być, że w Hiszpanii prezenty przynoszą Trzej Królowie, czyli 6 stycznia.
Pod choinkę nie wkłada się żadnych prezentów.
W Rosji (gdzie kult Św. Mikołaja jest b. duży i
imię bardzo popularne) jest patronem uciśnionych
i skrzywdzonych, ale przyjętą z Zachodu postać
rozdającą dzieciom prezenty nazywano Dziadkiem Mrozem, kojarząc z baśniową postacią Mroza z Czerwonym Nosem (Moroz Krasny Nos).
Zgodnie z tradycją rozdaje on prezenty w asyście
śnieżynki (Snieguroczki}.
Początkowo Św. Mikołaj przyjeżdżał z ciepłych
krajów żaglowcem. Ale, gdy w roku 1822 Clemens
Clarke Moore napisał poemat, w którym Św. Mikołaj przybywa saniami zaprzężonymi w renifery
z północy, wkrótce przyjęło się to w tradycji.
Na szczęście Św. Mikołaj typu amerykańskiego
gości u nas tylko w celach reklamowo-handlowych i kusi w galeriach. Natomiast Święty Mikołaj biskup pojawia się u nas 6 grudnia (lub w nocy
z 5 /6 grudnia) i wręcza dzieciom (a i starszym)
podarki, i ta tradycja trwa nienaruszona do dzisiaj
i jest kultywowana. To bardzo dobrze świadczy
o przywiązaniu Polaków do tradycji religijnej, a
komercyjne święte mikołaje w handlu są dla nas
tylko ozdobą i trochę „dziwactwem”, obok którego przechodzimy bez większych emocji.
(Opracowano na podstawie „Święci na każdy
dzień”, tom X, wyd. Jedność, Kielce 2009)
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