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NOWY ROK 2009

muzeum multimedialne

Przy wtórze kolędy

Synteza kultury i nowoczesności

Boże Narodzenie jest jednym
z najwyrazistszych przykładów
na działanie Bożej Opatrzności
w całej historii od stworzenia
świata

Rozmowa z dr. Pawłem Skibińskim, dyrektorem projektu
Muzeum Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego

„Z

Boskiego zrządzenia/ przyszedł czas
rodzenia/ synaczka przedwieczne
go/ światu pożądanego”. W tych
prostych zdawałoby się słowach ludowej
kolędy zawiera się głęboka teologiczna
prawda o Bożej Opatrzności. O tym, że
Bóg nie jest obojętnym, zdystansowanym
Panem świata i jego dziejów. To za sprawą
Jego zrządzenia realizuje się chrześcijańska tajemnica wcielenia Syna Bożego.
Umysł za mały, by pojąć,
co wyroki chciały
kolei przyjście na świat „między
ziemiany” Boga, który „porzucił
szczęście swoje”, „opuścił śliczne
niebo” i „obrał barłogi”, a także zdecydował „dzielić trudy i znoje” zwykłych ludzi,
świadczy aż nadto o wielkiej miłości
Stwórcy do swojego stworzenia. Umiłowanie człowieka potwierdza wiele wydarzeń z historii zbawienia, jednak przyjście
na świat Słowa Wcielonego w postaci
Bożego Dzieciątka zajmuje w niej miejsce szczególne. I dlatego gromko dajemy
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Niech Rok 2009 przy
niesie same dobre dni,
a Boża Opatrzność
niech wlewa nowe siły
i nadzieje we wszystkie
ludzkie serca i we
wszystkie rodziny.
Wiele łask, ra
dości, pokoju,
aby prawda,
dobro
i piękno
przenikały
naszą co
dzienność.
Abp Kazimierz Nycz
Metropolita
Warszawski

upust rozpierającej radości: „Piekło
zawarte,/ niebo otwarte/ Słowo Ciałem się
stało”. W ten sposób bowiem Bóg okazuje
miłość do własnego stworzenia przez
swoją Opatrzność, zaś Boże Narodzenie
jest jednym z najwyrazistszych przykładów na działanie Bożej Opatrzności w całej historii od stworzenia świata. Echo
tego rozumowania znajdziemy
we frazie kolędy: „Miłość Twoja to
sprawiła/ by człowieka wywyższyła/
pod nieba empirejskie”.
Działania Bożej Opatrzności pozostają
często dla nas ludzi niepojęte i niezrozumiałe. Również obecny, świąteczny czas
skłania do postawienia pytań, dlaczego „taki Pan chwały wielkiej uniżył się
z wysoka” bądź „będąc Panem wiecznej
chwały/ rodzi się w stajence małej”?
Mądrość Bożego
prowadzenia
y ludzie - w prostocie swego
rozumowania - Opatrzność
zwykliśmy kojarzyć ze szczególną opieką chroniącą przed różnorakimi
zagrożeniami i nieszczęściami. Sądzimy,
że czuwająca nad nami ręka Boża ustrzeże
przed złem, a ufność w Jego łaskę zapewni
bezpieczeństwo i życiową pomyślność.
Tymczasem patrząc na okoliczności
przyjścia na świat Dzieciątka Jezus,
dostrzegamy zawodność takiego założenia, gdy widzimy, jak niegodnie zostało
Ono przyjęte na ziemi. Na różne sposoby
mówią o tym słowa kolęd, malując sugestywne obrazy nędzy stajenki w Betlejem:
„Coraz to dalej/ szopka się wali,/ Józef
nieborak, kijmi podpiera./ Wiatr zewsząd
wieje,/ nikt nie zagrzeje/ wicher do reszty
strzechę obdziera [...] Józef staruszek/
wziąwszy pieluszek, zewsząd od wiatru
dziury zasłania”
Nie brak też wydarzeń towarzyszących
Boskim Narodzinom, które stawiają ludzi
wobec wielkiej próby zawierzenia, ufności
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w Bożą Opatrzność. Już w akcie zwiastowania Maryja daje bezprzykładny dowód
zarówno posłuszeństwa, jak i pokładania całkowitej wiary w mądrość Bożego
prowadzenia. I nie doznaje zawodu,
bowiem „poczęła Panna Syna w czystości/
porodziła w całości/ panieństwa swojego”.
Anioł Gabriel utwierdza w niej wiarę we
wszechmoc Bożego działania, gdy oznajmia, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Wzorem ufnego zawierzenia i poddania się Boskim nakazom pozostaje także
Św. Józef, opiekun Świętej Rodziny.
Znaki Opatrzności
historii przyjścia na świat Syna
Bożego odnajdziemy też znaki,
którymi posługuje się Opatrzność kierująca ludźmi.
Pastuszkom trzymającym straże
nocne ukazuje się Anioł Pański, On także
przemówi do Józefa, ostrzegając przed
niebezpieczeństwem i nakazując ucieczkę,
niezwykła gwiazda świecąca nad Betlejem przyprowadzi do żłobka mędrców ze
Wschodu i prostych pasterzy.
Opatrzność przemawia także za pomocą proroczych snów: Józefa czy mędrców,
otrzymujących upomnienie, by nie wracali do Heroda.
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– Czym będzie wyróżniać się Muzeum?
– Zarówno tematyką jak i miejscem,
w którym będzie się
znajdować. Po za tym
nie znam tak dużego
muzeum, które by było
tak mocno skierowane
ku niebu. Bo przecież
ekspozycja będzie na 26 metrach nad
ziemią. Zajmie cały pierścień okalający Świątynię Opatrzności, tuż pod
kopułą. Łącznie będziemy mieli do
dyspozycji ponad 3400 m kw.
– Muzeum ma mieć charakter
„narracyjny”. Co to dokładnie
znaczy?
– Konwencjonalne muzea sprzed
lat zajmowały się przede wszystkim
gromadzeniem i pielęgnowaniem pamiątek przeszłości. Tak, by same eksponaty wysuwały się na pierwszy plan.
Natomiast współczesne ekspozycje
projektuje się już narracyjnie, czyli tak,
by opowiadały jakąś historię w sposób
najbardziej zrozumiały dla odbiorcy.
– Przestawione zostały więc akcenty. Teraz najważniejszy jest odbiorca,
a nie jak wcześniej eksponaty...
– Rzeczywiście tak. A ponadto, dla
zwiększenia środków wyrazu stosuje

się różne techniki – obraz, dźwięk,
temperaturę wnętrza, a nawet znane
są przykłady, gdzie wykorzystuje się
zapach.
– Czy opowiadanie o Ojcu Świętym i Prymasie Tysiąclecia to łatwe
zadanie?
– I tak i nie. Z jednej strony były
to postacie wyjątkowe i nie musimy
dorabiać im legendy. Mamy więc gotową opowieść. Z drugiej strony musimy
bardzo uważać, by tej pięknej opowieści nie zepsuć.

Za hojność dziękujemy

Prawie 6 mln zł
udało się zebrać
Wielka hojność Polaków pozwala na
w I Dniu
kontynuowanie budowy Centrum Opatrzności
Dziękczynienia na
w Warszawie
budowę Centrum
Opatrzności
o ogólnonarodowej zbiórki włączyły się wszystkie
Bożej. Jeśli Polacy
diecezje.
w przyszłych latach
– Mam nadzieję, że zwyczaj organizowania Dnia Dziękczynienia utrwali się i wpisze w kalendarz polskich obchodów.
nadal będą tak
Dziękczynienie jest ważnym dla Polski spoiwem, dzięki któremu ofiarni, to budowa
budujemy jedność narodu – mówi abp Kazimierz Nycz.
może zostać
W przyszłym roku obchody Dnia Dziękczynienia wypadną
7 czerwca. Wtedy będzie obchodzona 30. rocznica pierwszej piel- skończona w stanie
grzymki Jana Pawła II do Polski, 20. rocznica uzyskania niepodle- surowym zamkniętym
głości w 1989 roku oraz 10-lecie wizyty Ojca Świętego w Sejmie RP. już za 2-3 lata.
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ŚWIĘCI PRZEZ WIEKI

Św. Wojciech – męczennik, biskup, apostoł
Oto jestem znowu sprzedawany, a ty śpisz? – takie pytanie miał zadać
Chrystus śpiącemu św. Wojciechowi
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ojciech, od 983 roku biskup Pragi,
zajął się wykupem niewolników.
Słynął też z tego, że przeznaczał dla ubogich swoje dobra materialne.
Był nietypowym biskupem. Żył trochę jak
mnich, a dookoła niego nie brakowało
rozwiązłości, wielożeństwa i intryg czeskich możnowładców. Nie mógł na to
spokojnie patrzeć. W wyniku konfliktu z księciem Bolesławem II opuścił
Pragę, zrezygnował z biskupstwa
i osiadł w klasztorze benedyktynów
w Rzymie. Po kilku latach wrócił do
Pragi, którą jednak musiał ponownie
opuścić, gdyż zagrożone było jego życie.

Został misjonarzem pogan. W 997 r.
wyruszył w ostatnią podróż misyjną do Prus.
23 kwietnia, we wsi Święty Gaj, zginął śmiercią
męczeńską. Jego ciało wykupił Bolesław Chrobry za tyle złota, ile ważyło. Wojciecha pochowano w katedrze w Gnieźnie, która szybko
stała się miejscem kultu męczennika.
Już w 999 r. papież Sylwester II ogłosił
go świętym. Rok później przy jego
relikwiach spotkali się cesarz Otton III
i Bolesław Chrobry. Spotkanie miało
ogromne znaczenie polityczne i kościelne. Państwo polskie zostało uznane
przez cesarstwo i utworzono pierwszą
polską metropolię: Gniezno.

Wszystkie przymioty
osobowości św. Woj
ciecha sprawiają, że
jest on natchnieniem
dla tych, którzy dziś
pracują nad zbudowa
niem nowej Europy,
z uwzględnieniem jej
korzeni kulturowych
i religijnych.
Jan Paweł II w 1997 r.
w Gnieźnie, podczas uroczystości
1000-lecia męczeńskiej śmierci
patrona Polski św. Wojciecha

Co dalej z budową

Muzeum w chmurach

Gotowy jest już pierścień okalający Świątynię Opatrzności
Bożej na wysokości 34 metrów. Tam właśnie będzie Muzeum
Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego
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esteśmy na wysokości muzealnego
stropu, czyli dokładnie 34 metry
nad ziemią! W Wilanowie budynki
są niskie, dlatego też wokół rozciąga się
przepiękna panorama stolicy. Wchodzimy
do pierścienia. Muzealne pomieszczenie
jest potężne. – Można by tu było urządzić tor kolarski – żartuje przewodnik.
Zwiedzający będą poruszać się po okręgu
dookoła całej świątyni. Stan surowy jest
już gotowy. W przyszłym roku będzie

trzeba wykonać kilka elementów żelbetonowej konstrukcji, aby można było
zająć się zwieńczeniem – potężną kopułą.
A to będzie chyba największe logistyczne
i inżynierskie wyzwanie całej budowy.
Dariusz Wesołowski, który oprowadza po
budowie: – Chociaż stan surowy pomieszczeń muzealnych jest już gotowy, to jednak zwiedzanie jest jeszcze dość uciążliwe:
trzeba nałożyć kask, a później wspiąć się
schodami na wysokość 12 pietra. Doce-

lowo będą tu windy, które w kilkadziesiąt
sekund zawiozą zwiedzających na górę.

Ks. prałat Marian Raciński,
ekonom Archidiecezji Warszawskiej
Rok 2008 na budowie był bardzo intensywny. W efekcie Świątynia urosła z 26
do ponad 34 metrów. Jak tak dalej pójdzie, to za dwa, trzy lata całą inwestycję
będziemy mieli ukończoną w stanie surowym wraz z kopułą.

Zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dziękuję
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