
W uchwale senatorowie wskazali, że w swoim najsłyn-
niejszym dziele „De revolutionibus orbium coelestium” 
Mikołaj Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej 
budowy Układu Słonecznego, które zburzyły ówczesny 
obraz świata. Jego odkrycie spowodowało rewolucję na-
ukową, zwaną przewrotem kopernikańskim.

Senatorowie podkreślili również patriotyzm Kopernika: 
„przez całe życie był wiernym poddanym kolejnych królów 
polskich z dynastii Jagiellonów, jak pisał nie ma obowiąz-
ków większych nad obowiązek względem Ojczyzny, dla 
której nawet życie należy poświęcić”. 

Jest poetką, malarką, ikonopistką. 
Po śmierci pierwszego męża przenio-
sła się z Piasków na Kurdwanów i tu, w 
jednym z wieżowców (przy ul. Witosa), 
powstają jej wiersze, mandale i ikony. 
W jej biogramie czytamy: „Zdobycie wy-
kształcenia i założenie rodziny złożyło 
się na pierwszą część jej życia. W wieku 
późniejszym rozwinęła drzemiące w niej 
talenty do poezji i malarstwa…”

Od słowa do obrazu
Przed laty, przy okazji pierwszego to-

miku poetyckiego „Słonecznikowa mi-
łość”, przybliżałam twórczość poetycką 
Danuty Perier na łamach „Wiadomości”. 
Dzisiaj poetka, dla bliskich – Nutka, to 
twórczyni ze znacznym dorobkiem li-
terackim. Uznana i doceniana autorka 
kilkunastu tomików poetyckich, której 

wiersze oraz proza poetycka są publi-
kowane w almanachach i na łamach 
czasopism. O jej twórczości licealistka 
napisała pracę, w ramach realizowanego 
projektu. A sama autorka wspiera innych 
twórców, m.in. jako opiekun Otwartego 
Koła Autorów w krakowskim oddziale 
Związku Literatów Polskich.

W malutkim i przytulnym mieszkaniu 
na wszystkich ścianach wyeksponowane 
są obrazy, mandale, ikony. Rudo – bia-
ły „Fredek” z uwagą przyjrzał się nie-
znanemu przybyszowi. Przeszedł nawet 
kilkakrotnie po kuchennym stole, gdzie 
powstają wiersze, gdzie są pisane ikony. 
A zanim sobie poszedł do pokoju, obwą-
chał dyktafon, zajrzał do mojej torebki… 

M a m y  r o z m a w i a ć  o  i k o n a c h , 
ale szybko się okazuje, że w twórczości 
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Rok 2023 został ustanowiony przez Senat RP Rokiem 
Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą 550. 
urodzin i 480. rocznicą śmierci polskiego astronoma.
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Mikołaj Kopernik w Krakowie    Pasja pisania ikon
45. rocznica Marca 6́8    Odmień siebie na wiosnę
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„Pisanie ikony jest czynnością sakralną, moim osobistym narzędziem 
na drodze rozwoju duchowego…” - przyznaje DANUTA PERIER-BERSKA.
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Wiosna kojarzy się z nowością, świeżością i nowym ży-
ciem. Coraz więcej słońca i ciepła sprawia, że spoglą-
damy na świat z większym optymizmem i czujemy w 
sobie więcej energii. Taką przemianę możemy też wpro-
wadzić do swojego życia, dzięki ustaleniu nowego celu, 
który chcielibyśmy osiągnąć.

Wyznaczanie celów kojarzy się zazwyczaj z postawie-
niami noworocznymi, o których w połowie roku, a może 
nawet wcześniej, niewielu już pamięta. Dlaczego tak się 
dzieje? Najczęściej dlatego, że mylimy cele z marzeniami, 

które puszczane są w eter bez żadnego planu, przygotowa-
nia czy motywacji. Jak zatem wyznaczać sobie nowe cele, 
które mają naprawdę dużą szansę na realizację?

Pozytywna afi rmacja
Pierwsza zasada mówi, że nasz cel powinien być po-

zytywnie sformułowany. Czyli zamiast zaprzeczenia: nie 
chcę dalej być samotny, nie chcę tyle ważyć, nie będę 
pracować przez całe wakacje, za cel stawiamy sobie: chcę 
poznawać nowych ludzi, schudnę 10 kilogramów, w te wa-
kacje zrealizuję wyjazd mojego życia.

To jednak dopiero początek drogi, gdyż cel, żeby był ła-
twiejszy do osiągnięcia, wymaga konkretów i precyzji. War-
to zatem określić, że to 10 kilogramów chcemy zrzucić np. 
do końca listopada, lub  każdego miesiąca skupimy się na 
lepszym poznaniu nowej osoby, a plany wakacyjne zrealizu-
jemy w drugiej połowie lipca i będzie to wymarzony wyjazd 
do Włoch. Im więcej szczegółów, tym lepiej.

Siła sprawczości
Kolejną wskazówką w wyznaczaniu celu jest to, czy 

jest on zależny od nas samych, bo tylko wtedy nasze wy-
siłki mają szansę zakończyć się powodzeniem. Nie mamy 
wpływu na decyzje innych ludzi, nie warto też przejmo-
wać się sytuacjami, na które są od nas niezależne. Cel 

powinien być też realny, więc na 
przykład nie znamy angielskie-
go, to nie planujemy napisania 
książki w tym języku w najbliż-
szym czasie, ale możemy bardzo 
skutecznie zaplanować naukę. 
Nie warto też stawiać sobie całej 
listy celów, bo bardzo szybko się 
zniechęcimy. Najlepiej wyznaczyć 
jeden, maksymalnie dwa.

Przy wyznaczaniu celu istotne 
jest też zwrócenie uwagi czy jest 
on „ekologiczny”. Oznacza to, jak 
jego realizacja wpłynie na przy-
kład na naszą rodzinę, pracę czy 
związek. Nie jest wskazane stawia-
nie sobie celów, dla których mu-
simy poświęcić zbyt dużo i stracić 
przez to inne wartości, jakie udało 
nam się wypracować w dotychcza-
sowym życiu.
Napisz swój scenariusz

Kolejnym ważnym etapem jest 
szczera ocena naszej obecnej sytu-
acji. Warto zastanowić się, jak się 
czujemy bez realizacji tego celu. 
Taka autorefleksja może nie wy-
woływać u nas motyli w brzuchu, 
ale jeżeli będą to nasze szcze-
re przemyślenia, to na pewno 

ODMIEŃ SIEBIE NA WIOSNĘ
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KOPERNIK W KRAKOWIE
O tym, że krakowski uniwersytet wywarł silny wpływ na wykształcenie Mikołaja Kopernika świadczy wyzna-
nie, jakie złożył rok przed śmiercią. Miał wtedy powiedzieć, że „wszystko czym jest, zawdzięcza Akademii”. 
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wzmocnią naszą motywację. Nasze emocje możemy zapi-
sać na kartce, którą przedzielimy na połowę. Natomiast 
po drugiej stronie wypiszmy, jak zmieni się nasze życie, 
gdy ten cel uda nam się osiągnąć. W obu przypadkach 
warto podać jak najwięcej argumentów. Warto też w tym 
wypadku trochę pofantazjować, zamknąć oczy i wyobrazić 
sobie siebie w nowej sytuacji. Może to być zarówno wizja 
realistyczna, jak i mistyczna. Wracanie do tych obrazów, 
nawet codziennie, wzmocni naszą motywację.

Działaj każdego dnia
I oczywiście nic się w naszym życiu nie zmieni, jeżeli nie 

wymyślimy sobie planu realizacji i nie wcielimy go w życie. 
Nawet jeżeli nasz cel jest ambitny, nie rzucajmy się od 
razu na głęboką wodę. Warto zaplanować zmianę małymi 
krokami, ale z ustaleniem konkretnych terminów i dat. 
Odpowiedz sobie na pytanie: co możesz zrobić już w tym 

tygodniu? Wszystkie pomysły zapisz na kartce i znowu, im 
więcej ich podasz i poświęcisz temu naprawdę czas i swoją 
uwagę, tym później będzie Ci łatwiej. Zastanów się, jakie 
masz zasoby, co możesz ze swojego życia wykorzystać, 
a jaką wiedzę czy umiejętności będziesz musiał zdobyć. 
Sprawdź, jakie potrzebujesz książki, szkolenia, zastanów 
się, kto będzie Twoim autorytetem lub wzorem w postę-
powaniu.

Na koniec zastanów się także, czy nie znasz lub nie 
możesz poznać innych ludzi, którzy mają podobne cele 
w życiu. Nie wahaj się korzystać z ich doświadczenia, jak 
i błędów, które popełnili. Otaczaj się treściami i ludźmi 
o podobnych wartościach. Jeśli jest to możliwe, wyznacz 
kogoś kto pomoże Ci się rozliczyć z kolejnych kroków 
i etapów Twojego planu.

PAULINA POLAK

ODMIEŃ SIEBIE NA WIOSNĘ

Ojciec Mikołaja Kopernika był krakowskim kupcem, 
który wywędrował do Torunia. W Krakowie w XIV i XV 
wieku mieszkało więcej Koperników.

Pochodzenie nazwiska Kopernik odnosi się zwykle 
do śląskiej wsi Koperniki koło Nysy. Jej mieszkańcy, 
Kopernikowie (nie zawsze zresztą spokrewnieni), noto-
wani byli m.in. we Wrocławiu, Nysie, Toruniu, Olkuszu, 
Lwowie i Krakowie. W tym ostatnim, w 1367 r. pojawił 
się zarządca łaźni miejskiej Kopernik, w 1375 r. płatnerz 
Nicz ko Kopernik, a w 1396 r. mistrz kamieniarski Miko-
łaj Kopernik. Był też kupiec Jan Kopernik, wymieniany 
w źródłach w latach 1422-1447. Część badaczy twierdzi, 
że wszyscy ci Kopernikowie byli przodkami astronoma. 
Ale tak naprawdę nie ma na to dowodów.

Wiemy natomiast na pewno, że od 1447 r. występował 
w Krakowie kupiec hurtownik Mikołaj Kopernik. Han-
dlował miedzią węgierską, którą dostarczał do Gdańska. 
Musiał być człowiekiem przedsiębiorczym i obrotnym, 

bo rychło przeniósł się z Krakowa do Torunia i w 1458 
r. został jego obywatelem. Co ważniejsze, ożenił się tam 
z Barbarą Watzenrode, córką bogatego mieszczanina 
i ławnika Łukasza Watzenrodego. Był to znaczący awans 
dla tego średniego dotąd kupca. Dzięki małżeństwu zdo-
był majątek i wszedł do toruńskiego patrycjatu. To wła-
śnie Mikołaj Kopernik z Krakowa i Barbara Watzenrode 
z Torunia byli rodzicami wielkiego astronoma. 

Ale to nie koniec rodzinnych związków Kopernika z Kra-
kowem. Jego starsza siostra Katarzyna wyszła za kupca 
Bartłomieja Gertnera z Krakowa, który również przeniósł 
się do Torunia. Katarzyna miała z nim pięcioro dzieci. 

Kwitnie tam astronomia
Jesienią 1491 r. osiemnastoletni Mikołaj Kopernik 

ze starszym bratem Andrzejem przybył do Krakowa. 
Chłopcy mieli podjąć studia na uniwersytecie. Wysłał ich 
wuj (brat ich matki), biskup warmiński Łukasz Watzen-
rode, opiekujący się nimi po śmierci ojca. W uniwersy-

teckiej księdze wpisów na semestr zimowy 1491/1492, 
zapewne między wrześniem a październikiem, na pozy-
cji 32 zanotowano: „Nicolaus Nicolai de Thuronia solvit 
totum” - „Mikołaj, syn Mikołaja z Torunia, zapłacił ca-
łość”. A więc wniósł całą opłatę za naukę w wysokości 
6 groszy. Co ciekawe, jego brat Andrzej, zapisany na 
pozycji 49, zapłacił tylko 4 grosze. 

Nie wiemy, gdzie podczas studiów mieszkali bracia. 
Jako zamożni studenci mogli być zwolnieni z obowiązku 
przebywania w bursie studenckiej i zezwolono im wyna-
jąć pokój u któregoś z mieszczan. Wysuwa się przypusz-
czenie, że mogli zamieszkiwać na ul. Kanoniczej u ka-
nonika gnieźnieńskiego Piotra Wapowskiego, który był 
znajomym wuja Watzenrodego. Z bratankiem kanonika, 
znanym kartografem Bernardem Wapowskim, Mikołaj 
przyjaźnił się później przez całe życie. Niektórzy badacze 
przypuszczają, że bracia mieszkali w Bursie Jerozolim-
skiej przy ul. Gołębiej. Na wykłady nie chodzili raczej do 
Collegium Maius, bo akurat spaliło się; być może uczyli 
się w sąsiednim Collegium Minus (dziś jest w nim Insty-
tut Astronomii UJ). 

Ówczesna Akademia Krakowska miała cztery wydzia-
ły: sztuk wyzwolonych (czyli artium), medycyny, prawa 
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Danuty Perier-Berskiej pisanie wierszy i ikon to nieroze-
rwalna całość. Gdy dopytuję, jak to się zaczęło z malar-
stwem, moja rozmówczyni, uśmiechając się, wspomina: 
- Pamiętam, że równolegle do tworzenia poezji było we 
mnie pragnienie, żeby zacząć malować. Chociaż nigdy 
tego nie robiłam, nawet biedronki nie potrafi łam nama-
lować. Ale ponad 20 lat temu, któregoś dnia, wracając 
do domu, w sklepie papierniczym, tu na Kurdwanowie 
kupiłam sobie farbki. Idąc z tym zakupem, śmiałam się 
sama z siebie. Ale chciałam koniecznie malować kolo-
rami. Na kartkach bloku powstawały w różnych kolo-
rach koła i koła, i koła… Potem to zarzuciłam. Któregoś 
dnia, gdy przyszły moje koleżanki, Antoś (Antoni Ber-
ski - drugi mąż poetki, przyp. red.), który mnie zawsze 
wspierał, chciał się pochwalić, jak maluję i wyciągnął 
te bloki rysunkowe z kołami. A jedna z koleżanek, pa-
trząc na nie, stwierdziła, że to są mandale. Wtedy po raz 
pierwszy spotkałam się z tym określeniem. Jednak sku-
pienie na poezji sprawiło, że autorka kolejnych tomików 
na pewien czas zarzuciła myśli o malowaniu.

mandale, w środku których umieszczam obrazy z ikon 
– przyznaje, i wskazuje na wiszącą na jednej ze ścian 
jej mieszkania mandalę z chustą św. Weroniki. Równo-
cześnie zaznacza: - Jak tylko mam środki, to wracam 
do ikon. 

Przy okazji indywidualnej wystawy ikon i mandali w 
2022 r. w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi Da-
nuta Perier-Berska napisała: „Pisanie ikony jest czyn-
nością sakralną, moim osobistym narzędziem na drodze 
rozwoju duchowego. Dlatego przed przystąpieniem do 
pracy zapalam światło świecy i odmawiam modlitwę, 
która poprowadzi mnie bliżej Stwórcy. Ikona to wizeru-
nek sakralny związany z tradycją chrześcijańską wscho-
du (…) W ikonie wszystko ma sens. Ikona nie jest tylko 
zwykłym obrazem religijnym. Każdy detal ma szczegól-
ne znaczenie. Ustawienie twarzy ze spojrzeniem skiero-
wanym na patrzącego ułatwia nawiązanie kontaktu pod-
czas modlitwy. Podobnie ułożenie rąk, jak również kolor 
ikony. Uważano, że barwa w ikonie jest tym samym, co 
słowo. Ona jest jak książka, z której możemy przeczytać 
boski przekaz. Biorąc do ręki deskę, mam wrażenie, że 
patrzę przez zamglone okno, za którym jest droga. Ta 
droga prowadzi do Źródła, czyli do świata duchowego, 
który nie ma nic wspólnego ze światem rzeczywistym. 
(…) Pisanie ikony to dla mnie wychodzenie z mroku 
do światła. Piękno tworzenia zatrzymuje mnie na dłużej 
w dialogu ze świętymi i to jest właśnie ta droga, któ-
rą podążam, pisząc ikonę. Żadna z moich ikon nie jest 
podpisana imieniem i nazwiskiem, nie ma także podanej 
daty powstania…”

Wpływ na życie
Zdarza jej się pisać ikony na zamówienie. – Zaczy-

nam od szukania materiałów na temat świętego, którego 
mam przedstawić, czasów, kiedy żył, jego wizerunków, 
wyobrażeń. A potem, pisząc ikonę, słucham muzyki cer-
kiewnej albo kazań o świętych. To pomaga mi się wy-
ciszyć i skupić na temacie. Zapewnia, że mogłaby cały 
dzień przesiedzieć przy tej pracy, gdyby nie chore nogi, 
no, a przede wszystkim poezja, na której tworzenie też 
trzeba znaleźć czas.

 Chociaż okazuje się, że wiersze powstają także przy 
pisaniu ikon. Opowiada: - Gdy ktoś prosi o ikonę, to 
robię wszystko, żeby się na tym skupić i wtedy zdarza 
się, ale to nie jest zawsze, że się rodzi wiersz do ikony 
pisany… Przyznaje, że to nie jest poezja z najwyższej 
półki, bo w tych utworach - rymowanych, ze średniów-
ką, z melodię - którymi obdarowuje adresatów ikon, są 
zawarte zupełnie inne wartości. Dodaje: - Dzwonią do 
mnie obdarowani takim wierszem i mówią, że się na-
uczyli go na pamięć i traktują jak modlitwę. 

Cd. ze str. 1
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duchowego…” - przyznaje DANUTA PERIER-BERSKA.
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Ikony i mandale
 Przełom nastąpił ponad 12 lat temu, kiedy Antoni 

znalazł informację o kursie pisania ikon. – Antoś wie-
dział, że mnie się ikony podobały – wspomina Nutka 
i uśmiechając się dodaje, że gdy zadzwoniła do Anny 
Meisenhalter Crisanti, która prowadziła ten kurs w Mu-
zeum Erazma Ciołka, to zapytała, czy kobieta w jej wie-
ku może się uczyć pisać ikony, a usłyszawszy zapewnie-
nie, że są starsi, zdecydowała się zapisać. - Zobaczyłam, 
jak żmudna jest to praca – przyznaje i opowiada: - Przez 
cały kurs pisaliśmy tylko Pantokratora. Potem , gdy zo-
baczyłam efekt, to okazało się, że Pan Jezus na ikonie 
każdego z nas, chociaż dostaliśmy jednakowe rysunki do 
kopiowania, miał inną twarz. Poetka zapamiętała także 
skierowano do niej słowa prowadzącej kurs: „Jak ktoś 
zacznie pisać ikony, to nigdy nie przestanie”. 

Danuta przyznaje, że mogłaby malować codziennie, 
ale to kosztowna twórczość. Aby jednak tę potrzebę za-
spokoić, wymyśliła coś w zamian. - Zaczęłam malować 

Skromnie przyznaje, że nie jest mistrzem w pisaniu 
ikon i podkreśla: - Największą satysfakcję sprawia mi, 
gdy ktoś przyznaje, że moje ikony mają w sobie „coś”. 
I to jest właśnie to, co chciałabym przekazać. A gdy py-
tam, co jej samej daje twórczość, odpowiada: - Uczę się 
cierpliwości i pokory, wielkiej pokory. Nauczyłam się 
nie oceniać ludzi. Zupełnie inaczej ich dzisiaj postrze-
gam. Być może mają na to wpływ mój wiek, doświadcze-
nie, ale możliwość skupienia się na jednym temacie, na 
tym świecie, w którym wówczas przebywam, ma wpływ 
na moje życiowe postawy. Uśmiechając się zapewnia, że 
nie potrafi  się gniewać na ludzi, a nawet na swego kota, 
który coś tam czasem spsoci. Przyznaje, że chciałaby wy-
dać tomik z poezją religijną, ale zwyczajnie jej na to nie 

stać, więc póki co, jest to projekt 
marzeń. Może się kiedyś spełni?

Ma to coś
W malutkim mieszkaniu na 

Kurdwanowie spotkałam nie-
zwyczajną kobietę. W czasie 
rozmowy ani raz nie usłyszałam, 
by na kogoś czy na coś narzeka-
ła, a przecież powody zawsze 
można znaleźć. Nie używa naj-
droższych kosmetyków, nie ma 
markowych ciuchów, ale ma w 
sobie to coś, co sprawia, że chce 
się z nią być, rozmawiać (nasza 
rozmowa trwała jeszcze długo 
po wyłączeniu dyktafonu)…

- Antoś powiedział mi kiedyś: 
„Nutka, pamiętaj, że jak się robi 
coś z pasją, to się człowiek nie 
męczy, możemy wtedy pracować 
całymi dniami…” – wspomina, 
gdy już wychodzę i wyznaje, że 
ma świadomość przemijania, 
że bolą ją pożegnania osób bli-
skich. Równocześnie zaznacza: 
- Cieszę się każdą chwilą. Będę 
twórcza tak długo, jak to będzie 
możliwe. 

MARIA FORTUNA-SUDOR

Zdjęcia: archiwum 
Danuty Perier-Berskiej
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W marcu 2008 r., w 40-rocznicę wydarzeń 
marcowych, zmarł Gustaw Holoubek, pro-

fetyczny odtwórca roli Gustawa-Konrada w mickie-
wiczowskich „Dziadach” w reżyserii Kazimierza 
Dejmka. Co ciekawe, spektakl ten został przygo-
towany dla uczczenia 50. rocznicy bolszewickiej re-
wolucji październikowej; udało się odegrać łącznie 
dziesięć przedstawień. Władze komunistyczne, tak 
polskie jak i sowieckie, dopatrzyły się w nich (i słusz-
nie) akcentów wolnościowych i niepodległościowych. 
W styczniu 1968 r. nakazały zdjęcie „Dziadów” ze sceny 
Teatru Narodowego.

Przeciwko temu zaprotestował warszawski odział 
Związku Literatów Polskich. Podpisy pod petycją do 
Sejmu zaczęli zbierać studenci, którzy manifestowali 
pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Władze Uniwer-
sytetu Warszawskiego relegowały najaktywniejszych: 
Adama Michnika i Henryka Szlajfera. 8 i 9 marca roz-
poczęły się masowe demonstracje, brutalnie pacyfi kowa-
ne przez milicję. Do protestów przyłączyli się studenci 
i uczniowie innych miast (w sumie 11), w tym głównie 
Wrocławia, Łodzi, Gdańska i Krakowa. 

W Krakowie 11 marca na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim pojawiły się pierwsze ulotki o wyda-

rzeniach warszawskich. Wzywano w nich do wiecu pod 
pomnikiem Mickiewicza w Rynku Głównym. Wzięło 
w nim udział ok. 200 studentów. Następnie przenieśli 
się do auli Collegium Novum, gdzie przyłączyli się inni. 
Uchwalono rezolucję solidaryzującą sie ze studenta-
mi warszawskimi, żądającą przestrzegania konstytucji, 
ograniczenia cenzury i przywrócenia autonomii uczel-
niom wyższym. Ok. godz. 18 w Rynku zgromadziło się 
ok 5 tys. manifestantów, w tym także studenci z AGH. 
Skandowano „demokracja”, śpiewano hymn państwowy 
oraz... „Międzynarodówkę”. Milicja krążyła wokół Ryn-
ku w sile jednego radiowozu i nawoływała do rozejścia 

się , ale nie interweniowała. Władze partyjne i bezpie-
czeństwa były zaskoczone skalą protestu. A w Krako-
wie studiowało wówczas na 11 uczelniach ok. 28 tys. 
studentów. W rachubę wchodziło też kilka tysięcy pra-
cowników naukowych, a także uczniowie szkół średnich. 
Później do udziału w proteście próbowano też nakłonić 
pracowników zakładów przemysłowych, głównie z Huty 
im. Lenina. 

Napięcie podsycały napastliwe i kłamliwe publikacje 
w reżimowej prasie oraz plotki o rzekomej śmierci war-
szawskiej studentki. Akademiki pokryte zostały plaka-
tami i odezwami.

13 marca ukazał się apel rektorów krakowskich 
uczelni o nieprzenoszenie spraw studenckich poza 
mury uczelni oraz odezwa ZSP (Związek Studentów 
Polskich), która była kopią stanowiska partyjno-pań-
stwowego i którą większość studentów uznała za zdradę. 

Tego dnia odbył się burzliwy wiec pod DS „Żaczek” 
z udziałem rektora UJ prof. Mieczysław Klimaszew-
skiego. Do studentów UJ dołączyli studenci AGH 
z pobliskiego miasteczka akademickiego. W „Żaczku” 
wyłoniony został Komitet 25, który miał koordynować 
protest i za pośrednictwem Kolegium Rektorów prze-
kazać postulaty władzom. W skład Komitetu weszli stu-
denci UJ, AGH, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Wyższej 
Szkoły Rolniczej i Politechniki Krakowskiej.

W tym czasie, gdy konstytuował się Komitet 25, 
pochód studentów ruszył w kierunku Ryn-

ku Głównego. Na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej 

i św. Anny manifestantom zagrodził drogę od-
dział ZOMO (Zmechanizowane Oddziały Milicji 
Obywatelskiej). Zaatakowano pałkami, granatami 
z gazem łzawiącym oraz armatkami wodnymi. De-
monstranci cofnęli się pod Collegium Novum i Col-
legium Witkowskiego oraz na Planty. Tam z kolei 
czekały na nich uzbrojone w kable do bicia oddzia-
ły ORMO (Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatel-

skiej). Część zaatakowanych schroniła się w budynkach 
uniwersyteckich licząc na poszanowanie eksterytorial-
ności wyższej uczelni. Stamtąd posypał się na milicjan-
tów... grad wyzwisk. Ci wtargnęli do obu budynków. 
Rozpoczęła się pacyfikacja przy pomocy pałek, gazu 
i petard. Studenci próbowali barykadować się w salach. 
Milicja „w ramach interwencji” poturbowała stających 
w obronie studentów prof. Karola Estreichera i prorek-
tora prof. Adama Bielańskiego. Pracownicy naukowi 
wyskakiwali przez okna. Przybyły na miejsce rektor UJ 
prof. Klimaszewski ujrzał zagazowane pomieszczenia, 
powybijane szyby i grupki pobitych i pokrwawionych 
studentów. Wieczorem Senat UJ wydał oświadczenie 
potępiające interwencję milicji. Zatrzymano 24 demon-
strantów. W akcji pacyfi kacyjnej wzięło udział łącznie... 
4 tys. funkcjonariuszy: ok. 700 milicjantów, ponad 200 
esbeków (Służba Bezpieczeństwa), 300 ormowców 
i 1500 pałkarzy z tzw. milicji robotniczej (PZPR).

Następnego dnia, 14 marca napięcie osiągnęło 
apogeum. Władze zarządziły zakaz zgromadzeń, 

wprowadzono przyspieszony tryb postępowań sądowych. 
Rozpoczął się strajk absencyjny. W miejsce Komitetu 
25 powołano, zlokalizowany w „Żaczku”, bardziej rady-
kalny Komitet Studencki, który bez powodzenia usiło-
wał kierować strajkiem w akademikach i na uczelniach. 
Władze postanowiły zdobyć „Żaczek” siłą, studenci 
przygotowywali się na odparcie ataku. Na szczeblach 
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oraz teologii. Najpierw trzeba było przez cztery lata 
studiować sztuki wyzwolone i uzyskać tytuł bakałarza, 
a potem magistra. Następnie można było podjąć naukę 
na którymś z trzech pozostałych wydziałów i zakończyć 
ją doktoratem. Na wydziale artium Kopernik uczył się 
gramatyki, poetyki i retoryki, fi lozofi i, arytmetyki i per-
spektywy, geometrii i astronomii.

W czasie studiów Kopernika Kraków był ważnym 
ośrodkiem badań matematycznych i astronomicz-
nych. Niemiecki humanista Hartmann Schedel napisał 
o Krakowie w swojej „Kronice świata” z 1493 r.: „naj-
bardziej kwitnie tam astronomia, a pod tym względem 
[…] w całych Niemczech nie ma szkoły sławniejszej”.
Matematyka i astronomia rzeczywiście zajmowały naj-
ważniejsze miejsce na wydziale artes, bo wykładało je 
aż 17 profesorów i docentów. Krakowscy uczeni doko-
nywali obserwacji, kupowali narzędzia astronomiczne, 
układali almanachy i tzw. iudicia astrologiczne, badali 
wpływ ciał niebieskich na pogodę. 

Ziarno wątpliwości
W zimowym semestrze 1491 r. Kopernik mógł słuchać 
Wojciecha z Pniew, który nauczał o popularnym kom-
pendium astronomicznym angielskiego astronoma Jo-
hannesa de Starobosco pt. „O sferach”. Z kolei Bartło-
miej z Lipnicy wykładał geometrię Euklidesa. Dopiero 
jednak wykłady w 1493 r. dały młodzieńcowi z Torunia 
solidne podstawy teoretyczne nauki o niebie. Szymon 
z Sierpca nauczał astronomii, a opierał się na dorobku 
Wojciecha z Brudzewa, uznawanego za jednego z naj-
ważniejszych astronomów tego czasu. 

Wojciech krytycznie podchodził do systemu Ptoleme-
usza, wytykając mu nadmierne skomplikowanie i nie-
konsekwencje (nie zbudował jednak własnego syste-
mu). Być może to właśnie zasiało w młodym Koperniku 
ziarno wątpliwości i natchnęło go do szukania nowego 
rozwiązania kosmologicznego. Nie wiadomo, czy Mi-
kołaj miał okazję słuchać wykładów Wojciecha z Bru-
dzewa. Rok przed przybyciem torunianina do Krakowa 
profesor zrezygnował z nauczania astronomii i zajął się 
objaśnianiem studentom fi lozofi i Arystotelesa. Udzie-
lał jednak prywatnych lekcji astronomii (skądinąd dość 
drogich), nie można więc wykluczyć, że Kopernik brał 
w nich udział. 

Natomiast w semestrze zimowym 1493 r. młodzieniec 
słuchał zapewne komentarzy do tzw. Tablic króla Alfon-
sa, czyli zestawienia danych liczbowych, na podstawie 
których można było wyliczyć położenie ciał niebieskich 
na fi rmamencie. Na uniwersytecie objaśniał je Michał 
z Wrocławia w oparciu o przeliczenia dokonane przez 
Wojciecha z Brudzewa dla położenia Krakowa. W 1495 
r., na ostatnim roku studiów, Kopernik mógł słuchać 
wykładów Wojciecha Krypy z Szamotuł o astrologii 
i „Tetrabiblionie”, czyli „Czworoksięgu” Ptolemeusza. 

Tak naprawdę o krakowskich studiach Kopernika, 
poza cytowanym wpisem do księgi metrykalnej, nie 
wiemy wiele. Skazani jesteśmy na przypuszczenia i do-
mysły. Pewne jest natomiast, że podczas pobytu w Kra-
kowie Mikołaj nabył kilka książek astronomicznych i dał 
je tam oprawić. Były to: nowe wydanie wspomnianych 
Tablic alfonsyńskich, „Elementy” Euklidesa, tablice 

astronomiczne Jana Müllera z Königsbergu i traktat 
arabskiego astrologa Albohazena Haly. 

Wszystko od Akademii
Wpływ na chłopca miało bez wątpienia samo miasto - 
stolica królestwa, z dworem władcy, siedzibą biskupa, 
rezydencjami możnych i dużym ruchem handlowym. 
Musiał zetknąć się z ideami renesansu i humanizmu, 
bo działało już wtedy w Krakowie Towarzystwo Literac-
kie Vistulana, aktywni byli Konrad Celtis i Kallimach 
(z którym kontakty niektórzy badacze przypisywali Ko-
pernikowi). 

Podczas pobytu pod Wawelem Mikołaj był świad-
kiem śmierci i pogrzebu króla Kazimierza Jagielloń-
czyka oraz koronacji jego następcy Jana Olbrachta 
(na którą przyjechał wuj Łukasz Watzenrode, z którym 
chłopcy zapewne się spotkali). Mógł oglądać pojawie-
nie się na niebie komety w 1492 r., rok później zaćmie-
nie Słońca, a w 1494 r. całkowite zaćmienie Księżyca. 
Brał też pewnie udział w burzliwym życiu studenckim.
Krakowskie studia Kopernika dobiegły końca w 1495 r., 
kiedy - nie zdobywszy żadnego stopnia naukowego - na 
polecenie wuja wrócił do Fromborka, gdzie miał zostać 
kanonikiem. Brak stopnia naukowego stanowił świado-

me działanie. Bycie bakałarzem lub magistrem utrudni-
łoby bowiem uzyskanie zgody kapituły warmińskiej na 
kontynuowanie studiów we Włoszech. A taki był zamiar 
wuja Łukasza, no i samego Mikołaja.  

O tym, że krakowski uniwersytet wywarł silny wpływ 
na wykształcenie Kopernika świadczy wyznanie, jakie 
złożył rok przed śmiercią. Miał wtedy powiedzieć, że 
„wszystko czym jest, zawdzięcza Akademii”. 

źródło: www.kraków.naszemiasto.pl 
19 lutego 2023 r. 
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„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”
Mikołaj Kopernik przeszedł do historii jako twórca 

przełomowej dla nowożytnej nauki teorii heliocentrycznej.
Przyszły astronom urodził się 19 lutego 1473 r. w To-

runiu w rodzinie kupieckiej. Po jego śmierci ojca opie-
kę nad Mikołajem przejął brat matki, Łukasz Watzen-
rode, przyszły biskup warmiński. Z inicjatywy wuja 
podjął studia z prawa kanonicznego na uniwersytecie 
w Bolonii oraz studia medyczne w Padwie, połączo-
ne z uzyskaniem doktoratu z prawa kanonicznego na 
uniwersytecie w Ferrarze. Wcześniej studiował nauki 
matematyczno-przyrodnicze w Akademii Krakowskiej.

Podczas pobytu we Włoszech Kopernik doskonalił 
znajomość języków klasycznych, tłumacząc z języka 
greckiego na łacinę dzieła Teofi lakta Symokatty (VII 
w.), a także pogłębiał studia nad tradycją pitagorejską.

Większości swych obserwacji astronomicznych Mi-
kołaj Kopernik prowadził we Fromborku, gdzie zmarł 
24 maja 1543 r.   Źródło: gov.pl

Matka uczonego była Niemką z Westfalii, nato-
miast ród ojca wywodził się ze wsi Koperniki koło 
Nysy, należącej do biskupstwa wrocławskiego w Kró-
lestwie Polskim. Wieś zamieszkiwała przeważnie lud-
ność polska, a nazwa jej pochodzi od staropolskiego 
„koper”, czyli miedź – kopernikami określano ludzi 
zajmujących się jej obróbką. Wg językoznawców 
końcówka  „-nik” jest czysto słowiańska. Członkowie 
rodu z czasem osiedlali się w miastach południa Polski 
– w Zgorzelcu, Lwowie, Krakowie. Ojciec Mikołaja do 
Torunia przybył właśnie z Krakowa.

Sam Mikołaj Kopernik podkreślał swe pochodzenie 
z Torunia – Miasta Pruskiego – co oznaczało z Prus 
Królewskich, autonomicznej prowincji Królestwa Pol-
skiego. Mieszkańcy miasta byli ze swą małą ojczyzną 
mocno związani, czując się Torunianami i Prusakami. 
Na stronie tytułowej  swego dzieła „De revolutionibus 
orbium coelestium”, Kopernik dopisał: „Torinensis” 
(Torunianin).   Źródło: gov.pl

8 czerwca 1900 roku na dziedzińcu Collegium Maius UJ 
odsłonięty został pomnik Mikołaja Kopernika (1473-1543). 
W latach 50. XX wieku, za dyrektury prof. Karola Estreiche-
ra, przeniesiono go na Planty.
Fot. Archiwum Coll. Maius
Pomnik Mikołaja Kopernika przed Coll. Witkowskiego. Fot. (Kaj)
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partyjno-państwowych prowadzono nerwowe kon-
sultacje. Ostatecznie tragedii zapobiegł stanowczy 
opór rektora UJ prof. Klimaszewskiego (notabene 
członka PZPR). 

15 marca o godz. 10 pod „Żaczek” nadciągnął 
w odwodzie ok. 5-7 tysięczny tłum studentów. 
Ostatecznie zrezygnowano z ponownej demon-
stracji ulicznej, a zmasowane oddziały milicji nie zo-
stały użyte. To był ostatni akcent marcowych wydarzeń 
w Krakowie.

Jeszcze do 20 marca trwały strajki na większości kra-
kowskich uczelni. Najdłużej trwał strajk studentów we 
Wrocławiu - do 25 marca. 

Tymczasem trwała milicyjno-tajniacka blokada Rynku 
Głównego i ulic w obrębie Plant. Mimo to trwały próby 
składania kwiatów pod pomnikiem Mickiewicza. Kwiaty 
w imieniu studentów kładły „pod Adasiem” krakowskie 
kwiaciarki. 

W akademikach i klubach studenckich toczyły się 
ostre polemiki z przedstawicielami władz i organizacji 
studenckich, którzy próbowali gasić rewolucyjne nastro-
je. Ujawnił się fi kcyjny charakter wszystkich organizacji 
młodzieżowych. 17 marca doszło do starcia bojówek 
ZMS ze strajkującymi studentami DS „Nawojka”.

Nastąpił okres represji. W sumie w dniach 12–15 
marca aresztowano 196 osób, w tym ok. 128 stu-

dentów. Reszta to młodzi robotnicy i uczniowie szkół 
średnich. Łącznie przed sądem postawiono 32 osoby, 
a orzekano wówczas wyroki do 3 lat więzienia. Do lipca 
‘68 relegowano z krakowskich uczelni w sumie 20 stu-
dentów, 6 zawieszono w prawach studenckich, 35 wstrzy-
mano stypendia, kolejnych 89 poddano postępowaniu 
dyscyplinarnemu, wielu powołano do wojska. W ramach 
rygorystycznego przestrzegania regulaminu studiów, usu-
nięto z UJ - 304, a z AGH - 116 studentów. Wstrzymano 
plany rozbudowy miasteczka akademickiego.

Sankcje dotknęły także pracowników wyższych uczel-
ni. 24 krakowskim wykładowcom wstrzymano pozwole-
nie na wyjazdy zagraniczne związane z pracą naukową. 
Zablokowano im także możliwość awansu, z czego sko-
rzystali gorliwie tzw. marcowi docenci, którzy awanse 
w zamian za partyjną lojalkę dostawali od ręki (w Kra-
kowie 60 osób). Na powierzchnię życia umysłowego, 

kulturalnego i artystycznego wypływali ci, którzy karie-
ry i awanse zawdzięczali politycznej dyspozycyjności. 
Usuwaniu z uczelni naukowców z uznanym dorobkiem 
towarzyszyło lansowanie pozbawionych skrupułów ka-
rierowiczów.

Oprócz tego w samym Krakowie milicja zatrzymała 
ok. 14 uczniów szkół średnich. W Tarnowie to ucznio-
wie organizowali marcowe demonstracje. Czystki do-
tknęły też 9 pracowników kuratorium, łącznie ze szkół 
w Małopolsce usunięto 27 dyrektorów i ich zastępców. 
Rozpoczęła się weryfi kacja, w wyniku której 100 nauczy-
cieli uznano za niepewnych politycznie i przewidziano 
do zwolnienia. Represje dotknęły także zbuntowanych 
dziennikarzy.

Represje, weryfi kacje i czystki, w tym nagonkę anty-
semicką pod hasłem „walki z syjonizmem i rewizjoni-
zmem”, wykorzystywano do porachunków osobistych. 
W konsekwencji Marca ‘68 wyemigrowało z Polski po-
nad 15 tys. osób, z czego większość to Polacy pocho-
dzenia żydowskiego, których zmuszano do zrzekania się 
polskiego obywatelstwa. Około 500 emigrantów stano-
wili zakamufl owani byli funkcjonariusze stalinowskiego 
aparatu represji. Na fali emigracyjnej dokonywało się 
też łączenie rodzin rozdzielonych przez „zimną wojnę”.

Antysemickie czystki Marca ‘68 sprowokowała 
i chciała wykorzystać w walce o władzę frakcja „party-
zantów” gen. Moczara, która – w ramach PZPR - głosiła 
hasła populistyczne, nacjonalistyczne i antyinteligenc-
kie. Moczar forsował potrzebę stworzenia silnej władzy 
o charakterze autorytarnym, na wzór minionej epoki 
Bieruta, chciał skompromitować i odsunąć od władzy 
Gomułkę. W ramach czystek ideologiczno-rasowych wy-
rzucono z PZPR ok. 8 tys. członków, z komunistycznej 
nomenklatury usunięto ponad 110 osób, w tym 14 ze 
stanowisk ministerialnych.

Marzec ‘68 był szlachetnym buntem młodego 
pokolenia. Wielu ludzi z „pokolenia ‘68” 

w latach 70-tych działało w opozycji demokra-
tycznej i antykomunistycznej, a po Sierpniu ‘80 r. 
znalazło się wśród działaczy i doradców NSZZ 
„Solidarność”.

Fala buntu młodych ‘68, która przelała się przez 
cały świat, przejawiała się w zależności od miejsca. 
Studenci w Polsce, którzy występowali pod hasłami 
wolnościowymi, odwoływali się do tych samych ha-

seł i wartości, co ich czescy i słowaccy koledzy w okre-
sie Praskiej Wiosny, którą w sierpniu ‘68 zmasakrowała 
interwencja wojsk Układu Warszawskiego, z hanieb-
nym udziałem Ludowego Wojska Polskiego. Zimą 
‘68 rozpoczęła się ofensywa Vietcongu (uzbrojonego 
i szkolonego przez ZSRR i Chiny) na Wietnam Po-
łudniowy, broniony przez wojska interwencyjne USA. 
Amerykańskie pokolenie ‘68 zapisało się dramatycznie 
w historii swojego kraju. Na ogół nie rozumieli i na 
pewno nie chcieli umierać w walce z imperializmem 
komunistycznym. Poza tym była to pierwsza wojna 
przegrana przez USA. W maju ‘68 miała miejsce fala 
strajków i protestów społecznych we Francji, inspiro-
wanych przez ruchy lewicowe i maoistowskie, później 
rozszerzone na inne kraje zachodniej Europy. Ich 
początkiem stało się wystąpienie francuskich studen-
tów przeciwko administracji prezydenta de Gaulle’a. 
W RFN młodzi zbuntowani ludzie, fanatycznie zaan-
gażowani w ruchy anarchistyczno-terrorystyczne, pod-
kładali bomby z inspiracji agentów NRD i ZSRR. Bunt 
młodych na Zachodzie wytworzył „pokolenie dzieci 
kwiatów” zwanych hipisami. Część z nich zaangażowa-
na ideologicznie rozmiękczała (również poprzez roz-
powszechnianie narkotyków) system zachodni, co było 
strategią ideologów bloku komunistycznego. 

Bunt młodych pokolenia ‘68 jak w sumie każdy 
bunt został wykorzystany do celów politycznych. Nie-
mniej naturalną rzeczą młodych jest buntować się 
i kontestować - aby potem stawać na czele nowych, 
wywalczonych, z czasem skostniałych i skompromi-
towanych struktur. W historii Polski jego pozytywem 
było to, że demaskował prawdziwe oblicze reżimu 
komunistycznego. 

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

[artykuł ukazał się w „Wiadomościach” 
w marcu 2008 r.]
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REKLAMA

Sztuka dobrego druku

www.leyko.pl

ulotki, plakaty, 
książki, katalogi...

Fundacja jest organizacją pożytku 
publicznego KRS: 0000037904
Dane niezbędne do przelewu:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, 
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
PKO BP XV/O Warszawa, nr konta: 
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
z tytułem wpłaty: 
Kasia Skrzypiec nr 4178 

Z góry dziękujemy w swoim 
i jej imieniu za ewentualne wpłaty. 

Rodzice

Szanowni Państwo,
Jeśli jeszcze nie złożyliście zeznania podatkowego za rok 
2022, a chcielibyście pomóc naszej córeczce Kasi, która 
choruje na Zespół Sturge-Webera, prosimy o przekazanie 
1,5% podatku na konto, które udostępniła jej Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą". Kasia jest cudownym, 
wesołym dzieckiem, które do normalnego funkcjonowania 
wymaga wielu zabiegów rehabilitacyjnych, pomocy 
pedagoga, psychologa i logopedy. Aktualnie usuwamy 
naczyniaka, który zajmuje połowę twarzy.

W kwietniu 2017 r. opublikowaliśmy artykuł „Z wizytą u Moniki”. 
Problem dotyczy rodziny mieszkającej na os. Kurdwanów Nowy. 

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby pomóc rodzinie pp. Ziętarskich, pro-
szony jest o przekazanie wsparcia poprzez stronę Fundacji: 

www. dzieciom.pl/podopieczni/24463 lub bezpośrednio na konto 
Moniki w Fundacji: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 

tytułem: 24463 Ziętarska Monika darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia.

Prośba o 1,5% podatku PIT na pomoc w zmaganiach 
z chorobą (MPS III C -choroba Sanfi lippo) naszej Córki. 

Postępująca choroba coraz bardziej wyklucza Monikę, 
a co za tym idzie i nas, z normalnego życia...

SPOTKANIE. Pana Jana Baltazę 
zna chyba każdy na Kozłówku i nie tyl-
ko. Przez lata prowadził sklep obuwniczy 
i zakład szewski w pawilonie przy Spół-
dzielców. Zawsze uśmiechnięty i życzliwy, 
pochylał się nad każdym klientem. Zna-
łem go od wielu lat. Oprócz usług wymie-
nialiśmy także informacje. Fachowiec 
jak mało kto. Był czas, że w prowadzeniu 
interesu pomagała mu córka. Teraz ona 
robi już u siebie, powiedział. Wcześniej 
zmarła mu żona, bardzo to przeżywał, 
rozchorował się na serce. W czasie pan-
demii trafi ł do szpitala, aby mu wstawili 
stenty. Zarazili go tam covidem, w szpi-
talu?, dopytuję. Tak, odpowiada i się 
uśmiecha, dodaje: nie dałem się, jestem 
zdrowy. W tym roku skończy 75 lat. I jesz-
cze pracuje, biorąc drobne roboty do 
domu. Pan Jan był i jest nadal prezesem 
Cechu Szewców i Kaletników. Jest lau-
reatem Szabli Kilińskiego, najwyższego 
odznaczenia Związku Rzemiosła Pol-
skiego. Spotkaliśmy się na przystanku, 
przywitaliśmy się serdecznie, jechał do 
Cechu, powiedział „zdaje się, że mnie 
wybiorą na czwartą kadencję”. 

GŁOS. Jest wiele tropów, które iden-
tyfi kują i kształtują mój świat najbliższy. 
Rozpoznawanie ich jest życiodajne i pro-
wadzi do celu. Tropy mogą być zapacho-
we, wzrokowe, słuchowe. Na przykład 
w nocy słyszę w oddali przejeżdżający 
pociąg, a bliżej tramwaj. W ciągu dnia 
czasem dzwon pobliskiego kościoła. Szu-
my miasta mieszają i mielą poszczególne 
dźwięki... Tu na osiedlu jest jeden mój 
ulubiony. Wyraźny, pogodny, melodyj-
ny, niemal radosny głos pani z kiosku. 
To ważne miejsce na osiedlu. Zmar-
twiłem się, gdy kilka razy głos zamilkł. 
Pytałem nawet w sklepie obok, co się 
stało z tą panią z kiosku, nie wiedzieli. 
A ja wiedziałem, bo każdy zakup u niej 
był połączony z pytaniem o zdrowie, co 
słychać, kiedy będzie ciepło, bo pani 
pracuje w mrozy, jak tam po wichurze 
itp. Wiadomo, zdawkowe, lapidarne od-
powiedzi, ale ten głos zbudował obraz. 
Pani mieszka w pięknej okolicy w Świąt-
nikach Górnych, mąż, który pomaga jej 
w interesie w sezonie przywoził z Rabki 

świeże oscypki, które kupowałem razem 
z gazetą. Ciągle mają tam urozmaicenia. 
Pani właściwie nie widziałem, bo okien-
ko w kiosku małe i tyle co widać, to jej 
dłonie podające towar i wydające resztę. 
W kiosku są eksponowane nie tylko ty-
tuły, ale też krzyżówki, wyroby papierni-
cze, kosmetyczne, sanitarne  itp. Jest tam 
i klej, i papier śniadaniowy, zapalarka do 
gazu, papierosy, napoje, słodycze, książki 
dla dzieci, aspiryna. Słowem wszystko dla 
domu. Gdy przechodziłem obok kiosku, 
wiedziałem, że pani tam siedzi jak na 
placówce. Czasem mąż zastępował żonę, 
ale to nie było to samo, ledwo sobie ra-
dził. Nie miał handlowego drygu. Kiedy 
kiosk na dłużej opustoszał, myślałem, że 
przejął go ktoś inny. Przykro było patrzyć 
jak demontują także wnętrze. Ale pani 
jednak wróciła do pracy, tych powrotów 
było już kilka. Mówi, że ze zdrowiem już 
jest lepiej. Ostatnio zapytałem ją, co sły-
chać, jest fantastycznie, mogłabym latać, 
odpowiada ze śmiechem, tylko niech 
pani stąd nie odlatuje, tu jest pani bar-
dzo potrzebna. Oby anioł stróż miał ją 
w swojej opiece. 

CHAOS I EMOCJE. To one są si-
łami napędowymi współczesności. Nie 
są puszczone samopas, są nakręcane. 
Chodzi o wywrócenie naszego świata, 
stworzenie nowego, czego zwiastunami 
są coraz bardziej „postępowe” progra-
my wymyślane przez decydentów i tych, 
którzy chodzą na ich sznurku. Za wszyst-
kim stoją pieniądze i wpływy, władza za 
wszelką cenę. Porywające hasła jak wol-
ność i demokracja, które nic nie znaczą. 
To przykrywki, obietnice bez pokrycia. 
Bronią tej rewolucji jest agresja i prze-
moc. W chaosie nie ma zasad, nie ma 
norm, można zrobić wszystko. Emocje 
są dobre i złe, ale mają dominować złe. 
Tam jest strach i panika. Na emocjach 
prowadzone jest życie społeczne, emo-
cjami budowane są przekazy medialne. 
Nauka, w tym psychologia społeczna, 
poddała się doraźnej polityce. W chaos, 
bełkot i emocje wrzucane są ideologie. 
Trafi ają na podatny grunt, czyli na zma-
nipulowanych, zestresowanych i agre-
sywnych ludzi, z którymi można zrobić 
wszystko. Wystarczy rzucić hasło, a po-
tem rozkaz. Brońmy się przed tym, robiąc 
swoje. Tak nam dopomóż Bóg!

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Od redaktora

Trzy grosze

Miejsce na Twoją reklamę
Zadzwoń!
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