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Rekordowa ilość, bo blisko 37 li-
trów krwi oddali w czwartek, 10 
listopada 2022 roku pracownicy 
Elektrowni Kozienice. 

            Czyt. str. 10

Co to znaczy pełnić wolę Bożą?... 
To znaczy godzić się na wszyst-
ko, co nas spotyka z ręki Boga.

   Czyt. str. 6

Święta Bożego Narodzenia to w 
tradycji chrześcijańskiej święto, 
które upamiętnić ma narodziny 
Chrystusa.
   

Czyt. str. 8

W sobotę, 17 grudnia 2022 roku 
w Domu Kultury w Zwoleniu od-
było się oficjalne przekazanie 
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej 
Miasta Zwolenia instrumentów 
zakupionych ...

Czyt. str. 12

W budżecie miasta znalazły się 
pieniądze na finansowanie wzbu-
dzającego kontrowersje progra-
mu in vitro. 

  Czyt. str. 14

Wsparcie Enei 
dla zwoleńskiej orkiestry

Radom będzie finansował 
in vitro – 
skąd na to pieniądze?

Boże Narodzenie 
po radomsku

Wyjątkowy jarmark świą-
teczny na Placu Jagielloń-
skim przyciągnął tłumy ra-
domian.

   Czyt. str. 4

Kiermasz ozdób 
bożonarodzeniowych 
już za nami!

Wola Boża – „Nie to co ja 
chcę, ale to, co Ty chcesz 
Boże niech się stanie”

Tradycje bożonarodzeniowe 
na całym świecie

2

Budżet powiatu radomskiego 
został przyjęty

W ŚRODĘ, 28 GRUDNIA RADNI POWIATU RADOMSKIE-
GO SPOTKALI SIĘ NA OSTATNIEJ W TYM ROKU SESJI, 
KTÓREJ GŁÓWNYM TEMATEM BYŁO UCHWALENIE 
BUDŻETU NA KOLEJNY, 2023 ROK.

Dochody Starostwa Powiatowego w Radomiu w 
2023 r. zostały ustalone w kwocie 185 mln 637 
tys. zł, a wydatki powiatu wyliczono na 215 mln 
285 tys. zł. Kwotę planowanego deficytu budże-
tu powiatu ustalono w wysokości 29 mln 648 
tys. zł. Ma on zostać sfinansowany przychodami, 
pochodzącymi z planowanego kredytu banko-
wego w kwocie 10 mln zł, nadwyżką budżetu z 
lat ubiegłych w kwocie ponad 19 mln zł oraz nie-
wykorzystanych środków na rachunku bieżącym 
budżetu.

Pierwszym obszarem inwestycyjnym jest po-
wiatowa służba zdrowia, gdzie w 2023 r. ma 
zakończyć się przebudowa nowego szpitala 
powiatowego w Pionkach. Na prace budow-
lane oraz zakup specjalistycznej aparatury 
medycznej do drugiego pawilonu szpitalne-
go, tzw. zachowawczego, a także wykonanie 
przyłącza gazowego i budowę niezależnej 
kotłowni szpitalnej, zasilanej gazem ziem-
nym zapisano w budżecie ponad 18 mln zł, z 
czego ponad 9 mln pochodzi z rządowej do-
tacji. W ramach tej kwoty w nadchodzącym 
roku ma zostać również zakończona rewita-
lizacja i modernizacja najstarszych obiektów 
szpitala, w tym budynku dawnej chirurgii. 
 
Kolejne 6,6 mln zł przeznaczono dla szpitala 
powiatowego w Iłży. Zaplanowano tam prze-
budowę pomieszczeń w budynku szpitalnym A 
nad Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym dla po-
trzeb działu technicznego, a także przebudowę 
pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii na 
pierwszym piętrze budynku B wraz z dobudo-
wą szybu windowego, a także modernizację ko-
tłowni szpitalnej. Jak co roku samorząd powia-
towy planuje przeznaczyć kwotę 100 tys. zł na 
budowę hospicjum stacjonarnego  w ramach 
projektu "Gościniec Królowej Apostołów”. 
Władze Starostwa Powiatowego zamierza-
ją jak co roku przebudować, wyremontować 
lub zaprojektować inwestycje na kolejnych 
odcinkach dróg powiatowych. Łącznie w bu-
dżecie na 2023 r. na ten cel zapisano blisko 19 
mln zł (w tym wydatki na przygotowanie do-
kumentacji projektowych). Inwestycje mają 
być prowadzone w następujących samorzą-

dach: miasto Pionki (droga powiatowa Jedl-
nia-Sokoły-Pionki – ulica Radomska), gmina 
Skaryszew (Kiedrzyn-Małęczyn – do drogi 
krajowej nr 9 oraz Parznice-Skaryszew), gmi-
na Iłża (Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska, 
Seredzice-Iłża), gmina Wierzbica (Wierzbica-
-Zbijów), gmina Wolanów (Mniszek-Omięcin-
-Szydłowiec, Wolanów-Kończyce) oraz gmina 
Kowala (Radom-Augustów-Kowala-Parznice, 
Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała). 
 
W planach budżetowych na 2023 r. są również 
przebudowy odcinków dróg powiatowych, łą-
czących kilka gmin i są to: gminy Kowala, Ska-
ryszew, Wierzbica (droga powiatowa Radom-
-Gębarzów-Polany), gminy Przytyk i Jedlińsk 
(Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk), gminy Wolanów 
i Zakrzew (Jaszowice-Wacławów-Sławno oraz 
Radom-Dąbrówka Podłężna), gminy Jastrzę-
bia i Pionki (Wola Goryńska-Stare Mąkosy-
-Jedlnia), a także gminy Kowala, Wolanów i 
Zakrzew (Zakrzew-Wolanów-Augustów). 
 
Trzecim obszarem inwestycyjnym jest powia-
towa oświata. Najważniejszym zadaniem jest 
kompleksowa modernizacja głównego budyn-
ku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pion-
kach wraz z dostosowaniem go do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, a także budowa 
amfiteatru, miniobserwatorium astronomicz-
nego oraz łącznika między szkołą a interna-
tem na terenie Zespołu Szkół i Placówek w 
Chwałowicach. Dodatkowo powiat zamierza 
kupić nowy autobus do przewozu uczniów 
niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół im. J. 
Śniadeckiego w Pionkach oraz busa do prze-
wozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawno-
ściami. W sumie w budżecie na nadchodzący 
rok zapisano na te inwestycje ponad 13,6 mln 
zł, z czego 7,2 mln pochodzi z dotacji rządowej. 
 
Oprócz tego ma być prowadzona dalsza mo-
dernizacja budynku Starostwa Powiatowego 
w Radomiu przy ul. Granicznej 24 (przebudo-
wa łazienek i pomieszczeń, a także dostawa i 
montaż platformy dla osób niepełnospraw-
nych). W planach jest również moderniza-
cja elewacji głównego budynku Starostwa 
Powiatowego w Radomiu wraz z zagospo-
darowaniem terenu i przebudową schodów. 
Źródło: powiatradomski 

Oskar Klich

Wspólne świętowanie 
z Eneą Wytwarzanie
Piękne ozdoby świąteczne, 
wspaniałe wyroby kulinarne 
oraz chwytające za serce kolę-
dy – to wszystko efekty wspól-
nych działań Enei Wytwarzanie 
z trzema placówkami w  okresie 
przed świętami. 
             Czyt. str. 11



DECYZJĄ SEJMU RP PATRONAMI ROKU 2023 ZO-
STALI: WOJCIECH KORFANTY, PAWEŁ EDMUND 
STRZELECKI, ALEKSANDER FREDRO, ALEKSANDRA 
PIŁSUDSKA, MAURYCY MOCHNACKI, JADWIGA ZA-
MOYSKA, JERZY NOWOSIELSKI.

Nadchodzący 2023 będzie obfitował w roczni-
ce urodzin oraz śmierci wielu wybitnych pol-
skich postaci. W związku z tym Sejm RP posta-
nowił przyznać im przyszłoroczny patronat. 
Dzięki temu bliżej poznamy życie, działalność 
oraz twórczość kilku zasłużonych Polaków.

Wojciech Korfanty – wybitny polityk, myśliciel 
społeczny i publicysta. Jeszcze przed odzyska-
niem niepodległości stanowczo wypowiadał 
się o konieczności przyłączenia do Polski ziem 
zaboru pruskiego wraz z Górnym Śląskiem.
W czasach II Rzeczypospolitej należał do Na-
czelnej Rady Ludowej, która kierowała zwy-
cięskim Powstaniem Wielkopolskim. Zasłynął 
także jako wicepremier rządu Wincentego Wi-
tosa, a podczas trwania sanacji znajdował się w 
opozycji, czego skutkiem stała się przymusowa 
emigracja z kraju i pobyt w więzieniu.
20 kwietnia 2023 przypada 150. rocznica jego 
urodzin.

Paweł Edmund Srzelecki – badacz, podróż-
nik, odkrywca, filantrop. Jako pierwszy Polak 
okrążył indywidualnie kulę ziemską w celach 
badawczych. Swoją podróż rozpoczął w 1834 
roku. Początkowo skupił się na terenach dzi-
siejszych Stanów Zjednoczonych, Kanady i 
Meksyku. Nad jeziorem Ontario odkrył eksplo-
atowane do dzisiaj złoża rud miedzi. Następe 
skupił się na Ameryce Południowej (Brazylia, 
Urugwaj, Chile). Strzelecki eksplorował także 
rejony Polinezji, Australi, Nowej Zelandii, Ta-
smanii, badał Wielkie Góry Wododziałowe, a 
najwyższy szczyt kontynentu australijskiego 
nazwał na cześć przywódcy insurekcji z 1794 
roku – Mount Kościuszko. Ponadto dokonał od-
krycia najbardziej żyznego obszaru rolniczego 

w Australii. Nazwał go Gippsland. Paweł Ed-
mund Strzelecki powrócił do Europy w 1843. 
Opublikował wtedy wyniki przeprowadzonych 
przez siebie badań.
W przyszłym roku przypada 150. rocznica jego 
urodzin.

Aleksander Fredro – pamiętnikarz, poeta, zie-
mianin, oficer, wolnomularz. Uważany jest za 
najwybitniejszego komediopisarza w dziejach 
literatury polskiej. Tworzył w epoce romanty-
zmu. Sejm RP w uchwalonym dokumencie za-
znaczył: Fredro jako 16-letni chłopiec wstąpił 
na ochotnika do armii Księstwa Warszawskie-
go, dowodzonej przez księcia Józefa Poniatow-
skiego. Był uczestnikiem wyprawy na Moskwę 
w 1812 roku, a za męstwo został odznaczony 
orderami Virtuti Militari oraz Legii Honorowej.
Jednak najbardziej znany jest jako autor licz-
nych utworów scenicznych wystawianych w 
teatrach Warszawy, Krakowa, Lwowa. Wśród 
najpopularniejszych komedii warto wymienić: 
Śluby panieńskie czyli magnetyzm serca, Ze-
msta, Pan Jowialski. Bogata twórczość obfituje 
również w bajki czy wiersze przeznaczone dla 
dzieci: Małpa w kąpieli, Paweł i Gaweł, Osiołko-
wi w żłoby dano.
W przyszłym roku będziemy obchodzili 230. 
rocznicę urodzin Aleksandra Fredry.

Aleksandra Piłsudska z domu Szczerbińska 
– działaczka niepodległościowa i społeczna, 
członkini Polskiej Organizacji Wojskowej i Pol-
skiej Partii Socjalistycznej. Za męstwo została 
odznaczona orderami Virtuti Militari, Odrodze-
nia Polski, Krzyżem Niepodległości. Działała 
w organizacji bojowej PPS, współpracowała 
też ze Związkiem Strzeleckim. Podczas I woj-
ny światowej wstapiła do Legionów Polskich, 
gdzie była komendantką kurierek legionowych.

W 1921 wzięła ślub z Józefem Piłsudskim.
Sejm podkreślił zaangażowanie Aleksandry 
Piłsudskiej na płaszczyźnie społecznej: pomoc 
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Patronat nad rokiem 2023 
przyznano wybitnym polskim osobowościom

dla sierot, organizowanie przedszkli i szkoł dla 
rodzin wojskowych, wspieranie najbiedniejszych 
i bezdomnych, tworzenie bibliotek i świetlic mło-
dzieżowych.
Rok 2023 będzie rokiem sześćdziesięciolecia 
śmierci tej wyjątkowej Polki.

Maurycy Mochnacki – konspirator, dziennikarz, 
krytyk literacki, pianista, członek niemal wszyst-
kich tajnych sprzysiężeń przeciwko Rosji w War-
szawie, żołnierz Powstania Listopadowego, od-
znaczony Virtuti Militari. Uczestniczył w walkach 
pod Olszynką Grochowską, Ostrołęką, Wawrem, 
Okuniewem i nad Liwcem. Po upadku Powstania 
został zmuszony do emigracji, carat skazał go za-
ocznie na śmierć przez powieszenie.
13 września 2023 roku przypada 220. rocznica 
jego urodzin.

Jadwiga Zamoyska – współtwórczyni Fundacji 
Zakłady Kórnickie, autorka spójnego systemu 
pedagogicznego, założycielka pierwszej w kra-
ju zawodowej szkoły gospodarstwa domowego, 
prekursorka myślenia o oświacie w kategoriach 
zarządzania projektem. Jako jedna z pierwszych 
osób otrzymała Order Odrodzenia Polski.
W listopadzie 2023 upłynie 100 lat od śmierci Ja-
dwigi Zamoyskiej.

Jerzy Nowosielski – wybitny malarz, rysownik, 
scenograf, pedagog, filozof, teoretyk sztuki i my-
śliciel religijny. Uchodzi za jednego z najlepszych 
pisarzy ikon we współczesności. Jest wykonawcą 
licznych polichromii w świątyniach rzymskokato-
lickich, grekokatolickich i prawosławnych. Zajmo-
wał się także malowaniem aktów kobiecych, pej-
zaży, form o charakterze abstrakcyjnym.
W zbliżającym się roku będziemy obchodzili stu-
lecie jego urodzin.
Źródło informacji i foto: https://www.sejm.gov.pl

Klaudia Sułek



Boże Narodzenie 
po radomsku
WYJĄTKOWY JARMARK ŚWIĄTECZNY NA PLACU JAGIELLOŃSKIM PRZYCIĄGNĄŁ TŁUMY RA-
DOMIAN.

Przez trzy dni na Placu Jagiellońskim odbywał się jarmark świąteczny. Przyciągnął on 
tłumy radomian!

Wydarzenie obfitowało w liczne atrakcje. Stoiska z świątecznymi ozdobami i potrawa-
mi, wyśmienici artyści i wiele innych atrakcji zapewniły piękny, świąteczny nastrój. Jar-
mark zwieńczył koncert zespołu Skaldowie.

Niesamowite wrażenie wywarła parada świetlna w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Grandioso. Zwieńczeniem jarmarku była doroczna Gwiazdka dla mieszkańców.

www.twojradom.pl4
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Wola Boża – „Nie to co ja chcę, ale to, 
co Ty chcesz Boże niech się stanie”

CO TO ZNACZY PEŁNIĆ WOLĘ BOŻĄ?... 
TO ZNACZY GODZIĆ SIĘ NA WSZYSTKO, 
CO NAS SPOTYKA Z RĘKI BOGA. JAK PO-
UCZAJĄ ŚWIĘCI PAŃSCY, WSZYSTKO TO, 
CO DZIEJE SIĘ W NASZYM ŻYCIU POCHO-
DZI OD BOGA I NIE JEST PRZYPADKOWE. 
ZACHĘCAJĄ NAS RÓWNIEŻ DO TEGO, 
ABYŚMY SIĘ STARALI SŁUŻYĆ BOGU 
PRZEZ PEŁNIENIE JEGO WOLI, PODĄ-
ŻAJĄC DROGĄ, NA KTÓREJ ON PRAGNIE, 
ABYŚMY MU SŁUŻYLI.  

Rozmyślaj często o tym, że cała wielkość, 
świętość i godność twoja zależy jedynie 
od wypełnienia woli Bożej, reszta: sława, 
bogactwo, wygody, prace, nawrócenia, 
modlitwy, pokuty, męczeństwo – poza 
wolą Bożą są niczym, marnowaniem cza-
su, grzechem… Oddaj się zupełnie Panu 
Bogu, a będziesz szczęśliwy. Dozwól się 
wieść Bogu, a nie ty chciej wieść Pana Boga.  

(św. Maksymilian Maria Kolbe) 

Każde nasze działanie powinno zmierzać 
do wypełnienia woli Bożej. Zjednoczenie 
naszej woli z wolą Bożą jest wyrażeniem 
miłości do Boga. To zjednoczenie ma miej-
sce wtedy, gdy uznajemy, że wola Boża jest 
dla nas najważniejsza, gdy chcemy tego, 
czego pragnie dla nas Bóg, a nie my. Dosko-
nałym tego przykładem jest moment przy-
jęcia woli Bożej przez Pana Jezusa w Ogro-

dzie Oliwnym. Poprzez wyrażenie zgody na 
śmierć na krzyżu, okazał On posłuszeństwo 
względem Boga Ojca, oraz swoją miłość do 
Niego: Niech świat się dowie, że Ja miłuję 
Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. 
(Mt, 12, 50) 

Pan Jezus wielokrotnie mówił o tym, że 
przyszedł na ziemię nie po to, aby czynić 
swoją wolę, ale jedynie wolę Ojca. Jest o 
tym mowa w Ewangelii wg. św. Jana: Z nie-
ba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją 
wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. (J 
6, 38). Wspominał też w Ewangelii wg. św. 
Mateusza, w rozdz. 12, werset 50, że każ-
dy, kto tak jak On pełni wolę Bożą, jest Mu 
bratem. 

Powinniśmy za główny cel naszego życia 
obrać pełnienie woli Bożej. I to zarówno w 
pomyślnościach, jak i w przeciwnościach, 
pochodzących bezpośrednio od Boga, jak i 
tych, które przychodzą za pośrednictwem 
ludzi. Te pochodzące bezpośrednio od Boga, 
to: choroby, oschłości duchowe, ubóstwo, 
śmierć bliskiej osoby, rozmaite utrapienia. 
Tymi zaś, których doświadczamy od ludzi 
są: pogarda, zniesławienie, niesprawiedli-
wość, kradzież i różnego rodzaju prześla-
dowania. Pan Bóg nie chce tego, aby ktokol-
wiek wyrządzał komuś krzywdę, gdyż jest 
to grzech. Nie współdziała też ze złą wolą 

człowieka. Poprzez cierpienie uświadamia-
my sobie swoją ludzką małość, uczymy się 
pokory. Zdarza się również, że po doświad-
czeniu różnych trudności zmieniamy swoje 
życie i powracamy na właściwą drogę. Cier-
pienie może też być próbą wierności Panu 
Bogu.

Czasami te rozmaite przeciwności są karą 
za nasze grzechy, a ci ludzie, którzy nam 
ubliżają, czy też krzywdzą w jakikolwiek 
sposób, są narzędziem w ręku Boga do wy-
mierzenia nam kary. W Piśmie Świętym 
jest wiele takich historii, gdzie Bóg karze za 
grzechy niewierny lud Izraelski. Za każdym 
razem, gdy Izraelici zapominali o Stwórcy i 
odwracali się od Niego, byli doświadczani 
przez pogan. W księdze Izajasza wprost jest 
mowa o tym, że ci, którzy ich uciskali, byli 
biczem Bożym: Ach, ten Asyryjczyk, rózga 
Mego gniewu i bicz w mocy Mej zapalczy-
wości! Posyłam go przeciw narodowi bez-
bożnemu, przykazuję mu, aby lud, na który 
się zawziąłem, ograbił i złupił doszczętnie. 
(Iz 10, 5 – 6). 

Pan Bóg nie zsyła na nas kar po to, aby nas 
zniszczyć. Chroni nas w ten sposób przed 
wiecznym potępieniem. Karcąc nas pra-
gnie, abyśmy się poprawili i zbawili. Nie 
chce bowiem niektórych zgubić, ale wszyst-
kich doprowadzić do nawrócenia. (2 P 3, 

Wola Boża - obraz Giovanni Bellini
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9); Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. (1 Tes 
4, 3). Pan Bóg pragnie, aby dusze stały się 
uczestnikami Jego dobra i szczęścia.

Gdy pokornie przyjmujemy krzyże, czy 
kary, możemy je ofiarować Bogu na wyna-
grodzenie za grzechy nasze, bliźnich. Św. 
Augustyn mawiał: Tu spalaj, tutaj tnij, tam 
nie oszczędzaj, abym się zbawił w wieczno-
ści.
„Nie należy przyjmować cierpień jako 
następstw przypadku lub winy ludzi, ale 
trzeba być przekonanym, że to wszystko, 
co przychodzi, dzieje się zgodnie z wolą 
Bożą.” ( św. Augustyn). 

Wszystko, co dzieje się na świecie, dzieje 
się z woli Boga. Od Niego przychodzi dobro 
i zło. Doskonale rozumiał to Hiob, który tak 
tłumaczył swoje liczne nieszczęścia: Dał 
Pan i zabrał Pan (Hi 1, 21). Pisał też o tym 
prorok Amos: Czy zdarza się w mieście nie-
szczęście, by Pan tego nie sprawił? (Am 3, 
6), oraz Mędrzec: Dobra i niedole, śmierć i 
życie pochodzą od Pana (Syr 11, 14). Jest 
też o tym mowa w Księdze Izajasza: Ja je-
stem Pan, i nie ma innego. Ja tworzę świa-
tło i stwarzam ciemności, sprawiam po-
myślność i stwarzam niedolę. (Iz 45, 6 -7). 
Mówił o tym również sam Pan Jezus w 
rozmowie ze św. Piotrem apostołem, dając 
mu do zrozumienia, że Jego męka i śmierć 
pochodziła nie tyle od ludzi, ile od samego 
Ojca Niebieskiego: Czyż nie mam pić kieli-
cha, który podał Mi Ojciec? (J 18, 11). 

We wszystkim trzeba zawierzyć Bogu i być 
gotowym na to, że w każdej chwili może się 
wydarzyć coś, co bardzo zmieni nasze do-
tychczasowe życie, oraz, że dany moment 
może być ostatnim w naszym życiu. Potrze-
ba wtedy zjednoczenia z wolą Bożą i zgody 
na czas i rodzaj śmierci, jaką ześle Bóg. W 
każdej sytuacji należy mówić - Boże, uczyń 
ze mną, co zechcesz. 

Powinniśmy się również wystrzegać my-
ślenia magicznego: nic mi nie będzie, bo się 
pomodliłem, bo mam przy sobie różaniec, 
święty obrazek. Modlitwa, poświęcone 
przedmioty, to nie są talizmany, które mają 
nas chronić przed złem. Nie traktujmy mo-
dlitwy, ani rzeczy stanowiących dowody 
wiary, jako pewnego rodzaju zabezpiecze-
nia. Pomodliłem się, noszę przy sobie róża-
niec, to jestem chroniony. To Pan Bóg nas 
chroni, a nie przedmioty kultu religijnego, 
czy słowa modlitwy. 

Należy pamiętać, że poprzez modlitwę 
oddajemy siebie Bogu i zgadzamy się na 
wszystko, co na nas dopuści. Modlitwa to 
nasza rozmowa ze Stwórcą, nasze z Nim 
przebywanie. 

Zdarza się też, że gdy zawierzamy woli Bo-
żej nasz los w momencie utraty zdrowia, a 

nawet życia, ten nasz szczery akt wyraże-
nia zgody na wszystko, co ma nas spotkać, 
tak spodoba się Bogu, że sprawi cud i unik-
niemy najgorszego, kalectwa, oszpecenia, 
czy śmierci. 

Gdy oddajemy Panu Bogu swoją wolę, od-
dajemy Mu wszystko. Św. Augustyn wyra-
ża to słowami modlitwy: Panie, weź nas 
w posiadanie, dajemy Ci całą naszą wolę; 
spraw, byśmy pojęli, czego pragniesz, i to 
wypełnili. W pełnieniu woli Bożej zawiera 
się doskonałość duszy. Jest to też środek do 
uzyskania pokoju serca. Pełny pokój mo-
żemy osiągnąć wtedy, gdy uporządkujemy 
wszystko w duszy, gdy nasze namiętności 
będą posłuszne rozumowi, a rozum Bogu. 

Kto pełni wolę Bożą, ten cieszy się wol-
nością i doznaje prawdziwego szczęścia, 
gdyż pogodzony jest ze wszystkim, cze-
go doświadcza. Najbardziej raduje go to, 
że wypełnia Boże pragnienia, a nie swoje. 
Jest jak słońce, zawsze jednakowo pogod-
ny, cokolwiek by się nie zdarzyło w jego 
życiu. Natomiast każdy sprzeciwiający się 
woli Bożej jest niespokojny i nieszczęśliwy. 
Dzieje się tak dlatego, że jego zadowolenie 
jest zależne od pomyślności życiowej. Gdy 
napotyka na różne przeciwności, wtedy 
jest przygnębiony, smutny i rozdrażniony.  
Cierpi udręki, na dodatek jego cierpienie 
jest bezowocne. Poprzez swój bunt, skargi, 
krzyk, przeklinanie, zwiększa jedynie swój 
ból. Nikt bowiem nie może przeciwstawić 
się wypełnianiu Bożych poleceń. Pisze o 
tym św. Paweł w Liście do Rzymian: Któż 
bowiem woli Jego może się sprzeciwić? (Rz 
9, 19)

Tak naprawdę żaden człowiek nie będzie 
długo szczęśliwy w pomyślności, ponieważ 
bogactwo, sława, wszelkie przyjemności 
życia są nietrwałe. Zaspokajają próżność i 
miłość własną, lecz zasmucają ducha. Do-
świadczył tego Salomon, który żył w prze-
pychu, ale wciąż był przygnębiony i mówił: 
Także i to jest marność i pogoń za wiatrem. 
(Koh 4, 16). 

Św. Augustyn mawiał: „Czego szukasz, mi-
zerny człowieku, poza twoim Bogiem? 
Znajdź Go, zjednocz się z Nim, przylgnij 
do Jego woli, a będziesz żyć szczęśliwy i w 
tym i w przyszłym życiu”. 

Powinniśmy naszemu Panu dziękować za 
wszystko i pokornie przyjmować to, co na 
nas dopuszcza, zarówno słodycz, jak i go-
rycz. Św. Alfons Maria de Liguori przestrze-
ga przed narzekaniem na brzydką pogodę, 
zły los, biedę, kalectwo, różne ułomności, 
krótką pamięć, słabe zdrowie, brak urody, 
czy małą inteligencję. Jest to równoznacz-
ne z odrzuceniem woli Bożej. W ten sposób 
Pan Bóg chroni nas przed zatraceniem. 

Często ludzie utalentowani, wykształceni, 
zdrowi, urodziwi, bogaci, sławni, popadają 
w pychę. Pogardzają słabszymi, stają się też 
zdolni do wielu nikczemności. W rezultacie 
ich dusze dalekie są od Boga i drogi prowa-
dzącej do zbawienia.

Gdy nas dopadnie choroba, powinniśmy ją 
leczyć, ale chcieć uzdrowienia z niej tylko 
wtedy, gdy jest to zgodne z wolą Bożą. Pan 
Bóg lepiej wie, co jest korzystniejsze dla 
naszej duszy. Możemy się wówczas modlić: 
Panie Boże, nie chcę ani uzdrowienia, ani 
choroby, ale tego, czego Ty chcesz. 

Do zbawienia duszy – celu życia każdego 
człowieka, nie jest potrzebne ani zdro-
wie, ani uroda, czy też wybitny umysł. Do 
nieba prowadzą cnoty, a nie ziemskie za-
szczyty.   

Wielu świętych uważa, że służy się Bogu 
bardziej przez cierpienie niż przez działa-
nie. Gdy z pokorą przyjmujemy wszystkie 
cierpienia, wtedy bardziej podobamy się 
Bogu, niż gdybyśmy Mu ofiarowali naszą 
pobożność, umartwienia i wiele dzieł miło-
sierdzia. Na dodatek, Bóg przyjmuje nasze 
modlitwy, posty, umartwienia, dzieła miło-
ści względem bliźniego, tylko wtedy, gdy są 
one zgodne z Jego wolą. 

Z MĄDROŚCI ŚWIĘTYCH
 KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

"Każdy jest malarzem własnego życia: 
mistrzem rzemiosła jest wola; cnoty to barwy;  

Jezus Chrystus stanowi oryginał, 
który mamy kopiować." 

św. Grzegorz z Nyssy
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Święta Bożego Narodzenia to w tradycji 
chrześcijańskiej święto, które upamiętnić 
ma narodziny Chrystusa. Uroczystość przy-
pada na 25 grudnia. Jednak w kościołach 
celebrujących liturgię według kalendarza 
juliańskiego (głównie Cerkiew greckokato-
licka i Kościół prawosławny) Boże Narodze-
nie obchodzone jest obecnie na 7 stycznia.

W każdej części świata celebruje się charaktery-
styczne zwyczaje i tradycje świąteczne. 
Popularną tradycją bożonarodzeniową w Polsce 
są szopki krakowskie.

SZOPKI KRAKOWSKIE
ich fenomen odzwierciedla to, że w 2018 roku 
znalazły się na Liście reprezentatywnej niema-
teralnego dziedzictwa kulturowego ludzkości 
prowadzonej przez UNESCO. Geneza szopek 
krakowskich sięga drugiej połowy XIX wieku. Za 
twórcę pierwszej z nich uznawany jest Michał 
Ezenkier, kalfarz i murarz z Krowodrzy. Naj-
starsza zachowana po dzisiaj wykonanana jest 
właśnie przez niego. Pochodzi dokładnie z 1890 
roku.

Pierwsza wojna światowa przerwała tę trady-
cję. Kontynuowano ją dopiero po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. Przyczynił się do 
tego Jerzy Dobrzycki, dyrektor Muzeum Histo-
rycznego Miasta Krakowa. W 1937 zainicjował 
konkurs na szopkę krakowską. Wydarzenie cały 
czas cieszy się ogromną popularnością. Podczas 
wybierania zwycięzcy jury zwraca uwagę na 
inwencję twórczą, precyzję wykonania, zacho-
wanie symetrii, wykorzystane materiały. Ważna 
jest również kreatywność i swoista gra z trady-
cją. W szopkach krakowskich pojawiają się nie 
tylko postaci świętych, ale również bohaterowie 
z historii czy literatury polskiej.

Inne kraje także mają swoje zwyczaje świątecz-
ne:

INDIE
Na stołach królują tradycyjne potrawy kuchni 

Tradycje bożonarodzeniowe 
na całym świecie

Gdy człowiek działa podług swojej woli, 
wtedy popełnia pewien rodzaj bałwo-
chwalstwa, ponieważ zamiast stawiać na 
pierwszym miejscu Boga i adorować Jego 
wolę, stawia najwyżej siebie i adoruje wła-
sną wolę, własne pragnienia. 

Największą chwałę oddajemy Panu Bogu 
wtedy, gdy wypełniamy Jego święte pole-
cenia. Nasz Pan nie chce ofiar, ale posłu-
szeństwa względem Jego poleceń. Przykład 
tego można odnaleźć w wielu miejscach w 
Piśmie Świętym:

Czy milsze są Panu całopalenia i ofiary 

krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? 
(…) Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa 
(1 Sm 15, 22 – 23)

Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utwo-
rzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie 
podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto 
idę – w zwoju księgi napisano o Mnie, abym 
spełniał wolę Twoją (Hbr 10, 5 – 7). 

Z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swo-
ją wolę, ale wolę Tego, który mnie posłał (J 
6, 38).

Postawmy na pierwszym miejscu Boga, 

myślmy o Nim często i z ufnością zawierz-
my Jego planom, wtedy On pomyśli o nas i 
o naszym dobru. Przytuli nas do swego ser-
ca, pocieszy: Wszystkie wasze troski prze-
rzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. 
(1P 5, 7)

 „Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na 
ziemi" (Mt 6, 10)

Źródło: „Stając przed Bogiem” – św. Alfons 
Maria de Liguori

Foto: pl.wikipedia.org

Aniela Nowakowska
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indyjskiej (ryż, ryby, dania warzywne, sery). Po 
Pasterce odbywają się całonocne loterie. Deko-
rowane są ulice i budynki. Mieszakańcy ustawia-
ją także szopki, które ocenia komisja kościelna. 
Zamiast choinki stroi się drzewka mango lub 
bananowca. Figury Matki Bożej obleka się w 
strój indyjski.

CHINY
Wigilia Bożego Narodzenia określana jest jako 
Spokojny Wieczór (nazwa pochodzi z koledy 
Cicha noc). W tym czasie organizowane są kon-
certy i spektakle teatralne. Wierni udają się do 
światyń, wręczają sobie prezenty (często jest 
to jabłko z namalowanym na skórce sercem 
lub napisem miłość). 25 i 26 grudnia mają tutaj 
charakter przede wszystkim komercyjny. Dni te 
spędza się na zakupach lub spotkaniach z przy-
jaciółmi. Nie są to (poza Honkongiem) dni wol-
ne od pracy.

CZECHY
Święta u naszych południowych sąsiadów ob-
fitują w tradycyjne wróżby, rodzinne oglądanie 
filmów (m. in. czeskiej adaptacji Kopciuszka), 
zwyczajowe potrawy (panierowany karp, sa-
łatka ziemniaczana, kruche ciasteczka). Po uro-
czystej kolacji zgromadzeni wróżą przyszłość z 
wosku, skorupek orzechów czy wnętrza prze-
krojonych jabłek. Czesi chętnie oglądają rów-
nież szopki bożonarodzeniowe. Tradycja ta 

sięga 1560 roku.

NIEMCY
Boże Narodzenie świętowane jest od 24 do 
26 grudnia. Podczas kolacji podaje się sałat-
kę ziemniaczaną z kiełbaskami. Każdy z gości 
znajduje pod swoim talerzykiem monetę, ma 
ona zapewnić dostatek przez cały nadchodzą-
cy rok. Ponadto Niemcy przygotowują bombki 
w kształcie ogórków. Ozdoby chowane są przed 
dziećmi, szczęśliwi znalazcy otrzymują upomin-
ki. Nie brakuje też kolędowania, kalendarzy ad-
wentowych, ozdabiania choinek oraz świątecz-
nych jarmarków.

ARMENIA
W Armeni Święta Bożegonarodzenia przypa-
dają między 5 a 7 stycznia. Pierwszego dnia 
Ormianie udają się na wieczorne nabożeństwa, 
z których przynoszą zapalone świece (symbol 
gwiazdy betlejemskiej), następnie spożywają 
postny posiłek. Drugi dzień to bożonarodzenio-
wa liturgia połączona ze wspomnieniem Chrztu 
Pańskiego. Ostatniego dnia kultywuje się pa-
mięć o zmarłych.

ETIOPIA
Boże Narodzenie (zwane Gena, Lidet)  obcho-
dzone jest tutaj 7 stycznia, czyli według ka-
lendarza juliańskiego. Święta mają charakter 

radosny. Etiopczycy grają, tańczą, śpiewają, or-
ganizują całonoczne procesje. Tradycją jest rów-
nież genna (gra zbliżona do hokejna na trawie). 
Najpopularniejszą świateczną potrawę stanowi 
pikantny drobiowy gulasz podawany z indżerą 
(pieczywo).

KOLUMBIA
Kolumbijczycy podtrzymują tradycję tworzenia 
efektownych szopek betlejemskich. Umiesz-
czają w  nich listy do Dzieciątka Jezus napisa-
ne przez najmłodszych. Rozpoczyna się to już 
16 grudnia i trwa przez 9 dni zwanych Novena 
of Aguinaldos. Wtedy także ozdabiane są domy 
oraz choinki. Mieszkańcy modlą się wspólnie, 
śpiewają kolędy. Zaś jeszcze wcześniej – 7 grud-
nia obchodzony jest Dzień Świeczek. Tradycja 
ta polega głównie na udekorowaniu przestrze-
ni miejskiej niezliczoną ilością ogników. W ten 
sposób czczona jest Matka Boża. Na kolumbij-
skich stołach świątecznych króluje zupa z kur-
czaka, pomidorów, kukurydzy i zioła guascas).

Jednak aby odrzucić in vitro nie trzeba być oso-
bą wierzącą. Jest to procedura, która próbuje 
oszukać naszą, pełną ograniczeń, naturę. Jeżeli 
za pomocą technologii chcemy „przeskoczyć” 
problemy sygnalizowane przez nasze ciało to 
możemy być pewni – one prędzej czy później, w 
ten czy inny sposób powrócą.

Klaudia Sułek
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Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych 
już za nami

Piękne ozdoby choinkowe i stroiki można było nie tylko podzi-
wiać, ale i kupować na kiermaszu zorganizowanym w siedzibie 
Enei Wytwarzanie. Autorami tych wyjątkowych prac byli pod-
opieczni trzech placówek -  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Opactwie, Placówki Socjalizacyjnej „Panda" w 
Kozienicach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewozie.

Kiermasz rozpoczął się o godzinie 10, na stoiskach wystawionych przed 
salą konferencyjną Elektrowni Kozienice można było znaleźć mnóstwo 
ozdób i stroików świątecznych. Prezentowali je i sprzedawali wraz ze 

swoimi wychowawcami podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Opactwie, Placówki Socjalizacyjnej „Panda" w Kozieni-
cach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Przewozie. Do zakupienia 
świątecznych ozdób ustawiały się długie kolejki pracowników spółki, 
nie zabrakło także członków zarządu Enei Wytwarzanie, którzy chętnie 
przyłączyli się do tej szlachetnej inicjatywy i zakupili piękne rękodzieła. 
Była to wspaniała okazja do spotkania z autorami prac, rozmów z nimi, 
a możliwość pokazania wyrobów i zainteresowanie kiermaszem dały 
wychowankom wiele radości, satysfakcji i zadowolenia. Nie zabrakło też 
świątecznych życzeń.
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Wspólne świętowanie 
z Eneą Wytwarzanie

Piękne ozdoby świąteczne, wspaniałe wyroby kulinarne oraz 
chwytające za serce kolędy – to wszystko efekty wspólnych dzia-
łań Enei Wytwarzanie z trzema placówkami w  okresie przed 
świętami Bożego Narodzeni. Okresie wzruszeń i duchowych prze-
żyć.

W czwartek, 8 grudnia w budynku administracyjnym Elek-
trowni Kozienice od rana zagościli wraz ze swoimi wyrobami 
podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Opactwie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie oraz Pla-
cówki Socjalizacyjnej „Panda”. Piękne ozdoby świąteczne wy-
woływały zachwyt i podziw, wiele z nich zostało zakupionych 
przez pracowników, były też życzenia i towarzysząca temu 
wspaniała atmosfera. 

W poniedziałek, 12 grudnia to pracownicy Enei Wytwarzanie 
byli gośćmi Placówki Socjalizacyjnej „Panda” w Kozienicach. 
Projekt pod nazwą „Zwyczaje i tradycje świąteczne” realizowa-
ny był dzięki wsparciu Elektrowni Kozienice,  do współpracy 
zaproszono także Koło Gospodyń Wiejskich Stowarzyszenie 
Nowoczesna Gospodyni w Stanisławicach. Celem projektu było 
przybliżenie tradycji i zwyczajów świątecznych, wykonanie po-
traw wigilijnych, jak również wykonanie kartek świątecznych i 
prezentów. Chętnych do udziału w warsztatach nie brakowało, 
a całe spotkanie przebiegało w miłej, przedświątecznej atmos-
ferze.

Taka atmosfera towarzyszyła również we wtorek, 13 grudnia 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie, 
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Wsparcie Enei dla zwoleńskiej orkiestry
W sobotę, 17 grudnia 2022 roku w Domu Kultury w Zwole-
niu odbyło się oficjalne przekazanie Młodzieżowej Orkie-
strze Dętej Miasta Zwolenia instrumentów zakupionych w 
ramach wsparcia finansowego przez Fundację Enea. Taka 
pomoc została udzielona już po raz drugi.

W 2021 roku orkiestra dzięki zawartej z Fundacją Enea umo-
wie zakupiła 16 instrumentów na kwotę 50 tysięcy złotych, 
między innymi klarnety, trąbki, puzony suwakowe firmy 
Yamaha, saksofony altowe, saksofony tenorowe, saksofony 
barytowe i suzafon firmy Thomann oraz czynele marszowe.

W tym roku Fundacja Enea sfinansowała zakup kolejnych 15 
instrumentów, również na kwotę 50 tysięcy złotych. Orkie-
stra wzbogaciła się o suzafon, saksofony altowe i tenorowe, 
flet poprzeczny, trąbkę, puzony, werbel marszowy, talerze 

marszowe i nosidło. Przekazanie instrumentów miało miej-
sce 17 grudnia, w spotkaniu uczestniczyli miedzy innymi Jan 
Mazurkiewicz, wiceprezes Zarządu Enei Wytwarzanie do 
spraw korporacyjnych, a także Arkadiusz Sulima, burmistrz 
Zwolenia i jego zastępca Grzegorz Molendowski. Byli rów-
nież młodzi muzycy, którzy odbierali instrumenty. Burmistrz 
Arkadiusz Sulima podziękował prezesowi Janowi Mazurkie-
wiczowi za kolejny piękny prezent dla orkiestry, która pro-
muje Zwoleń w kraju i za granicą, a także za dobrą współpra-
cę na przestrzeni lat oraz wsparcie innych działań na terenie 
miasta i gminy. Do podziękowań dołączyli się Natalia Anna 
Wieczerzyńska, dyrektor Domu Kultury, Piotr Bąbolewski, 
kapelmistrz MODMZ oraz Tomasz Chwaliński, drugi kapel-
mistrz. Przekazanie instrumentów odbyło się w świątecznej 
atmosferze wigilijnego spotkania członków orkiestry, która 
liczy już sobie ponad 100 osób.

gdzie realizowano projekt „Eko-święta z Eneą”. Miał on na celu propagowa-
nie wśród uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną tradycji i zwycza-
jów bożonarodzeniowych. Spotkanie rozpoczęło się obejrzeniem przedsta-
wienia jasełkowego pt. „Wielka dziś radość na ziemi i w niebie” w wykonaniu 
uczniów ośrodka. Następnie wolontariusze Enei Wytwarzanie wspólnie z 
dziećmi i młodzieżą uczestniczyli w warsztatach, podczas których przygo-

towywali ekologiczne ozdoby choinkowe. Wy-
korzystywane były różne naturalne materiały, z 
których powstały łańcuchy choinkowe z makaro-
nu, bombki z masy solnej, drewniane zawieszki, 
gwiazdy z bambusowych spinaczy oraz renifery z 
szyszek. Następnie przy dźwiękach kolęd wspól-
nie ubrana została choinka uprzednio wykona-
nymi ozdobami.

W piątek, 16 grudnia podopieczni Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Przewozie wzięli udział w 
“Świątecznych Warsztatach Wokalnych z Eneą”, 
które poprowadzili muzycy ze Stowarzyszenia 
Muzyczny Radom. Celem  było poznawanie przez 
uczestników pojęć związanych ze współczesną 
sztuką i kulturą muzyczną, poznawanie nowych 
mediów, narzędzi oraz technik, jakimi operuje 
dzisiejsza twórczość artystyczna oraz typowo 
warsztatowe zajęcia wokalne. Dodatkowo pro-
jekt wspierał zadania z zakresu rozwoju i reha-
bilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełno-
sprawnościami. Stawiane przed uczestnikami 
zadania zachęcały do zmierzenia się pod okiem 
fachowców ze swoim talentem i poszukiwania 
kreatywnych rozwiązań, tworząc możliwości 
eksperymentowania i rozwoju, wprowadzając 
uczestników w świat nowych możliwości współ-
czesnej sztuki muzycznej. Uczestnicy poznawali 
świat muzyki bawiąc się, ucząc, tworząc, ekspe-
rymentując i dokonując ważnych odkryć. Podczas 
warsztatów uczestnicy indywidualnie i grupowo 
pod okiem trenera wokalnego szkolili głos po-
przez różnorodne ćwiczenia z elementami zaba-
wy oraz pobudzenie wyobraźni muzycznej, która 
jest motorem napędzającym cały muzyczny roz-
wój człowieka. Muzycy nie ukrywali, że byli pod 
ogromnym wrażeniem poczucia rytmu, słuchu 
muzycznego i zaangażowania podopiecznych 
placówki. Na zakończenie warsztatów, podczas 
wspólnego kolędowania, uczestnicy wykorzystu-
jąc przyswojoną naukę i nowe umiejętności oraz 
moc drzemiącą w muzyce i własnych głosach 
wzięli udział we wspólnym wideoklipie.



Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia zosta-
ła założona w 1992 roku z inicjatywy ówczesnych 
władz samorządowych Miasta Zwoleń. MODMZ jest 
zespołem, który uświetnia uroczystości w swoim 
mieście oraz promuje swój region w całym kraju i za 
granicą. Orkiestra jest laureatem zarówno polskich, 
jak i europejskich festiwali, między innymi: Rastede 
MusikTage w 2010 roku - trzy srebrne medale, w 
2019 roku - 2 srebrne medale, 3 miejsce w paradzie 
marszowej oraz nominacja do muzycznej olimpia-
dy Wereld Muziek Concours 2022 w Kerkrade (Ho-
landia), Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr w 
Giulianova (Włochy) w 2014 roku trzecie miejsce, 
w 2018 roku pierwsze miejsce w musztrze parad-
nej oraz złote trofeum - najwyższą nagrodę festiwa-
lu (po raz pierwszy w 19-letniej historii festiwalu 
nagrodę tą zdobyła orkiestra z Polski), Ogólnopol-
skiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w 
Inowrocławiu, w 2017 i 2019, Międzynarodowego 
Festiwalu Orkiestr Dętych w Kozach (Grand Prix 
2015). W czasie trzydziestoletniej działalności or-
kiestra koncertowała w wielu krajach Europy m.in 
w Bułgarii, Czarnogórze, Francji, Włoszech oraz 
Niemczech. W 2022 roku muzycy uczestniczyli w 
World Music Contest – Kerkrade Holandia w bar-
dzo prestiżowym festiwalu, w którym udział bio-
rą wyselekcjonowane najlepsze orkiestry z całego 
świata. Zwoleńska orkiestra przywiozła złoty me-
dal i ulokowała się na piątym miejscu najlepszych 
orkiestr w świecie. Przy Orkiestrze działa także 
grupa mażoretek, które również odnoszą sukcesy 
w konkursach tanecznych o randze ogólnopolskiej 
i międzynarodowej zarówno solistki jak i w gru-
pie. Orkiestrą dyrygują Piotr Bąbolewski i Tomasz 
Chwaliński przy współpracy z Tomaszem Chowierą 
i Michałem Chwalińskim, sekcję mażoretek prowa-
dzi Angelika Toporek.
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Radom będzie finansował in vitro – 
skąd na to pieniądze?

W budżecie miasta znalazły się pieniądze na 
finansowanie wzbudzającego kontrowersje 
programu in vitro. Jednocześnie zabrakło 
funduszy na szereg ważnych inwestycji czy 
innych projektów z budżetu obywatelskiego. 

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej 
prezydent przedstawił budżet Radomia na rok 
2023. Ogólne dochody miasta wyniosą 1,297 
mld zł, zaś wydatki to kwota 1,435 mld zł. 
Wynika z tego deficyt w wysokości 138 mln 
zł. Pierwszy raz pojawi się ujemna nadwyż-
ka operacyjna (około 40 mln zł). W związku z 
kiepską sytuacją budżetową w życie wejdzie 
m.in. znacząca podwyżka cen biletów MZDiK 
oraz wzrosną koszty związane ze Strefą Płat-
nego Parkowania. Bilet normalny ma kosz-
tować teraz 5 zł zamiast 3 zł, a ulgowy 2,5 zł 
zamiast 1,5 zł. Prezydent postulował także 
podwyższenie podatku od nieruchomości.

Przyszłoroczny budżet Radomia nie przewi-
duje żadnych środków finansowych na dokoń-
czenie stadionu RCS, co stawia to inwestycję 
pod wielkim znakiem zapytania. Nieustannie 
rośnie koszt dokończenia stadionu. Aktualnie 
kwota dopłaty wynosi około 30 mln zł brutto…

Pieniędzy zabrakło również na budowę za-
powiedzianej na 2022 rok ścieżki rowerowej 
wzdłuż ulicy Szarych Szeregów. Inwestycja 
nie znalazła się także w budżecie na rok 2023. 
Dlaczego brak tej inwestycji jest szczególnie 
interesujący? Bo jednocześnie miasto Radom 
i radni Koalicji Obywatelskiej poparli inny, 
stworzony przez Lewicę, projekt z budżetu 
obywatelskiego – finansowanie z miejskich 
pieniędzy (których nie ma!) in vitro. Za wpisa-
niem projektu do budżetu głosowało 14 rad-
nych, 8 było przeciw, 5 się wstrzymało.

Wszystko wskazuje na to, że przyjęcie projek-
tu związanego z finansowaniem in vitro jest 
motywowane ideologicznie i ma na celu „przy-
krycie” tą „świetną” wiadomością problemów 
finansowych naszego miasta. Jest to po pro-
stu temat zastępczy – w mediach pojawia się 
tyle samo (lub więcej informacji) nt. kolejnej 

konferencji związanej z in vitro, zbiórki pod-
pisów czy przyjęcia uchwały, niż na temat pro-
blemów finansowych miasta, braku dobrego 
zarządzania inwestycjami czy ignorowania in-
nych projektów obywatelskich.

Poświęćmy teraz kilka zdań na wyjaśnienie, dla-
czego in vitro wzbudza tyle kontrowersji.

Nie promujmy in vitro. 
Leczmy niepłodność
 
In vitro reklamowane jest jako "metoda leczenia 
bezpłodności", co zwyczajnie nie jest prawdą. 
Jest to procedura sztucznego rozrodu nie zajmu-
jąca się w żaden sposób przyczynami problemu, 
a prowadząca do „osiągnięcia ciąży” w wyniku 
szeregu, dość wątpliwych z punktu widzenia me-
dycznego i moralnego, poczynań. Temat opisywa-
łem szerzej w artykule "Nie promujmy in vitro. 
Leczmy niepłodność". Poniżej przedstawię jedy-
nie najważniejsze fragmenty linkowanego tekstu, 
do którego lektury w całości gorąco zachęcam. 
 
Pragnienie dziecka ze strony małżonków jest 
czymś całkowicie naturalnym. Niepłodność, jaka-
kolwiek byłaby jej przyczyna i rokowanie, jest dla 
nich ciężką próbą. Zmaga się z nią blisko 20% par w 
Polsce, czyli około 1,5 miliona osób. Jednymi z naj-
bardziej prozaicznych powodów (nie jedynymi!) 
są stres czy zła dieta, czyli ogółem po prostu nie-
właściwy tryb życia. Należy odróżniać niepłodność 
od bezpłodności (co w przypadku wielu polityków 
nie jest wcale oczywiste!), czyli trwałej niezdolno-
ści do zostania rodzicami m.in. w wyniku uszko-
dzeń narządów płciowych. Niepłodność można 
leczyć i tym się zajmuje np. naprotechnologia. 
 
Wszystko co dzieje się z naszym organizmem ma 
swoje przyczyny. Wszelkie choroby są dla nas sygna-
łem ostrzegawczym – nasze ciało mówi nam „prze-
pracowujesz się”, „masz złe relacje z bliskimi, de-
nerwujesz się”, „jesz śmieciowe jedzenie” itd. Taką 
chorobą jest także niepłodnosć, określana mianem 
„plagi zdrowotnej XXI wieku”. Upowszechnienie 
niepłodności także ma swoje źródła. Coś się w na-
szym społeczeństwie wyraźnie pozmieniało przez 

ostatnie dekady. I to zdecydowanie nie na lepsze. 
 
Współczesnemu człowiekowi wmawia się „mo-
żesz być kim chcesz” i „możesz robić co chcesz”, 
co jest zwykłym kłamstwem. „Bycie” i „robienie” 
co się „chce”, kończy się w 99% przypadkach na 
wchłonięciu tego co wielkie korporacje czy inni 
„influencerzy” nam wmawiają. Wielu ludzi nie-
stety uwierzyło w taką „wolność”, co ma swoje 
konsekwencje także w dziedzinie planowania ro-
dziny. Ograniczenia naturalne potencjalni rodzice 
chcą obchodzić za pomocą technologii – pragną 
efektów nie sięgając do źródeł problemu. Dziec-
ko staje się nie naturalnym owocem miłości, a w 
pewnym stopniu – jakby to brutalnie nie brzmia-
ło – „produktem laboratoryjnym” zamówionym 
przez wychowawców (nie zawsze przecież ro-
dziców, zależnie od techniki in vitro nasienie 
może być pobierane od obcego mężczyzny lub 
ciąża może być donoszona przez obcą kobietę). 
 
W wywiadzie dla brytyjskiego „The Guardian”, 
ekspert w dziedzinie płodności dr Gedis Gru-
dzinskas stwierdził, że zbyt dużo wiary pokłada-
my w medycznych rozwiązaniach tego problemu. 
 
Jak mówi, „musimy przestać udawać, że rozwój 
medycyny pozwoli na luksus opóźnionego za-
kładania rodziny”. „Płodność zaczyna spadać po 
28. roku życia. W przypadku niektórych kobiet 
dzieje się to bardzo szybko, u innych jest to po-
wolny proces. Spadek przyspiesza około 35. roku 
życia. Nawet jeśli bylibyśmy w stanie przewi-
dzieć datę menopauzy i dokładnie wiedzieli, ile 
pozostało komórek jajowych, na tym etapie nie 
potrafimy powiedzieć, w jakim stanie są te ko-
mórki. To, że została ich jakaś liczba, nie oznacza 
jeszcze, że są zdrowe i normalne” – podkreśla. 
 
„Chciejstwo” rodziców nieuwzględniają-
ce naturalnych ograniczeń ich organizmów 
ma swoje tragiczne konsekwencje. Są to licz-
ne wady wrodzone wśród poczętych za po-
mocą in vitro dzieci, a także embriony, zaląż-
ki nowego życia, zabijane jako „niepotrzebne”. 
 
Najwyraźniej przeciwko in vitro od dawna wy-
stępuje Kościół katolicki. Jan Paweł II w encykli-
ce „Evangelium vitae” z 25 marca 1995 r. pisał: 
„Różne techniki sztucznej reprodukcji, które wy-
dają się służyć życiu i często są stosowane z tą 
intencją, w rzeczywistości stwarzają możliwość 
nowych zamachów na życie. Są one nie do przy-
jęcia z punktu widzenia moralnego, ponieważ 
oddzielają prokreację od prawdziwie ludzkiego 
kontekstu aktu małżeńskiego, a ponadto stosują-
cy te techniki do dziś notują wysoki procent nie-
powodzeń: dotyczy to nie tyle samego momentu 
zapłodnienia, ile następnej fazy rozwoju embrio-
nu wystawionego na ryzyko rychłej śmierci”. 
 
Jednak aby odrzucić in vitro nie trzeba być osobą 
wierzącą. Jest to procedura, która próbuje oszu-
kać naszą, pełną ograniczeń, naturę. Jeżeli za po-
mocą technologii chcemy „przeskoczyć” problemy 
sygnalizowane przez nasze ciało to możemy być 
pewni – one prędzej czy później, w ten czy inny 
sposób powrócą.

Adam Szabelak
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