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miłości, spokoju, radości i porozumienia; a Nowy Rok 2020 był dla wszystkich  
łagodniejszy i lepszy.
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Słowo od redakcji

Grudzień, ostatni miesiąc kalendarzowego 
roku. Bogaty w wydarzenia i wspomnienia, 

zarówno historyczne, jak i duchowe. 
W tym miesiącu wspominamy ogłoszenie 

Stanu Wojennego, 13 grudnia 1981 roku. 
Gen. Jaruzelski w słynnym przemówieniu ra-
diowo-telewizyjnym powiedział: „Wielki jest 
ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie 
w tym dramatycznym momencie polskiej hi-
storii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę od-
powiedzialność – chodzi o przyszłość Polski, 
o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich 
frontach wojny i której oddało najlepsze lata 
swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym 
ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia 
Narodowego. Rada Państwa, w zgodzie z po-
stanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś 
o północy stan wojenny na obszarze całego 
kraju.” 

W Polsce wprowadzono godzinę policyjną, 
pacyfikowano strajki, internowano działaczy 
opozycji, zawieszono naukę w szkołach i uczel-
niach wyższych, wprowadzono cenzurę ko-
respondencji. Wśród ofiar Stanu Wojennego 
znaleźli się duchowni, którzy wspierali społe-
czeństwo w dążeniu do pełnej wolności. Należy 
tu wspomnieć bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, be-
stialsko zamordowanego przez Służbę Bez-
pieczeństwa. Wśród represjonowanych du-
chownych znaleźli się, ks. Sylwester Zych, ks. 
Stanisław Suchowolec, ks. Stefan Niedzielak czy 
żyjący do dziś ks. Stanisław Małkowski. 

Skandalicznym faktem jest, że do dzisiaj 
prześladowcy nie zostali w pełni rozliczeni. A gdy 
próbuje się to zrobić, wielu krzyczy, że jest to 
niesprawiedliwe i niehumanitarne. Czy sprawie-
dliwe jest to, że prześladowca żyje spokojnie, nie 
martwiąc się o swoje potrzeby materialne, gdy 
jego ofiara często nie ma co włożyć do garnka 
i brakuje jej na podstawowe środki do życia…

Grudzień to również czas świąt. Świąt, na 
które czeka każdy. Niedługo zasiądziemy do wi-
gilijnego stołu, łamiąc się opłatkiem i składając 
sobie życzenia. Pod przystrojonymi choinkami 
znajdziemy wiele prezentów, na które tak bar-
dzo czekają dzieci, te młodsze i te starsze. Po 
wigilijnym posiłku wiele osób uda się do kościo-
ła na Pasterkę podczas, której zabrzmi radosne 
„Bóg się rodzi”. 

Zwyczajowość polska związana ze święta-
mi Bożego Narodzenia jest bardzo bogata i nie 
ma sobie równych w Europie. Począwszy od 
12 wigilijnych dań, a skończywszy na Pasterce. 
Wszystko to ma wyrażać radość z przyjścia 
małego Dzieciątka, które jest Bogiem. W ciszy 
betlejemskiej groty przychodzi światłość, która 
ludziom daje pokój. „Ze względu na wyróżniającą 
je atmosferę, Boże Narodzenie jest świętem po-
wszechnym. Albowiem nawet ten, kto nie uważa 
się za wierzącego, może postrzegać w tym do-
rocznym wydarzeniu chrześcijańskim coś nie-
zwykłego i nadprzyrodzonego, coś głębokiego, 
co przemawia do serca. Jest to święto, które 
opiewa dar życia. Narodziny dziecka powinny 
zawsze być wydarzeniem wnoszącym radość; 
przytulenie noworodka wywołuje zazwyczaj 
uczucia uwagi i troski, wzruszenia i czułości. 
Boże Narodzenie jest spotkaniem z nowonaro-
dzonym, który kwili w nędznej grocie.” (Benedykt 
XVI) 

Drodzy czytelnicy Myśli Praskiej, zwyczajem 
Bożonarodzeniowym chciałem życzyć każdemu 
z Was radości z przyjścia Bożej Dzieciny, ra-
dosnych i spokojnych świąt przeżytych w gro-
nie rodzinnym. Niech nikt nie będzie w te dni 
samotny. A na nadchodzący Nowy Rok 2020 
obfitości Bożych łask.▪

Łukasz Russa
Redaktor naczelny
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A oto wspomnienia i spacer wiekowego już 
kloszarda w niektóre zakątki naszej uko-

chanej Pragi.

Praga, mówią od prażyć, to jest palić lasy
Nazwę swą zaczerpnęła. Dawne były czasy,
Gdy na brzegu wiślanym naprzeciwko miasta
W leśnej głuszy, podmokłej mała wieś wyrasta.
Wiele lat upłynęło jak osadzie wiejskiej
Władek Czwarty, król Waza nadał prawa 
miejskie.
Piszę to ja Wam dzisiaj, z tej oto przyczyny:
Dziesiątego lutego – Pragi urodziny!
Pamiętajcie prażanie, by toast wychylić
A tym samym i sobie też życie umilić.

A nazajutrz – by łyknąć powietrza świeżego,
Radzę – idźcie na spacer do Portu Praskiego.
Bo kiedyś był to ważny, rzeczny port uznany.
Dzisiaj już nic nie znaczy, całkiem zapomniany.
Mają tam osiedle budować podobno
Z piękną infrastrukturą, zieloną, ozdobną.
I apartamentowce budować tam mieli
Ale byłem tam wczoraj jeszcze nie zaczęli.
„Dom Mostowy” jest dalej, to za jego sprawą
Kasę kiedyś zbierali za kontakt z Warszawą.
Bo most łączył ulice w dawnej erze carskiej,
Brukową na Pradze z dojściem do Bednarskiej.
Dzisiaj się Mendelsonem fale Wisły mienią
Bo tam jest Pałac Ślubów, tam ludzie się żenią!
Idziesz dalej a dojdziesz wprost do „Pedeciaka”
Był to Dom Towarowy (nazwa była taka).
Mogłeś kupić tam wszystko co tylko potrzeba
I ubrania, i sprzęty, wódkę i – „do chleba”.
Dziś omijać jest lepiej ten dom kolorowy,
Bo mogą Cię obliczyć, to Urząd Skarbowy.
Gdy się tam przy Okrzei, Jagiellońską minie
Jesteś oczarowany – no bo siedzisz w kinie!

I to nie byle jakim – przyszły czasy nowe.
Praha to pierwsze w Polsce wszak kino 
cyfrowe.
Choć czasy dawne bliższe są sercu mojemu,
Tutaj – z całym szacunkiem – wolę po nowemu.
Na fasadzie aktorów rzeźby w pełnej krasie,
Lecz nie wszystkich rozpoznasz, bo – nie 
wszystkich da się.
Dalej wieże z „Floriana” do nieba się wznoszą,
O modlitwę dla Pragi za pomyślność proszą.
Z przodu pomnik Skorupki, rzeźba dość 
banalna.
Z tyłu biskup ma pałac – siedziba „kurialna”.
Obok szpital, był zawsze, tu się nic nie zmienia,
Ponad dwieście lat stoi – Szpital Przemienienia.
Po drugiej stronie trasy, gdzie tramwaje dzwonią;
Park Praski. Na Zwierzyniec, ludzie forsę 
trwonią.
Są wielbłądy i słonie, żyrafy i rysie,
Małpy w klatkach i rybki – przy ulicy misie.
Dalej cerkiew, to okaz sztuki bizantyjskiej,
Wybudowany dawno za władzy rosyjskiej.
Tam siedzibę ma polski zwierzchnik prawosławia.
Swym rozmachem ichniejszą religię rozsławia.
Na pobliskim dworcu, w chmury para leci,
Gdy w parowozach kotły dobrze się roznieci.
Tam początek swych kursów pociągi wybrały
I do Wilna lub dalej z ochotą jechały.
Co światowym, wśród innych ten dworzec się 
czyni.
Dzisiaj można dojechać tylko do Małkini.
A ciuchcia radzymińska kopcąc w „samowarek”
W „zawrotnym” tempie pruła w kierunku do 
Marek.
Dzisiaj też są perony w dworcowej scenerii,
Ale jako przystawka do wielkiej galerii.
Po drugiej stronie stoi budynek dość zwarty.
To jest praskie Liceum, to Władysław Czwarty.

Z okazji obchodów trzysta siedemdziesiątej 
rocznicy nadania Pradze praw miejskich
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Na dachu wielki zegar godziny wybija,
Już matura za pasem – bo czas szybko mija.
Stąd nie ujdziesz daleko, może dwa podwórka.
Jest budynek pocztowy, to tak zwana czwórka.
W około skośne daszki wątpliwej urody
Ze znaczkiem „M’’ pośrodku, to do metra 
schody.
Tuż za dworcem centrala, naprzeciwko szkoła.
To ulica Brzeska swym folklorem woła.
Na ścianie centrali są z Powstania ślady.
W obronie czci Polaka szukaliśmy – zwady.
Pierwszego sierpnia właśnie – ludzkie życie 
tanie –
W Warszawie wzniecone zostało Powstanie.
A walki były ciężkie, krew się strugą lała.
Do Powstania stanęła młodzież przewspaniała.
Zapłonęły pochodnią kamienice całe.
W ogniu wojny walczyły nawet dzieci małe.
Lecz nim się w głowach wodzów sumienie 
obudzi,
Już w Warszawie zginęło ćwierć miliona ludzi.
Dwa miesiące ta walka bezsensowna biegła,
Czyniąc w mieście pożogę. Nadzieja poległa.
Na Pradze Powstaniem Żurowski dowodził
Walczył dzielnie, lecz walką Pradze nie 
zaszkodził.
To prawdziwy bohater, sławą tych przerasta
Co za Wisłą śmierć czyniąc, zburzyli część miasta.

Dalej na „Różycu”, czy to deszcz czy słońce
Było słychać: „tu flaki i pyzy gorące”.
Frajer tombak zakupił myśląc, że to złoto.
Wydał kasę i wracał do domu piechotą.
Tam się mogłeś targować, jak byłeś uparty.
Tam przyjezdnego szuler ogrywał w „trzy 
karty”.
Dzisiaj już nie te czasy, „Różyc” wypadł z 
formy.
Takie stare bazary nie trzymają normy!
Ząbkowska, Kawęczyńska, i inne ulice
Przez Szmulki się tam ciągną aż ku bazylice
To katedra wspaniała, przecudnej urody

I z tego jeszcze słynie – ma wysokie schody.
Do starej Pragi ciąży, wciąż moja uwaga
Ale pamiętać trzeba, jest i Nowa Praga.
Tam przecież były kina: Albatros i Mewa,
A w kawiarni Piosenka – muzyka rozbrzmiewa.
Gdzie wypić można było i zakąsić śledziem?
Wiadomo, że najlepiej w knajpie Pod 
Niedźwiedziem.
Tak to się w naszej Pradze sprawy kiedyś 
miały.
I dzisiaj bezdomnemu wspomnienia zostały.
A tych wspomnień i owszem, dużo by tu było.
Nie mówiłem o wszystkim, co mi się zdarzyło
Bo ma pamięć zbyt wątła, nitka ledwie znaczy.
To, o czym zapomniałem pewnie mi wybaczy.
Gdyby jednak ktoś zechciał mą pamięć 
dopełnić,
Postaram się natychmiast wiersz ten uzupełnić.

Gdy urodziny Pragi minęły, dopisałem jeszcze 
tak:
 (za pewną frywolność w tekście serdecznie 
przepraszam, zawsze można wygumkować)

Jak tam po urodzinach – prażanie kochani!
Czy już kac wyleczony? Czy jeszcze „na bani”?
Bo było co świętować, wszak rocznica wielka.
Zapewne przy niej „pękła” niejedna butelka.
Były przemówienia, dyskusje, rozmowy,
Referaty, wspomnienia, tort urodzinowy.
Sam się też dołączyłem z tym swoim pisaniem.
(Teraz mam to na głowie), bo ostatnim zdaniem
Napisałem, że jeśli kto mi co przypomni
Dodam jeszcze do wiersza. – Niech wiedzą 
potomni
Jaka ta nasza Praga wyśmienita była.
Jak się rozbudowała. Jak ludność tu żyła.
Na to hasło, nie długo tu musiałem czekać.
Przypomnień jest tak dużo, że tylko narzekać.
Bo wszystko to opisać będzie bardzo trudno.
Przy tym musi być zwięźle, w rytmie i nie 
nudno.

›
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Ale żeby nie tworzyć tu nowych teorii
Pomyślałem tak sobie: zacznę od historii.
.........................................

Nasza Praga w historii miała losy smutne.
Podpalenia i gwałty, najazdy okrutne.
Wspominając, nie może nam umknąć uwagi
Rzecz okropna – nią była – tragiczna „Rzeź 
Pragi”.
Po klęsce Insurekcji (gdy Kościuszko krwawy)
Rosjanie obrócili siły do Warszawy.
Ich moc była ogromna. Armia Suworowa
Z marszu zająć Pragę była już była gotowa.
Lecz w Reducie Zwierzyniec – Jasiński, generał
Do obrony Warszawy swoje siły zbierał.
Nie będę tu wymysłem opisów słów trwonił,
Zacytuję Poetę – prawda się obroni:
„Tam Jasiński, młodzian piękny i posępny,
Obok Korsak, towarzysz jego nieodstępny.
Stoją na szańcach Pragi, na stosach Moskali
Siekąc wrogów, a Praga wokoło się pali.”
Tak napisał Mickiewicz w pięknym poemacie.
Nie będę dalej ciągnął, na pewno to znacie.
Reduta jednak padła, choć dzielnie walczyła.
Mała garstka obrońców zaledwie przeżyła.
Zginęli też dowódcy – prażanie to znają.
Na Kamionku Jasińskiego prochy spoczywają.
Po zdobyciu Reduty (to odrazę budzi)
Rosjanie mordowali tysiącami ludzi!
Na pamiątkę wydarzeń, by pamięć ocalić
Pod stojącym tam krzyżem warto znicz zapalić.
Martyrologia Pragi trwała, i się nie skończyła.
Czego Car tam nie zniszczył, Francja dokończyła.
Napoleon do zniszczeń wielce się przysłużył,
Szykując się do wojny resztę Pragi zburzył!
Praga nie była potem dzielnicą spokojną.
Nie chciano tutaj mieszkać, bo było „czuć 
wojną”
Odbudowanie Pragi ciągnęło się długo,
Bo kapitał rozwoju płyną cienką strugą.
Dopiero handel bydłem, drzewem i paździerzem
Sprawił, że Praga, była Warszawy spichlerzem.

Powołując tak zwane „obwody handlowe”,
Zaczęło się dla Pragi inne życie – nowe.
Prym wiodła tu rzecz jasna ulica Targowa,
Choć miała różne nazwy w tym także – 
Wołowa.
Praga dla stolicy jednak gorsza była.
Niebogata zanadto, swą skromnością żyła.
Gdy Lindley dla Warszawy kanały budował,
Pradze tej inwestycji jednak pożałował.
Gdy Warszawa swe „pupy” już w wannie 
kapała,
To Praga swój wodociąg po latach dostała.
Nie martwmy się tym jednak, nic to nie 
pomoże.
Praga jest najpiękniejsza – jak na niebie zorze!

To byłoby na tyle – nie chcę dłużej męcić
Bo możecie mnie prażenie z swej Pragi 
wypędzić.
A gdzie bezdomnemu w zimę lepiej będzie?
Gdzie jest tyle radości i uśmiechów wszędzie.
(Mój pantałyk niestety, odleciał od normy.
Już mi się nic nie klei, już nie trzyma formy.
Trzeba by teraz trunku dobrego wysączyć,
By tę praską opowieść ciekawie dokończyć.
Pójdę zatem poszukać hojnego sponsora
Prażanie są hojniejsi przeważnie z wieczora.)
Paweł Kołodziejczyk

 ===============================
Drodzy Prażanie! Już raz gdzieś to napisałem. 
Ale może nie wszyscy przeczytali, dlatego 
„puszczam’’ ponownie.
To jest taka zagadka. Kto zgadnie o kim, na-
malowałem ten krótki poetycki lanszafcik
ma u mnie łyk likierku bananowego 
„Hawana’’. Podawali go kiedyś w „Portowej’’ 
ale tylko pod minogę w musztardzie.

Na Wolskiej przy Młynarskiej, przeszło sto lat 
minie
Urodził się Stefanek w dość licznej rodzinie.
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Ojciec miał sklep z kiełbasą w samym centrum 
miasta,
Zatem było dostatnio – był chleb i omasta.
Tam rósł chłopak dorodny, sprytny z hardą miną.
Nazywali go wtedy: „Sztubak z lwią czupryną’’.

Miał sporo kolegów, zgrana była paka.
A uczyli się życia wokół „Kiercelaka’’.
Na bazarze tym wszystko można było kupić,
Także sprzedać. A czasem przyjezdnego 
złupić.
Tam stragany handlowe, z gołębiami klatki,
Buty, ciuchy i sprzęty, nawet mięsne jatki.
Tam haracz pobierał i nie bał się bata
Znany gangster warszawski – to „Tasiemka – 
Tata’’.

Tam slangiem podwórkowym mówił młody 
– stary,
Nauczył się więc Stefanek naszej pięknej gwary.
I dorastał w tym, podłym raczej środowisku.
Raz sam ostro przydzwonił, raz zebrał po 
pysku.

W gimnazjum u Górskiego doczekał matury.
Do nauki się garnął wtedy mało który.
Potem wojsko. A służył w ułanów szwadronie.
Pięknie się prezentował, no i kochał konie.
Lecz wojaczka nie była jego powołaniem
Nie rozpaczał więc zbytnio, nad rychłym 
rozstaniem.

A wróciwszy, wnet teatr otworzył na Woli.
Melpomena leczyła z wojennej niedoli
Jego duszę artysty. Bardzo się odmienił.
Poznał ładną dziewczynę i się z nią ożenił.
Został wnet dziennikarzem, pisał felietony
Książki, sztuki, powieści – miał tego na tony.
Ciężko wyżyć z pisania było mu przed wojną,
Przyjechał więc na Pragę, dzielnicę spokojną
I chwycił się profesji nie tak w końcu nowej.
Miał sklepik z cukierkami na rogu Stalowej.

Ale pisać nie przestał, wręcz tryskał polotem.
Gwara nasza warszawska był mu „bon motem’’.
Pradze naszej poświęcił opowieści dużo.
A i dzisiaj te jego powiedzenia służą,
Gdy chcesz kogoś opieprzyć po warszawsku, 
zdrowo
Lub objechać z „szaconkiem’’ ale na perłowo.
Sławił folklor ze Szmulek, a także z Targówka.
Pięknie do nas przemawiał: Teoś Piecyk, pan 
Krówka,
Piekutoszczak ze szwagrem, Wątróbka Walery.
Cieszył niepowtarzalny Geni uśmiech szczery.

„Na ksiuty z Melpomeną’’, „Dryndą przez 
Kierbedzia’’.
No – czy wiedzą Prażanie kto to tak powiedział?
Albo jeszcze i takie do Was mam pytanie:
Kto chwalił naszą Pragę i powiedział zdanie:
„Owszem Warszawę lubię, miasto tak jak 
trzeba.
Tam są ludzie bogate – nie braknie im chleba.
Tam różne narodowe wyczyniają chryje.
Uważa Pan – na Pradze – dopiero się żyje.’’

Dzisiaj tylko wspomnienia – marzenia już 
prysły.
Nie poznasz teraz dawnej „Portowej’’ lub 
„Wisły’’,
Gdzie piło się pod boczek z fajerem i biglem.
Zagryzając, serdelkiem wędzonym pod tyglem,
Lub minogą w musztardzie i kadrylem jarnym.
(Znaczy fiutem – to jest takim salcesonem 
czarnym)
………………………………………………………..

Mógłbym tu jeszcze długo opowiadać żywo
Ale już muszę przestać – kończy mi się piwo.

Pozdrawiam
Paweł Kołodziejczyk
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Tradycje bożonarodzeniowe

Zbliżają się Boże Narodzenie i Nowy Rok. 
Dla wielu to okres refleksji, jak i radości. 

My, Polacy, mamy sporą liczbę nieznanych ni-
gdzie indziej tradycji związanych z tym okre-
sem, a warszawiacy i prażanie jeszcze na tym 
tle się wyróżniają.

Na nasze rodzime tradycje miały wpływ za-
bory, różnorodność religijna, społeczna i kultu-
rowa Polski przed 1945 rokiem oraz położenie 
geopolityczne. To ostatnie było kluczowym dla 
rozwoju Pragi, w szczególności Pragi Północ 
w związku z istnieniem węzła komunikacyjne-
go W-W-W (Wilno-Warszawa-Wiedeń), gdzie 
okolice ul. Wileńskiej i Dworca Wileńskiego 
stanowiły stację przesiadkową lub łączniko-
wą pomiędzy wschodem i zachodem Europy. 
To tu mieszały się różne grupy narodowe od 
Polaków, Litwinów i Żydów po Cyganów czy 
Niemców. 

Wydarzenia historyczne, rozwój ekonomicz-
ny i multikulturowość wpłynęły na to, że Praga 
i Warszawa stały się świadkami wielu przemian 
w zakresie tradycji świątecznych. 

W XIX wieku okres przedświąteczny wy-
glądał inaczej niż obecnie. Był to oczywiście 
okres postu, ale i wyciszenia. O ile jednak 
okoliczne wsie zapadały w swoisty przedświą-
teczny spokój, o tyle samo miasto na parę dni 
przed samymi świętami ożywało. Pojawiały się 
między innymi konwoje z Podlasia ze świeżymi 
rybami czy miodem. W ilościach hurtowych na-
bywano też opłatki. Służyły one nie jedynie do 
przełamania się przy wigilijnym stole, ale i do 
ozdabiania domu. Tradycyjną lokalną ozdobą 
była gwiazda zrobiona z opłatków, wieszana 
pod sufitem nad stołem wigilijnym, zazwyczaj 
przyozdobiona włosiem panieńskim. 

W izbach, aż do połowy XIX wieku, zamiast 
choinki, którą importowano z zachodu, stały 
snopki słomy, a ewangeliczki krążyły od drzwi 

do drzwi. Ewangeliczki to młodzież studencka, 
która w dzień wigilii krążyła po domach okolicz-
nych czytając na głos Ewangelię i otrzymując 
w zamian drobne wynagrodzenie lub poczę-
stunek. Określenie ,,chodzić na ewangelicz-
ki’’ w gwarze warszawsko-praskiej oznaczało 
,,ciężko pracować na swój kawałek chleba’’. 

Wigilia zaczynała się tak, jak obecnie – 
z pierwszą gwiazdką; a kończyła rozdaniem 
prezentów, około godziny dziewiątej wieczo-
rem. Praga, w zakresie potraw obecnych na sto-
le, różniła się od Warszawy, chociaż niewiele. 
Wiele praskich rodzin jadało kutię, której próż-
no było szukać w Warszawie. Na stole gościło 
wiele ryb, ale mało kto jadał karpia, niezwykle 
popularnym był szczupak. Obowiązkowym 
składnikiem był miód. 

Po wieczerzy należało udać się do kościoła 
na pasterkę. Było to pierwotnie bardzo wesołe 
nabożeństwo i istniała tradycja, gdzie wierni 
wchodzili na chór i udawali różne stworzenia 
boskie np. rżąc jak konie albo mucząc jak kro-
wy. Oczywiście wywoływało to salwy śmiechu. 
Tradycji tej zakazały w latach dwudziestych XIX 
wieku władze kościelne, jako praktykę nielicu-
jącą z podniosłością święta. 

Same obchody świąt trwały od wigilii do 
święta Trzech Króli.

Charakterystyczne dla Warszawy i Pragi były 
specjalne nabożeństwa w drugi dzień świąt tj. 
w dniu św. Szczepana, kiedy to obrzucano ka-
płanów owsem. Zwyczaj ten z jednej strony 
upamiętniał męczeńską śmierć tego świętego, 
a z drugiej wierzono, że obrzucanie miało kapła-
nom zapewniać powodzenie w kolejnym roku. 
W mieście też roiło się od kolędników, a gru-
py żaków często konkurowały na wymyślność 
przebrań członków kolędujących grupek. 

Sylwester natomiast budził grozę w ser-
cach uczniów i studentów. Był on dniem 
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przepytywania i egzaminowania. Studenci mieli 
egzaminy, młodsze dzieci konkursy i przedsta-
wienia, a w szkółkach niedzielnych dzieci były 
odpytywane z paciorka. To był zwyczaj typo-
wo miejski i nie odbywały się żadne bale ani 
zabawy. 

Cały okres świąteczny dobiegał końca 
w dniu Trzech Króli. Tu też miasto stołeczne, 
w tym Praga, miały swoje osobliwości. Tego 
dnia bowiem istniało publiczne przyzwolenie 
na drobne kradzieże mające przynieść szczęście 
złodziejowi. Jedni zadowalali się podskubaniem 

sianka ze żłóbka, inni porywali się na bardziej 
znaczące czyny, jednak, o ile wartość nie prze-
kraczała pewnego progu, to winowajcy nie po-
nosili odpowiedzialności.

Ukoronowaniem świąt było pieczenie świą-
tecznego migdałowego placka dla migdałowe-
go króla. Jeśli migdał z ciasta trafił się pannie, 
wróżyło to jej rychłe zamążpójście i mawiało 
się, że dostała ona ,,migdała więc będzie miała 
Michała’’.▪ 

Delfina Gerbert-Czarniecka

Święta Bożego Narodzenia są dniami radości 
z Narodzenia Bożej Dzieciny. W tych dniach 

każdy pragnie być wśród bliskich mu osób, lecz 
losy bywają różne, nie zawsze zależne od Nich. 
Możemy podzielić się tą radością wspierając ak-
cję Świąteczna Paczka dla Osób Niewidomych.

Po raz drugi organizujemy pomoc dla 
osób z dysfunkcją narządu wzroku dla człon-
ków Polskiego Związku Niewidomych Koła 
Warszawa Prawobrzeżna.

Prosimy o przekazywanie darów: artyku-
łów spożywczych (makaron, mąka, kasza, ryż, 
miód, słodycze, herbata, kawa) oraz środków 
czystości.

Zebrane dary otrzymają najbardziej po-
trzebujący członkowie Polskiego Związku 
Niewidomych Koło Warszawa Prawobrzeżna.
Koło liczy 180 osób w tym 10 dzieci.

Zbiórka odbywa się w dniach od 4 do 28 
grudnia 2019 roku.

Z uwagi na problem niedowidzenia, prosimy 
o sprawdzenie terminu daty ważności danych 
artykułów.

Dary prosimy przynosić na poniższe adresy 
w godzinach pracy biur: 

PAWEŁ LISIECKI
BIURO POSELSKIE 
POSŁA NA SEJM RP
ul. Targowa 46/73
kontakt telefoniczny: 500-845-282

BIURO KOŁA PZN
PRAWOBRZEŻNA WARSZAWA
ul. Targowa 15/71 
godziny pracy biura PZN:
wtorek 11:00-14:00 czwartek 15:00-18:00

organizatorzy: 
Ewa Kotowska
Prezes PZN Koło Warszawa Prawobrzeżna

Małgorzata Grzegorzewska
Radna Dzielnicy Praga – Północ

Za wszystkie dary przekazane na ten cel 
serdecznie dziękujemy.

Świąteczna Paczka dla Osób Niewidomych
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Zarys historii ruchu narodowego: od niepodle-
głości do konieczności jej obrony (1918-1939)
W poprzednim artykule, który ukazał się 

w listopadowym wydaniu Myśli Praskiej, przed-
stawiłem początki ruchu narodowego. Słowem 
przypomnienia – wszystko zaczęło się od Ligi 
Polskiej założonej w 1887 roku na emigra-
cji przez Zygmunta Miłkowskiego (Tomasza 
Teodora Jeża) i innych weteranów powstania 
styczniowego. Wśród młodzieży funkcjonował 
Związek Młodzieży Polskiej (zwany „Zetem’’) 
pod kierownictwem Zygmunta Balickiego. Jan 
Ludwik Popławski był kierownikiem poczytnych 
i opiniotwórczych pism, takich jak Głos oraz 
Przegląd Wszechpolski. W środowisku tym po-
wstają zręby polskiej myśli narodowej – nacjo-
nalizmu opartego nie na micie walki, a nieustan-
nej, codziennej pracy społeczno-politycznej na 
rzecz Ojczyzny. Powstaje idea wszechpolska 
– głosząca jedność wszystkich Polaków, nieza-
leżnie od ich rozdarcia przez zabory, niezależnie 
od ich klas czy stanów społecznych. Do „Zetu’’ 
i Ligi Polskiej dołącza młody Roman Dmowski. 
W 1893 roku Liga Polska zostaje przejęta przez r. 
Dmowskiego, Z. Balickiego, J.L. Popławskiego, K. 
Raczkowskiego i T. Waligórskiego i przekształ-
cona w Ligę Narodową. Powstaje Narodowa 
Demokracja, Endecja, nowy polski ruch politycz-
ny. Narodowi demokraci zaczynają intensywną 
pracę na rzecz odzyskania niepodległości przez 
Polskę – prowadzą pracę u podstaw, uświada-
miają narodowo masy, występują politycznie 
w obronie polskości. Pojawiają się krwawe wal-
ki z socjalistami. W czasie I wojny światowej 
narodowcy z Dmowskim na czele występują 
jako Komitet Narodowy Polski i podejmują wy-
siłki dyplomatyczne po stronie Ententy. Polacy 
zostają uznani za sojuszników przez państwa 
Zachodu. Powstają polskie oddziały, w tym 
Błękitna Armia pod dowództwem gen. Józefa 

Hallera. Narodowcy kreślą kształt przyszłych 
granic. Wreszcie, 28 czerwca 1919 roku, ma 
miejsce podpisanie traktatu wersalskiego koń-
czącego I wojnę światową i przywracającego 
Polskę jako niepodległe państwo na mapie po-
litycznej Europy. Sygnatariuszem tego traktatu 
występującym w imieniu odrodzonej Ojczyzny 
jest nie kto inny, ale Roman Dmowski, niekwe-
stionowany przywódca ruchu narodowego, 
a także Ignacy Jan Paderewski.

Tematem tego artykułu będą dalsze koleje 
losu obozu narodowego – tym razem burzliwe 
lata międzywojnia, czyli czas dominacji Endecji 
w życiu społeczno-politycznym Polski.

Endecja weszła w okres II Rzeczypospolitej 
jako wiodąca siła polityczna w kraju. Obok 
narodowców ważną rolę w polityce państwa 
piastowali także ludowcy, socjaliści i frakcja 
skupiona wokół Józefa Piłsudskiego (towarzy-
sze partyjni z PPS-Frakcji Rewolucyjnej, Polskiej 
Organizacji Wojskowej, Legionów). Prawicę poza 
narodowcami reprezentowali także, znacznie od 
nich słabsi, chadecy i konserwatyści. Narodowcy 
mieli duży wpływ na odrodzenie państwa i jego 
odbudowę.

Niezwykle istotny jest epizod związany 
z udziałem narodowców w procesie kształto-
wania się granic Rzeczypospolitej i obrony jej 
przez inwazją bolszewicką. W dużej mierze to 
narodowcy agitowali za polskością ziem obję-
tych plebiscytami – wszak przez około trzydzie-
ści wcześniejszych lat prowadzili pracę u pod-
staw uświadamiającą narodowo masy. Postulat 
wszechpolskości miał znaczenie w decyzjach 
podejmowanych w plebiscytach oraz maso-
wym zaciągu ochotników w wojnie z bolszewi-
kami. Bez pracy politycznej r. Dmowskiego na 
Zachodzie nie byłoby Błękitnej Armii generała 
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Józefa Hallera, która walnie przyczyniła się do 
zwycięstwa nad bolszewizmem. Gen. J. Haller 
dokonał w lutym 1920 roku symbolicznych za-
ślubin Polski z morzem. Okres kształtowania się 
granic to także czas powstań narodowych na 
Śląsku i w Wielkopolsce. Przywódcą Ślązaków 
był Wojciech Korfanty, zaś Wielkopolan Ignacy 
Jan Paderewski. Obaj powiązani byli z Endecją. 
Narodowcy walczyli również o polskość Lwowa 
w czasie konfliktu z Ukraińcami.

W pracy państwotwórczej narodowcy bardzo 
mocno się udzielali. Na przykład ks. Kazimierz 
Lutosławski (jeden z twórców polskiego harcer-
stwa, autor wzoru Krzyża Harcerskiego, bliski 
współpracownik r. Dmowskiego) napisał pream-
bułę do konstytucji marcowej, mecenas Karol 
Wellisch współtworzył prawo handlowe, a prof. 
Jan Gwalbert Pawlikowski był pionierem ochro-
ny środowiska i promocji turystyki. Wśród wy-
bitnych ekonomistów wywodzących się z obo-
zu narodowego należy wymienić profesorów 
Romana Rybarskiego, Edwarda Taylora i Adama 
Heydla. Władysławowi Grabskiemu zawdzię-
czamy reformę polskiej gospodarki, wprowa-
dzenie złotego jako waluty i utworzenie Banku 
Polskiego. Endecy chcieli uczynić z Polski pań-
stwo prawdziwie nowoczesne – z rozwiniętym 
samorządem, wolnym rynkiem, liniowym po-
datkiem, praworządne, demokratyczne, a przy 
tym narodowe i oparte o tradycyjne wartości. 

Od 1926 roku hasła demokratyczne i liberalne 
są wycofywane. Następuje bowiem silny zwrot 
ku katolicyzmowi w sferze społecznej, gospo-
darczej i politycznej.

O sile obozu narodowego i masowym dlań 
poparciu świadczą między innymi wyniki po-
szczególnych wyborów: na Sejm Ustawodawczy 
były to 140/343 mandaty (w Poznańskiem po-
parcie sięgnęło aż 97%). W I kadencji parlamentu 
(lata 1922-1927) Endecja piastowała 163 man-
daty w Sejmie (na 444) i 48 (na 111) w Senacie, 
będąc najsilniejszą frakcją polityczną. Zamach 
przeprowadzony w maju 1926 roku przez 
Piłsudskiego pozbawia narodowców większe-
go wpływu na politykę parlamentarną. II ka-
dencja (lata 1928-1930) to poparcie 8,1% i 37 
mandatów w Sejmie oraz 9,3% poparcia i 10 
mandatów w Senacie. III kadencja (1930-1935) 
to zwiększenie reprezentacji do 68 posłów 
i 12 senatorów. Kolejne dwie kadencje (1935-
1938 i 1938-1939) zostały zbojkotowane 
przez Endecję. Parlamentarzystami byli w więk-
szości członkowie sanacyjnego Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem, przekształcone-
go później w Obóz Zjednoczenia Narodowego, 
reprezentanci mniejszości narodowych i nie-
liczni niezrzeszeni; w Senacie dodatkowo kan-
dydaci prezydenccy i pojedynczy lewicowcy. 
Organizacjami politycznymi obozu narodowe-
go były partie – Związek Ludowo-Narodowy, 

›

Delegacja 
OWP składa 
kwiaty

https://dzienniknarodowy.pl/wp-content/uploads/2018/01/PIC_1-P-164-768x531.jpg
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przekształcony w 1928 roku w Stronnictwo 
Narodowe oraz tworzone przez nie koalicje, jak 
np. Chrześcijański Związek Jedności Narodowej. 

W przypadku wyborów prezydenckich, także 
widać siłę Endecji. Pierwsze wybory prezydenc-
kie odbyły się 9 grudnia 1922 roku. Głosowali tyl-
ko parlamentarzyści, a wybór na urząd był moż-
liwy po uzyskaniu ponad głosów. Wystawiono 
pięciu kandydatów: Ignacego Daszyńskiego (kan-
dydat socjalistów), Jana Baudouina de Courtenay 
(kandydata mniejszości narodowych), Gabriela 
Narutowicza (kandydat PSL „Wyzwolenie’’), 
Stanisława Wojciechowskiego (kandydata PSL 
„Piast’’) oraz Maurycego Zamoyskiego (kandy-
data prawicy, w tym Endecji). Odbyło się pięć 
tur głosowań, w każdej najwięcej głosów (ale 
w okolicach 42%) zdobywał M. Zamoyski, 
przez co odpadali kolejno: I. Daszyński, J.B. 
de Courtenay, S. Wojciechowski. W ostatniej 
turze padło o ok. 30 głosów mniej niż w po-
przednich, a poparcie anty-endeckie w postaci 
głosów socjalistów i mniejszości narodowych 
wyniosło G. Narutowicza na urząd Prezydenta 
Rzeczypospolitej. Smaczkiem z tamtych głosowań 
jest fakt, że G. Narutowicz w I turze otrzymał 
drugi od końca wynik spośród pięciu kandyda-
tów. Kolejne wybory z powodu śmierci Gabriela 
Narutowicza kilka dni po obraniu go na urząd 
zakończyły się zwycięstwem Stanisława 
Wojciechowskiego, który pokonał kandydata 
Endecji Kazimierza Morawskiego stosunkiem 
298 głosów do 221. Innych kandydatów nie 
było. W 1926 roku odbyły się kolejne wybo-
ry prezydenckie, znów z dwoma kandydata-
mi: Józefem Piłsudskim (292 głosy) i Adolfem 
Bnińskim (193 głosy), który miał poparcie 
Endecji i reszty prawicy. J. Piłsudski odrzucił 
wynik, odbyły się kolejne wybory, w których 
kandydował znów A. Bniński oraz Zygmunt 
Marek z PPS i bezpartyjny (z poparciem sa-
nacji) Ignacy Mościcki. W pierwszej turze  
I. Mościcki dostał 215 głosów, A. Bniński 211, 

Z. Marek 56, w drugiej praktycznie wszystkie 
głosy socjalistów (bez jednego) przeszły na I. 
Mościckiego, który został trzecim Prezydentem 
II Rzeczypospolitej. W 1933 roku I. Mościcki 
był jedynym kandydatem na urząd; Endecja, 
ludowcy i mniejszości zbojkotowały wybory.

Kolosalnym błędem byłoby jednak ograni-
czenie opisu międzywojennej działalności naro-
dowców do płaszczyzny polityki parlamentar-
nej. Jej analiza pokazuje w namacalny sposób 
siłę obozu, jednak także poza bezpośrednią 
polityką Endecja wpływała na polskie społe-
czeństwo. Można powiedzieć, że idee głoszo-
ne przez endeków w znaczący sposób deter-
minowały myślenie Polaków. Było to zasługą 
potężnej siatki wydawnictw prasowych, wielu 
sympatyzujących z myślą narodową ludzi nauki, 
sztuki, prawa. Znacząca część kleru katolickie-
go (ale także innych denominacji chrześcijań-
skich) popierała, także czynnie, narodowców – 
choćby wspomniany ks. Kazimierz Lutosławski, 
czy abp Józef Teodorowicz lub św. Maksymilian 
Maria Kolbe. Także przyszły Prymas Tysiąclecia, 
Stefan Wyszyński, pozytywnie wypowiadał 
się o polskim nacjonalizmie. Narodowcy byli 
wśród studentów w zasadzie monopolistami – 
Związek Akademicki „Młodzież Wszechpolska’’ 
(założony w 1922 roku) dzięki między innymi 
Bratnim Pomocom wypracował sobie domi-
nującą pozycję w polskim ruchu akademickim. 
Uczniowie gimnazjów także mieli okazję do 
wyrabiania sobie narodowych poglądów dzię-
ki Narodowej Organizacji Gimnazjalnej. Ludzie 
pracy dołączali do Zjednoczenia Zawodowego 
„Praca Polska’’. Warto wspomnieć o roli kobiet 
w ruchu narodowym. Narodowczynie takie jak 
Irena Puzynianka, Gabriela Balicka-Iwanowska 
czy Zofia Sokolnicka miały duży wpływ na ca-
łokształt ruchu politycznego. Grupowały się 
w Narodowej Organizacji Kobiet, która to łą-
czyła ideę równouprawnienia kobiet z postu-
latami narodowymi i katolickimi. W 1931 roku 
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w NOK działało 78 tys. narodowczyń, co czy-
niło ją największą społeczno-polityczną orga-
nizacją kobiecą. Brały udział nawet w między-
narodowej działalności, angażując się w walkę 
z handlem żywym towarem. Myślą Narodowej 
Demokracji żyły wszystkie warstwy narodu – 
mężczyźni i kobiety, kler i świeccy, robotnicy, 
chłopi, mieszczanie, wojskowi i arystokraci. 

Cios dla Narodowej Demokracji zadał Józef 
Piłsudski, który dokonał zamachu stanu i siłowe-
go przejęcia władzy. Od maja 1926 roku demo-
kracja w Polsce stała się fasadowa, a państwo 
stopniowo zaczęło przekształcać się w autory-
tarną dyktaturę zwaną Sanacją. Narodowcy, jako 
najsilniejsza siła polityczna, stanowili śmiertelne 
zagrożenie dla utrzymania się u władzy ludzi 
Piłsudskiego. Rozpoczął się okres prześlado-
wań. Zamykano redakcje gazet. Delegalizowano 
oddziały organizacji. Działacze narodowi byli 
szykanowani, otrzymywali groźby, zdarzały się 
napady, a nawet morderstwa ze strony „nie-
znanych sprawców’’. Ofiarami takich napadów 
padli m.in. Jerzy Zdziechowski (brutalnie pobity 
w październiku 1926 roku; w momencie zda-
rzenia był jednym z czołowych polityków na-
rodowych, posłem na Sejm i byłym ministrem 
skarbu) czy Jan Chudzik (zamordowany w 1933 
roku, były sekretarz Romana Dmowskiego i szef 
Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego).  

4 grudnia 1926 roku r. Dmowski powołał Obóz 
Wielkiej Polski – jako organizację skupiającą siły 
narodowe do walki z Sanacją. OWP liczył ok. 
200 tys. członków. Jego symbole – pieśń Hymn 
Młodych napisana przez Jana Kasprowicza i em-
blemat mieczyka Chrobrego – do dziś są używa-
ne jako symbole ruchu narodowego. Inne, jak 
granatowe berety i piaskowe koszule, zniknęły 
już z użycia.

Okres drugiej połowy lat dwudziestych i po-
czątku lat trzydziestych to czas kryzysu ekono-
micznego i nasilenia się dyktatury sanacyjnej 
(fałszowanie wyborów, ciągłe prześladowania 
działaczy narodowych). W 1934 roku Sanacja 
tworzy Miejsce Odosobnienia w Berezie 
Kartuskiej, czyli obóz dla więźniów politycz-
nych uznanych za wrogów państwa (narodow-
ców, ukraińskich nacjonalistów, komunistów). 
Na Berezę skazywała decyzja administracyjna 
urzędnika, a oskarżonemu nie przysługiwało 
żadne prawo do obrony. 

W samym obozie panowały ciężkie warunki, 
a więźniowie byli katowani przez sanacyjnych 
oprawców. Ponadto OWP został zdelegali-
zowany w 1933 roku. Zakazano też noszenia 
mieczyków Chrobrego. To wszystko prowadzi 
do zaostrzenia kursu politycznego narodow-
ców i konfliktu pokoleniowego w łonie ruchu. 
Powstaje grupa „młodych’’, bardziej radykalnych, 

›

Uroczystość 
upamiętnia-
jąca Romana 
Dmowskiego

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/oboz-wielkiej-polski-akademia-ku-czci-romana-dmowskiego#text
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w opozycji do „starych’’ przywiązanych do de-
mokratycznych form rządzenia. Większość 
narodowców skupia się jednak, mimo konflik-
tu, w Stronnictwie Narodowym i jego Sekcji 
Młodych oraz Sekcji Akademickiej. Jednak część 
działaczy dokonuje rozłamu. Jedna grupa tworzy 
Związek Młodych Narodowców idący na współ-
pracę z Sanacją, druga zakłada w 1934 roku 
Obóz Narodowo-Radykalny. W swej doktrynie 
ONR łączy hasła narodowe i katolickie z socjal-
nymi. Sanacja delegalizuje ONR, ruch jednak 
działa nielegalnie tworząc Organizację Polską. 
Wydaje pismo ABC – Nowiny Codzienne. 
W 1935 roku środowisko się dzieli, powstaje 
Ruch Narodowo-Radykalny skupiony wokół 
osoby Bolesława Piaseckiego i pisma Falanga. 
ONR ABC skupiał inteligencję i kler, zaś Falanga 
dolne warstwy społeczeństwa. Celem narodo-
wych radykałów była budowa Wielkiej Polski 
rozumianej jako Katolickie Państwo Narodu 
Polskiego.

Idee nacjonalistyczne były popierane w mię-
dzywojennej Polsce także przez organizacje nie-
związane z polskim ruchem narodowym. Pewne 
nurty nacjonalistyczne pojawiły się w Sanacji, 
która zwalczała nacjonalistyczną przecież 
Endecję. Jednakże, państwowy nacjonalizm 
był głoszony w Legionie Młodych, organizacji 
młodzieżowej powiązanej z Sanacją. Pojawił 
się nawet krótki etap współpracy Związku 
Młodych Narodowców oraz Falangi z Obozem 
Zjednoczenia Narodowego, zresztą sam OZN 
proponował postulaty o charakterze nacjo-
nalistycznym. Niektórzy badacze twierdzą, 
że jest to dowód na zwycięstwo Endecji nad 
Sanacją w świecie idei. Wartym odnotowania 
jest też ruch nacjonalizmu pogańskiego, odrzu-
cającego w całości katolicyzm, a skierowanego 
w stronę mitu Słowiańszczyzny. Mowa o Ruchu 
Polskich Nacjonalistów „Zadruga’’ kierowanym 
przez Jana Stachniuka i powiązanym z nim śro-
dowisku artystycznym Stanisława Szukalskiego 

– Szczepie „Rogate Serce’’. Na całkowitym mar-
ginesie istniały jeszcze inne, niewielkie i pozba-
wione znaczenia, organizacje nacjonalistyczne.

Ruch narodowy w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego przeżył, mimo sanacyjnych 
represji, największy rozkwit. Nigdy samodziel-
nie rządził, jednak uczestniczył w sprawowa-
niu władzy od 1918 do 1926 roku. Narodowcy 
bardzo przyczynili się do odrodzenia i budowy 
niepodległego państwa polskiego. W ich szere-
gach znajdowali się czołowi politycy, naukow-
cy, kler, prawnicy, lekarze, studenci, kobiety, 
robotnicy – słowem cały naród. Idea narodowa 
została zaszczepiona w masach. W międzywoj-
niu powstało wiele istotnych prac i broszur pro-
gramowych, a organizacje narodowe działały 
bodaj najprężniej w swojej historii zrzeszając 
setki tysięcy Polaków. Powstawały pieśni, orga-
nizowano demonstracje i akcje polityczne, zdo-
bywając coraz większe poparcie. Symbolicznym 
końcem tego okresu jest 2 stycznia 1939 roku 
– dzień śmierci Romana Dmowskiego. Jego po-
grzeb zgromadził przeszło sto tysięcy ludzi i stał 
się jedną z największych patriotycznych mani-
festacji II Rzeczypospolitej. Wraz ze śmiercią 
swego wybawiciela miało umrzeć też państwo, 
które wywalczył – Endecy od zawsze przestrze-
gali przed zagrożeniem niemieckim, które ziści-
ło się we wrześniu 1939 roku, a Sanacja, która 
wyrwała koalicji narodowo-ludowej władzę, nie 
była w stanie przygotować kraju na nadcho-
dzącą wojnę.

Dzień 1 września 1939 roku to dzień, w któ-
rym setki tysięcy działaczy i sympatyków ruchu 
narodowego staje do walki przeciwko Niemcom, 
a 17 września także przeciw Sowietom. O tym, 
jak narodowcy walczyli z dwoma totalitaryzma-
mi opowiem w kolejnym artykule.▪

Aleksander Kowaliński
Wiceprezes warszawskiego koła 

Ruchu Narodowego
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„Nie nogami, panie sierżancie! Głową”, 
czyli „gadała” pod Uniwersamem

Podziemna radiofonia – zwłaszcza Radio 
„Solidarność” utworzone w stanie wojennym 

przez Zofię i Zbigniewa Romaszewskich jest pol-
skim fenomenem. W żadnym innym kraju tzw. 
demokracji ludowej nie działały tak długo (przez 
ponad osiem lat) i na taką skalę (kilkadziesiąt 
ośrodków w całym kraju) niezależne radia. Było 
to możliwe dzięki zaangażowaniu setek, jeśli nie 
tysięcy osób, a także ich sprytowi i pomysłowo-
ści. Efektem tej pomysłowości były m.in. różne 
metody emisji audycji – od najbardziej popu-
larnych i najczęstszych na falach ultrakrótkich, 
po nadawania na fonii i wizji Telewizji Polskiej. 
Jednym z nietypowych sposobów nadawania 
były tzw. gadały. Gadały były to zestawy skła-
dające się zazwyczaj z magnetofonu, wzmac-
niacza, a także głośników. Przy ich wykorzysta-
niu najczęściej emitowały grupy młodzieżowe, 
często zresztą niezwiązane formalnie z Radiem 

„Solidarność”. Działo się tak w wielu miastach, 
ale zdecydowanie najczęściej w Warszawie – 
łącznie kilkadziesiąt udanych akcji oraz prób 
zakończonych niestety (z różnych powodów) 
niepowodzeniem. W stolicy audycje takie 
przygotowywały najczęściej Grupy Specjalne 
Regionalnego Komitetu Wykonawczego 
NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze/Grupy 
Oporu „Solidarni” oraz – w mniejszym stopniu 
– Federacja Młodzieży Walczącej. Najbardziej 
popularnym miejscem emisji były okolice aresztu 
śledczego przy ulicy Rakowieckiej, ale „grano” 
również w wielu innych miejscach.

13 grudnia 1985 r., w czwartą rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego, przy wyko-
rzystaniu „gadał” nadano (co nietypowe) dwie, 
oddzielne audycje – pierwszą w godzinach 
popołudniowych przed głównym wejściem do 
Domu Handlowego Uniwersam przy rondzie 

›Gadała z akcji z 13 grudnia 1985 r. pod „Uniwersamem” na Grochowie 
źródło: AIPN, 0258/227/2, SOR „Dach
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Wiatraczna, drugą, wieczorną, w okolicy re-
stauracji Kaukaska w Pasażu Śródmiejskim. Ta 
ostatnia została wyemitowana prawdopodob-
nie przez działaczy FMW. Natomiast pierw-
sza, na której chcę się skupić, była jednorazo-
wym dziełem młodzieżowej grupy ulotkowej. 
Działała ona w ramach podziemnej grupy so-
lidarnościowej z terenu Pragi-Południe. Emisję 
– w imieniu „Solidarności” – zlecili Ryszard 
Walendzik („Staszek”) oraz Andrzej Czaja (wy-
kładowca i działacz „Solidarności” na Politechnice 
Warszawskiej). Dostarczyli oni również sprzęt 
niezbędny do emisji, w tym kasetę z nagra-
niem samej audycji. „Gadałę” zamontowano 
na wózku do rozwożenia mleka w garażu mał-
żeństwa Nawrotów zamieszkałych przy ulicy 
Chłopickiego. Z kolei metalowa obudowa chro-
niąca sprzęt nagłaśniający została najprawdo-
podobniej wykonana – specjalnie zresztą na 
potrzeby emisji – przez jednego z działaczy 
podziemnej „Solidarności” w Warszawskich 
Zakładach Radiowych „Rawar”.

Miejsce emisji i sposób jej przeprowadzenia 
– przymocowanie wózka (wraz z umieszczoną 
w nim „gadałą”) łańcuchem do filaru budynku 
Uniwersamu – wymyślił Cezary Karwowski (wów-
czas uczeń XLVII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie). 
On też przyprowadził wózek ze sprzętem 
na miejsce emisji. Pomagali mu: Jarosław 
Karwowski („Kajetan”, student Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 
szef grupy), Piotr Środa (student Wydziału Fizyki 
UW) oraz Jarosław Wrzoskowicz (uczeń XLVII LO 
im. Stanisława Wyspiańskiego). Udało się wy-
emitować całą, długą, bo trwającą ponad pół 
godziny audycję. A wszystko to w nader spek-
takularnych okolicznościach, gdyż na oczach 
bezradnych funkcjonariuszy Zmotoryzowanych 
Odwodów Milicji Obywatelskiej oraz Milicji 
Obywatelskiej, którzy nie byli w stanie roz-
bić kłódek użytych do zabezpieczenia przed 

otwarciem pokrywy wózka. Jak po latach 
wspominał Andrzej Czaja, miało zresztą dojść 
do zabawnej sytuacji. Mianowicie, kiedy „Jeden 
z rozzłoszczonych milicjantów wskoczył na 
wózek i zaczął go kopać nogami. Ktoś z tłu-
mu zawołał: «Nie nogami, panie sierżancie! 
Głową», co wzbudziło powszechny śmiech’’. 
Wracając do samej audycji, to miała ona cha-
rakter rocznicowy. Zawierała m.in. oświadcze-
nie władz krajowych podziemnej „Solidarności” 
(Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej) w związ-
ku z rocznicą wydarzeń Grudnia ’70 z dnia 15 
listopada 1985 r., „Przegląd wydarzeń krajo-
wych” Stefana Bratkowskiego, a także tekst 
poświęcony wyborom do sejmu PRL. Zaczynała 
się od piosenki Żeby Polska była Polską Jana 
Pietrzaka. Przygotowali ją: Ewa Cieplińska (kre-
ślarka z Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju 
Techniki Kolejnictwa), Andrzej Czaja i Ryszard 
Walendzik. Pierwszych dwoje wcieliło się rów-
nież w rolę spikerów.

Tak na marginesie, akcja pod Uniwersamem 
przyczyniła się najprawdopodobniej do powo-
dzenia tej w okolicy restauracji Kaukaska. Otóż 
Służba Bezpieczeństwa, która dzięki informa-
cjom od tajnego współpracownika pseudonim 
„Teresa” wiedziała o przygotowaniach do nada-
nia audycji w Śródmieściu, a nawet znała na-
zwiska osób, która miały w niej wziąć udział, 
została jednak zaskoczona wcześniejszą emisją 
na Pradze Południe, którą błędnie przypisała 
Federacji Młodzieży Walczącej i – jak można 
domniemywać – uznała, że albo plany działaczy 
tej organizacji uległy zmianie lub też informacja 
uzyskana od agenta była nieprecyzyjna. I w ten 
sposób również ta druga akcja powiodła się…▪

Grzegorz Majchrzak
Autor jest pracownikiem Biura badań 

Historycznych IPN
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Sprawozdanie z wydarzenia „Rusza mnie 
zumba – Mikołajki na Bielanach"

8 grudnia 2019 roku odbyło się wydarzenie 
„Rusza mnie zumba – Mikołajki na Bielanach’’.

Organizatorami wydarzenia byli:
Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji 
i Kultury,
Praskie Małmazyje,
Urząd Dzielnicy Bielany,
CRS Bielany .
Patronat medialny nad wydarzeniem objęła 

Myśl Praska. Partnerem było Stowarzyszenie 
Kolekcjonerzy Broni Palnej PW 1944.

Wydarzenie w budynku CRS Bielany odbyło 
się w kilku częściach. Pierwszą z nich były roz-
poczęte o 13:00 Mikołajki na Bielanach, czyli gry 
i zabawy dla dzieci połączone z rozdawaniem 
prezentów. Od 14:00 ruszyły zajęcia dla dzieci 
z zumby, czyli ZUMBA KIDS. Następnie miała 
miejsce godzina koncertów świątecznych. Od 
16:00 odbyły się tańce ZUMBA GOLD. ZNAKI 
WSPÓŁCZESNOŚCI, czyli interaktywny koncert 
z udziałem wykonawców Moniki Kaczyńskiej, 
Mikołaja Mężyka i Oktawiana Zagórskiego trwał 
od 17:00 do 18:00. Wydarzenie zakończyły trzy 
godziny maratonu zumby.▪

MP

›
fot. Bartosz Wojdat
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›

1. Tło historyczne

Od 1772 r. miasto Lwów było stolicą 
Królestwa Galicji i Lodomerii – kraju wcho-
dzącego w skład monarchii austriackiej. 
W czasie „Wiosny Ludów” (1848 r.) Lwów 
stał się areną bardzo ożywionej działalno-
ści społeczno-politycznej. Utworzono wte-
dy m.in.: Komitet Narodowy, Stowarzyszenie 
Właścicieli Większych Posiadłości Wiejskich, 
Centralną Radę Narodową, Główną Radę 
Ruską, Sobór Ruski. W mieście miały też swo-
ją siedzibę: Rzymsko-katolicka Archidiecezja 
Lwowska i Grecko-katolicka Metropolia Halicka. 
W 1867 r. Galicja uzyskała autonomię. Urzędy 
i administracja zostały zdominowane przez 
Polaków. Jednocześnie Rusini zaczęli domagać 
się zwiększenia swoich prerogatyw, a nawet 
wyodrębnienia wschodniej części Galicji jako 
autonomicznego kraju. Powodowało to coraz 
większe konflikty między obydwoma naroda-
mi. W 1910 roku Polacy stanowili 51% ludności 
Lwowa, Żydzi 28%, a Rusini 19%.

Podczas I wojny światowej władze Niemiec 
i Austrii wysunęły ideę odtworzenia państwa 
polskiego, powiązanego gospodarczo i poli-
tycznie z „państwami centralnymi”. Obydwaj 
cesarze proklamowali w 1916 r. utworzenie 
Królestwa Polskiego. Nie określili jednak jego 
granic. Jednocześnie Austria wydała orędzie 
wyodrębniające Galicję jako niezależną część 
Monarchii Austro-Węgierskiej. Ukraińska re-
prezentacja w parlamencie austriackim dążyła 
do utworzenia odrębnego kraju, który obejmo-
wałby: wschodnią część Galicji, Bukowinę i Ruś 
Podkarpacką. Nie zdołała ona jednak przefor-
sować swoich projektów.

Zimą 1918 r. Niemcy i Austria zawarły 
traktat z tzw. Ukraińską Republiką Ludową, 
w wyniku którego Ukrainie przyznano tereny 

dawniej należące do Rzeczpospolitej. Zmieniło 
to radykalnie nastawienie Polaków w Galicji do 
„państw centralnych”. Rozpoczęła się fala ma-
nifestacji, a wielu urzędników zgłosiło swoją 
dymisję. Niekorzystne nastawienie Austriaków 
do sprawy polskiej spowodowane było klę-
skami wojennymi. Słusznie kalkulowano, że 
słaba i uzależniona Ukraina będzie lepsza dla 
Austrii niż niezależna i silna odrodzona Polska. 
Dlatego dowództwo austriackie zaczęło fawory-
zować Rusinów, sprowadzając w okolice Lwowa 
oddziały złożone głównie z Ukraińców, pozo-
stawiając im magazyny wojskowe z bronią, 
amunicją i żywnością. Ukraińcy zaczęli przy-
gotowywać się do zbrojnego zajęcia Galicji 
Wschodniej.

Po ogłoszeniu przez Radę Regencyjną ma-
nifestu proklamującego powstanie niepodległe-
go państwa polskiego, płk. Władysław Sikorski 
rozpoczął organizowanie we Lwowie oddzia-
łów Wojska Polskiego pod nazwą Polskiego 
Korpusu Posiłkowego. Wspierał go kpt. Czesław 
Mączyński – członek Ligi Narodowej. Do ak-
cji przyłączyła się również Polska Organizacja 
Wojskowa, którą dowodził Ludwik de Laveaux. 
Liczyła ona ok. 300 osób, w tym 40-osobowy 
oddział kobiecy. Łącznie siły polskie dyspono-
wały ok. 750 ludźmi.

Ukraińcy także nie próżnowali. W październi-
ku 1918 r. utworzyli Ukraińską Radę Narodową, 
która ogłosiła utworzenie państwa ukraińskie-
go z ziem wschodnich Galicji (aż po rzekę San). 
Zamierzali też opanować Lwów. 

2. Bitwa o miasto

Rankiem 1 listopada 1918 r. żołnierze 
ukraińscy z pułków austriackich zaatakowali 
Lwów, zajmując większość gmachów publicz-
nych. W sumie było to około 1500 żołnierzy. 

Obrona Lwowa 1918/1919
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Internowano: namiestnika Galicji – Karla Georga 
Huyna, komendanta wojskowego miasta – 
gen. Pfeffera oraz naczelnika policji – Józefa 
Reinlandera. Popołudniu ogłoszono utworze-
nie Zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej ze 
stolicą we Lwowie. W odpowiedzi na tę akcję 
strona polska utworzyła punkty samoobrony: 
w szkole im. H. Sienkiewicza, gdzie znajdował 

się batalion kadrowy Wojska Polskiego pod 
dowództwem kpt. Zdzisława Trześniowskiego 
i w Domu Akademickim, gdzie stacjonowa-
ła grupa żołnierzy POW. Utworzono też 
Polski Komitet Narodowy pod przewodnic-
twem Ernesta Adama – reprezentującego we 
Lwowie Narodową Demokrację oraz Tadeusza 
Cieńskiego – konserwatysty. Powołano Naczelną 

Orlęta Lwowskie
fot. z archiwum CAW
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Komendę WP z kpt. Czesławem Mączyńskim 
na czele. Na wezwanie Komendy zgłosiło się 
spontanicznie wielu ochotników, wśród których 
najliczniejszą grupę stanowiła młodzież szkół 
lwowskich.

Walki w mieście były chaotyczne i mało zor-
ganizowane. Wybuchały w różnych miejscach, 
z różnym natężeniem. Jednakże, 3 listopada 
Ukraińcy otrzymali spore posiłki, zwiększając 
swoje siły do około 2300 żołnierzy. Zdobyto 
Dworzec Główny. Polacy odbili dworzec i zdo-
byli kilka ważnych obiektów i obronili szturm na 
szkołę im. H. Sienkiewicza. Zażarte walki trwa-
ły do 5 listopada, powodując duże straty po 
obu stronach. Stopniowo strona polska zaczęła 
uzyskiwać przewagę. Zajęto Dyrekcję Policji 
i rzeźnię miejską, odzyskano koszary Wuleckie. 

Walki pomiędzy Rusinami a Polakami wyko-
rzystywali pospolici przestępcy, maruderzy i de-
zerterzy. Uzbrojone bandy grabiły magazyny, 
składy i sklepy, nierzadko napadając na miejsco-
wą ludność. W kolejnych dniach Polacy odpie-
rali liczne ataki wojsk ukraińskich. Ciężkie walki 
toczyły się o cmentarz żydowski, Cytadelę, 
pasaż Hausmana, Odwach Główny, Dyrekcję 
Skarbu i Teatr Skarbkowski. Zbudowano bary-
kady i okopy. Wreszcie około 10 listopada cała 
zachodnia część miasta znalazła się w rękach 
polskich. Na próżno Ukraińcy uporczywie ata-
kowali centrum miasta. W wyniku ciężkich strat 
poniechali szturmów. W walkach tych zginęło 
około 500 żołnierzy ukraińskiej Armii Halickiej.

16 listopada arcybiskupi Józef Bilczewski 
i Andrzej Szeptycki zaapelowali o „zakoń-
czenie bratobójczych walk”. Doprowadziło 
to do zawieszenia broni, które trwało do 
21 listopada. W międzyczasie gen. Tadeusz 
Rozwadowski przedstawił rządowi plan udzie-
lenia pomocy Lwowowi. Wykonanie tego pla-
nu powierzył gen. Bolesławowi Roi. Odsiecz 
ruszyła 9 listopada drogą kolejową. 12 listo-
pada specjalna grupa „San”, pod dowództwem 

mjr Juliana Stachiewicza, zdobyła Przemyśl. 
Pomoc dla Lwowa wyruszyła z Przemyśla  
19 listopada. Grupa ppłk. Michała Karaszewicza-
Tokarzewskiego liczyła ok. 1400 żołnierzy  
i 8 dział. Po zaciętych walkach, w nocy z 21 na 
22 listopada, Ukraińcy opuścili miasto. W wal-
kach we Lwowie brało udział po stronie polskiej 
ok. 6000 osób, w tym ponad 1300 uczniów 
szkół lwowskich. Większość z nich nie prze-
kroczyła 25. roku życia. Zginęło lub zmarło od 
ran około 500 osób, w tym 12 kobiet. Wśród 
ludności cywilnej było ok. 200 ofiar. 

3. Oblężenie

Po opuszczeniu Lwowa odziały ukraińskie 
otoczyły miasto. Rozpoczęły regularne oblęże-
nie, ściągając posiłki i wykonując umocnienia 
polowe. Solą w oku dowództwa Armii Halickiej 
były polskie pociągi pancerne, kursujące po tra-
sie Przemyśl – Lwów, opancerzone przez inż. 
Bolesława Nieniewskiego i kpt. Kazimierza 
Bartla. Był to pomysł gen. Rozwadowskiego, 
który później w mistrzowski sposób wykorzy-
stywał je do przegrupowywania wojsk, a nawet 
zaskakujących wypadów zaczepnych w głąb 
pozycji nieprzyjaciela. Pod koniec listopada 
dowództwo Armii Halickiej opracowało nowy 
plan zdobycia Lwowa. Datę rozpoczęcia ataku 
wyznaczono na 27 grudnia 1918 r.. Do tego 
czasu Ukraińcy zaatakowali i zdobyli Gródek 
Jagielloński i Chyrów. 20 grudnia wojska pol-
skie odbiły Chyrów. Grupa mjr Sopotnickiego, 
licząca ok. 2500 żołnierzy, zdobyła Lubień, 
Stawczany i Obroszyn, po czym przebiła się 
przez linie ukraińskie i 28 grudnia triumfalnie 
wmaszerowała do Lwowa wzmacniając siły 
obrońców. 22 grudnia Ukraińcy zacieśnili wokół 
miasta pierścień oblężenia i rozpoczęli ostrzał 
artyleryjski. Odcięto również dopływ wody 
i energii elektrycznej. 

1 stycznia 1919 r. Józef Piłsudski uruchomił ›
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Grupę Operacyjną „Bug” pod dowództwem gen. 
Jana Romera. Grupa przełamała pozycje ukraiń-
skie i dotarła do Lwowa 10 stycznia. Jednak wal-
ki, prowadzone ze zmiennym szczęściem przez 
stronę ukraińską, trwały nadal. Tracono i odzy-
skiwano kolejne miejscowości. Rozpoczynano 
nowe ataki i broniono zajętych pozycji. Nowa 
ofensywa rozpoczęta przez Armię Halicką  
17 lutego nie przyniosła znaczących efektów. 
Lwów pozostawał w polskich rękach. Przyszła 
wiosna. Żadna z walczących stron nie czułą się 
pokonana. Jednak Polacy otrzymywali wciąż 
nowe posiłki. 18 marca w rejon walk przyby-
ły oddziały z Wielkopolski, dowodzone przez 
płk. Daniela Konarzewskiego. Ukraiński nacisk 
na Lwów nieco zelżał. Dopiero przybycie do 
Polski Armii Hallera w kwietniu 1919 r. zmie-
niło diametralnie sytuację. „Błękitna Armia”, 
świetnie wyszkolona i wyposażona, ruszyła do 
ofensywy. W maju wojska polskie opanowały 
Borysławsko-Drohobyckie Zagłębie Naftowe. 
Oddziały ukraińskie oblegające Lwów, w oba-
wie przed okrążeniem wycofały się, kończąc 
tym samym półroczne walki o miasto. Przewaga 

na froncie galicyjskim stała się możliwa dopiero 
po wkroczeniu Armii Hallera, choć wcześniej, 
na konferencji w Paryżu, ustalono, że nie będzie 
ona użyta „w walkach na wschodzie”. Zostało 
to źle przyjęte przez koła niezbyt przychylne 
Polsce i doprowadziło do tego, że nawet zaczę-
to domagać się usunięcia z obrad wersalskich 
przedstawicieli Polski. Jednak stało się – Lwów 
pozostał Polski.

Marszałek Józef Piłsudski w uznaniu bo-
haterstwa obrońców Lwowa odznaczył mia-
sto Krzyżem Virtuti Militari. Pamięć o czynie 
„Orląt” była czczona w międzywojennej Polsce. 
W Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie 
pochowano symbolicznie obrońcę miasta.▪

Marek Strzeszewski 

Oddział por. Romana Abrahama przed ratuszem lwowskim, 22 listopada 1918 r. fot. z archiwum CAW
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„Strzępy” wspomnień z Dachau 
i Mauthausen – Gusen

Pootwierajcie okna więziennej baraki …
Niech pierwsza gwiazda, która na niebie zaświeci,
Rozjaśni mroczną szarość, żeby nikt nie płakał.
-Przecież dla nas, więźniów rodzi się Bóg-Dziecię 
(…).

G. Przeczek „Wigilia w barace”.

„[W KL Dachau] kolędy śpiewaliśmy w każ-
de święta Bożego Narodzenia, nawet w cza-
sach największego ucisku i prześladowania. 
Jakoś zawsze umieliśmy znaleźć odpowiednią 
chwilę, aby pokrzepić się tymi pieniami”- wspo-
minał ks. Franciszek Korszyński w Jasne pro-
mienie w Dachau.

Niemiecki okupant w latach 1939-1945 
wyrwał ich z domów rodzinnych, parafii i za-
mknął w niemieckich więzieniach, obozach 
pracy niewolniczej, obozach koncentracyjnych, 
zagłady. Po przekroczeniu bramy obozowej ich 
dotychczasowy świat, z jego ideałami i warto-
ściami rozpadał się, stawał się nierealny, powra-
cał jedynie w marzeniach sennych. Wszystko, 
co przypominało choć w minimalnym stopniu, 
inne, przedobozowe życie, co przywracało 
jego dawną strukturę i pozwalało choćby na 
chwilę oderwać się od przytłaczającej rzeczy-
wistości stwarzało ubranemu w obozowy pa-
siak więźniowi szanse przetrwania, pozwalało 
zachować człowieczeństwo, ocalić godność. 
Mimo nieludzkiego traktowania, drastycznych 
kar, niekiedy utraty życia, świętując narodziny 
Chrystusa „numer” jednocześnie stawał się na 
powrót człowiekiem, ratował się przed upodle-
niem. Niemcy, zdając sobie z tego sprawę, na 
wszelkie sposoby usiłowali zakłócić duchowy 
nastrój Bożego Narodzenia. 

Niemieckiego okrucieństwa w KL Dachau 
(od grudnia 1940 r., decyzją Adolfa Hitlera, 

niemiecki obóz koncentracyjny Dachau stał 
się także centralnym miejscem eksterminacji 
polskiego duchowieństwa) polscy księża do-
świadczyli już w Wigilię Bożego Narodzenia 
24 grudnia 1940 r., gdy zostali skierowani do 
pracy przy usuwaniu z terenu obozu śniegu, 
który przez cały dzień, wynosili w dłoniach do 
biegnącej wzdłuż obozu rzeki Amper. Jezuita 
Adam Kozłowiecki, numer obozowy 22187, 
późniejszy kardynał Zambii, w wydanym po 
wojnie pamiętniku pt. Ucisk i strapienie tak 
wspomina swoją pierwszą Wigilię 1940 r. 
w Dachau: „Drugie imieniny i druga Wigilia poza 
domem! Bardzo przykra jest praca przy śniegu, 
przy której stale biorą księży. Kapo Hentschel 
pędzi i szykanuje przy tej pracy. Apel wieczorny 
wcześniej, ale musieliśmy swoją godzinę odstać 
do godz. 6 [wieczorem] na mrozie. Po powrocie 
na blok, zasiedliśmy do Wigilii w bardzo rzew-
nym nastroju. Półgłosem śpiewaliśmy W żłobie 
leży…, potem ks. Putz złożył życzenia izbowemu 
i nam wszystkim. Na Wigilię mieliśmy po 2 lub 
3 ziemniaki, ćwiartkę czarnego chleba tj. około 
330 gramów (na kolację i śniadanie) oraz 25 
gramów margaryny”. 

Podobne wspomnienia z Dachau ks. 
Antoniego Latochy: „Tymczasem nadeszły święta 
Bożego Narodzenia 1940 r.. W Wigilię pozwo-
lono nam przebywać na bloku do godz. 23.00. 
Siedziałem wówczas skulony pod piecem z ks. 
Edwardem Jęczkowskim i pocieszaliśmy się 
wzajemnie. Ks. Jęczkowski przyniósł ze swo-
jej szafki kawałek czarnego suchego chleba 
i powiada <<Opłatka nie ma, ale choć tym 
chlebem się podzielimy>>.Pasterki nie mieli-
śmy, a kolędy śpiewano półgłosem, żeby nie 
drażnić SS-manów. Na placu apelowym usta-
wiono olbrzymią choinkę oświetloną lampkami ›
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elektrycznymi. Pod nią zamiast podarków, jak 
to bywało w domu, stali Häftlindzy (więźnio-
wie) odbywający różne kary. W ten sposób 
spędziłem wieczór wigilijny 1940 r.”. W liście 
z 6 grudnia 1942 r. Teodor Musioł, więzień KL 
Dachau, do swoich Rodziców pisał: „[…] Stoimy 
znowu przed świętami Bożego Narodzenia, 
których nie będziemy, niestety obchodzić przy 
jednym stole. Boże Narodzenie jest świętem 
miłości, przywiązania. Daje ono nowe życie, 
które nie umiera ale krąży. Kiedy w cichej go-
dzinie wigilijnego wieczoru myślę o was, o ro-
dzinie, o Tobie moja kochana Matko, o Ojcu, 
o całym moim rodzeństwie, ogarnia mnie tęsk-
nota […]’’. Z listu z 1 stycznia 1943 r.: „Święta 
Bożego Narodzenia… Punktualnie o godzinie 
siódmej […] zasiedliśmy do stołu wigilijnego 
w kółku najbliższych moich kolegów dzieląc się 
opłatkiem […] z paczek”. ,,Ci, którzy nie mieli 
opłatka nawet wigilijnego opłatka, kroili chleb 
w cienkie plasterki i niby opłatkiem wzajemnie 
składali sobie życzenia” (W. J. Wysocki, Bóg na 
nieludzkiej ziemi). 

Chociaż w 1944 r. zaostrzono w Dachau po-
stępowanie w stosunku do więźniów, w Wigilię 
Bożego Narodzenia 1944 r. księża polscy po-
tajemnie wystawili widowisko teatralne Szopka 
w Dachau. Kukiełki do tego widowiska wyrzeź-
bił w drzewie ks. Henryk Malak. Akompaniował 
na skrzypcach prof. Mieczysław Kulawik. 
Libretto napisał ks. Aleksander Szymkiewicz 
i ks. Czesław Dukiel. Inicjatorem przedsta-
wienia był ks. Mieczysław Januszczak. W tym 
okrutnym miejscu to przedstawienie dawa-
ło więźniom pociechę duchową. W 1949 r. 
w „Radio Paris” Szopkę w Dachau wykonał 
kwartet młodych górników z polskiej parafii 
w Sallaumines, a w 1950 r. w „Radio Vaticano”. 
W 1974 r. Orkiestra Kameralna i chór męski 
pod dyrekcją Romualda Miazgi nagrała na pły-
tę winylową całe przedstawienie Wzruszający 
tekst i oprawa muzyczna oparty jest na góral-
skich pastorałkach. Jakże wzruszające słowa, 
ile prawdy o życiu obozowym, ile tęsknoty 
chociażby w tym krótkim fragmencie z Szopki 
w Dachau: 

 Brama Główna Dachau
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Dachau_KZ-Gedenkst%C3%A4tte_-_Haupttor.JPG
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Tyś biedniutki Jezuniu, Jezuniu i ja biedny także.
Tyś zamieszkał w Betlejem w Betlejem, a ja 
w Dachau 
w lagrze (…).
I stajenkę Dziecino masz lichutką taką.
Jak ta izba z Häftlinga, Häftlinga w drewnianym 
baraku.
Byś nie umarł Chudziaczku, Chudziaczku na 
świecie z głodówki
Przyjmij ode mnie menażkę, menażkę z dolewką 
knorówki. 
(…)
Dam też bon na sto marek, sto marek Maluśkiej 
Dziecinie
To sprzedadzą Jej za to guziczek w kantynie.
Oj biednuchnyś Jezuniu, Jezuniu i ja biedny 
także.
Tobie źle jest w Betlejem, Betlejem a mnie jest 
źle w lagrze. 
Lecz złe czasy przeminą, przeminą, nie płacz, 
otrzyj łezki
Ja powrócę do Polski, do Polski, a Ty w kraj 
niebieski 

Oryginał tekstu Szopki w Dachau w obo-
zie przechował i po wyzwoleniu z obozu 
wywiózł ks. Mieczysław Januszczak – prze-
chowywał go do końca życia „jak relikwie”.

W Wieczór Wigilijny Bożego Narodzenia 
1943 r. na placu apelowym Gusen I (najwięk-
sza filia macierzystego niemieckiego obozu 
koncentracyjnego Mauthausen, założonego 
w Austrii w 1938 r., obozu od 1940 r. przezna-
czonego do eksterminacji polskiej inteligencji 
w pobliskich kamieniołomach), polski więzień 
Mirosław Szopiński (Kaszub z Kościerzyny), 
ze swoim chórem obozowym utworzonym 
w Gusen z polskich więźniów (od 50-200 
osób), w ramach formującego się ruchu 
oporu poprzez modlitwę i śpiewanie pieśni 
religijnych, za zgodą i w obecności esesma-
nów (ciekawa była zapowiedź Raportfűhrera 

Helmuta Klugego: „Wy, padlino chodząca, wy 
psy od Boga przeklęte – poznajcie wspaniało-
myślność niemiecką’’- śpiewali dla niemieckich 
władz obozowych i więźniów kolędy. Zaczęto 
od niemieckiej Stille Nacht, heilige Nacht. Po 
wykonaniu kolęd niemieckich, jugosłowiań-
skich, czeskich i polskich, odśpiewali zakaza-
ną w polskich kościołach po 1939 r. polską 
pieśń Podnieś rączkę Boże Dziecię, Błogosław 
Ojczyznę miłą…: ,,Wynędzniała rzesza więź-
niów różnych narodowości była wzruszona. 
Pojawiły się łzy, ludzie składali sobie życzenia 
świąteczne, by następne Boże Narodzenie mo-
gli już spędzić na wolności’’ – ze wspomnień 
więźnia ks. Władysława Sarnika. Mirosław 
Szopiński w Gusen swoją postawą dawał więź-
niom nadzieję przetrwania. Ćwiczyli w baraku, 
tzw. trupiarni. Potem śpiewali dla chorych, 
umierających w obozowym szpitalu. Śpiewali 
skomponowaną przez niego pieśń Sen więź-
nia – przypomnienie domu rodzinnego, matki, 
polskich pól, lasów. „Chór w Gusen!- diabeł by 
się uśmiał. Tu, gdzie ludzi topiono w gnojów-
kach, gdzie mary ludzkie przewracały się przy 
pracy z wycieńczenia i głodu, tu w Gusen, my-
śleć o chórze”- wspominał Włodzimierz Wnuk, 
więzień. O dziwo, pieśń miała także żywy 
oddźwięk wśród Niemców. Wielu z nich od 
wielu lat przebywało w obozach, a każdy miał 
przecież matkę, dom rodzinny. „Co najdziw-
niejsze Häftlingstraum wzruszał nawet katów 
obozowych, przed którymi drżeliśmy wszyscy. 
Coś w tych ludziach załamywało się, coś w nich 
topniało na dźwięk Mirkowej pieśni”. Sen więź-
nia dla Wnuka, dla więźniów był jak Gwiazda 
Betlejemska. Przez twórczą pracę, sztukę, sło-
wami pieśni więźniowie pragnęli pokazać, że 
pomimo cierpienia można odnaleźć sens życia, 
że istnieje miłość, prawda, piękno w  kontakcie 
z drugim człowiekiem.

W niemieckim obozie koncentracyjnym 
Ravensbrück, by uczcić święto Bożego Naro- ›

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Dachau_KZ-Gedenkst%C3%A4tte_-_Haupttor.JPG
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dzenia, polska więźniarka Zofia Pociłowska, 
w piekle obozowej egzystencji, napisała pota-
jemnie sztukę Noc wigilijna. W utworze, w wa-
runkach największego zniewolenia i poniżenia, 
starała się pokazać wielkość człowieka. Jej kole-
żanki, współwięźniarki w obozie, utwór odczyta-
ły z podziałem na role w wigilijny wieczór 1942 r. 
Tekst zachował się, został odnaleziony w 2005 r. 
po śmierci jednej z więźniarek:

„Noc Wigilijna 
Pachnie siano i świętość żłobka małej Dzieciny.
…Usnęło Boże Dziecię i na ludzi senność spłynęła
(Anioł śpiewa Lulaj że Jezuniu):
„Choinka złotem świeci – cud jasny się wyśnił,
(…)
A wśród śnieżnej zamieci
Melodie płyną kolorowe. 
Chór kolęd jak świetliste gejzery wybucha.
(…) Ręce łamią opłatek i oczy błogosławią, 
Żebyś rósł duży synu, byś dobrej służył sprawie.
Niech z wigilijnej świętej nocy
Spłynie na Ciebie łaska
Prawdziwej, czystej miłości(…)
Pokój pachnie lasem, zielenią, świeżą żywicą(…). 
Cienie dziecięcych wspomnień snują się dokoła(…).”

Jest też coś bardzo charakterystycznego 
w tej sztuce, to odwołanie do chrześcijańskich 

korzeni. Nie przez przypadek to właśnie Noc 
Wigilijna Bożego Narodzenia przynosi nadzie-
ję dla doświadczonych nieludzkim traktowa-
niem więźniów obozów – Polaków. Te słowa 
nadziei, pokładane w przychodzącym na świat 
Dzieciątku Jezus, były niezwykle ważne dla 
uwięzionych polskich więźniarek. Noc Wigilijna 
podkreśla wrażliwość, pragnienia i marzenia 
więźnia – człowieka, którego chciano odrzeć 
z godności. Dlatego utwór ten może stanowić 
doskonały punkt wyjścia do rozważań o syste-
mie wartości i wyborach, przed którymi stają 
ludzie w sytuacjach ekstremalnych.

Wszystko to, co przypominało choć w mini-
malnym stopniu życie inne, przedobozowe, po-
zwalało więźniowi choćby na chwilę oderwać 
się od przytłaczającej rzeczywistości, a tym sa-
mym być sobą, a nie więźniem, skazańcem. Nie 
pogrążał się w marazmie, nie stawał się auto-
matem, zachował człowieczeństwo i  godność. 
Był to krok do zdobycia wewnętrznej wolności.

W Wigilijny Wieczór Bożego Narodzenia 
2019 r., przez moment pomyślmy o Polakach, 
więźniach niemieckich nazistowskich obozów 
koncentracyjnych, zagłady, którzy podczas nie-
mieckiej okupacji 1939-1945, nawet w tak 
ekstremalnych warunkach nie zatracili czło-
wieczeństwa, pozostali Niezłomni.▪

Anna Jagodzińska

KL Dachau,
blok X

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/KL_Dachau_Block_X.jpg
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Praga wczoraj i dziś oczami Prażanki  
– wywiad z Panią Dyrektor Renatą Wilczyńską

Myśl Praska: Pani Dyrektor wychowała się na 
Pradze Północ. Czy Pani rodzina ma również 
korzenie w tej dzielnicy?
Renata Wilczyńska: Moi rodzice nie pochodzą 
z Warszawy, pochodzą spod Warszawy. Jako 
młodzi ludzie, w latach 70-tych przeprowa-
dzili się do Warszawy. To był okres bumu cza-
sów gierkowskich – budownictwa społecznego. 
Bardzo duży wpływ na swoisty rozwój Pragi 
miała Spółdzielnia Robotnicza „Praga”. Mój oj-
ciec, sposobem patronackim, z innymi młodymi 
ludźmi wybudował plombę na ul. Radzymińskiej, 
w której osiedliliśmy się w 10 rodzin. Było to 
w roku 1977, kiedy ja, jako uczennica klasy 
pierwszej, trafiłam do Szkoły Podstawowej nr 
126 na ul. Otwockiej 3, gdzie w tym momencie 
się znajdujemy. Od siódmego roku życia moje 
losy są związane z tym budynkiem i z tą szko-
łą. W tamtym okresie powstało bardzo wiele 
nowych bloków, całe osiedle Kijowska, gdzie 
zamieszkali młodzi ludzie z małymi dziećmi. 
Dlatego moje wspomnienia związane z tą dziel-
nicą wiążą się z tym, że było tu bardzo dużo 
dzieci, moich kolegów i koleżanek, z którymi 
wzrastałam do czasów studenckich. 

M.P.: Pani poprzednia odpowiedź po części za-
wiera już odpowiedź na drugie pytanie, to jest 
jak wspomina Pani Pragę lat dziecięcych/mło-
dzieńczych, a jak ocenia Pani sytuację obecną? 
Mamy tu do czynienia ze zmianą pokoleniową, 
jak i kulturową, pod wieloma względami. 
R.W.: Tak, te dwa pytania się łączą. My tu wzra-
staliśmy, dojrzewaliśmy, mieliśmy bardzo dużo 
koleżanek i kolegów, chodziliśmy tutaj do szko-
ły podstawowej, następnie do liceum. Bardzo 
wielu z moich znajomych chodziło do liceum 
im. Bolesława Chrobrego, które znajduje się 

na ul. Objazdowej. W tym budynku, w którym 
obecnie ja jestem dyrektorem, było liceum eko-
nomiczne. Dużo nas zostało. Kiedyś nie było 
takiego trendu jeżdżenia do szkół ponadpod-
stawowych do innych, często odległych dziel-
nic. Raczej chodziliśmy do szkół takich jak licea 
czy technika w dzielnicy. Tylko nieliczne kole-
żanki odważyły się udać do liceum im. Stefana 
Batorego, ale to też nie były bardzo odległe 
dzielnice. 

Takim znacznym punktem podtrzymywania 
znajomości była dla nas Bazylika Najświętszego 
Serca Jezusa, przy której prężnie działało orato-
rium, organizowane były spotkania. Na religię 
chodziliśmy do kościoła. To stanowiło okazję do 
podtrzymywania tych więzi ze szkoły podsta-
wowej. Później ludzie poszli na studia, założyli 
swoje rodziny, i, niestety, bardzo niewielu z nas 
zostało na Pradze Północ. Moi koledzy i kole-
żanki powyprowadzali się do innych dzielnic, 
poza Warszawę lub zagranicę. Reszta pozostała 
w tych blokach na Osiedlu Kijowska, które ja 
bardzo wspominam z czasów mojej młodości 
jako takie prężne – dużo młodych ludzi, dużo 
biegających dzieci, zajęte place zabaw, parki, 
dzieci jeżdżące na rowerkach; graliśmy w piłkę, 
małe dzieci bawiły się na placach zabaw, gra-
ły w gumę, w skakankę itd. Dzieci było widać 
bardzo dużo na dworze. My nie siedzieliśmy 
w domach, my biegaliśmy po podwórkach, 
chodziliśmy z psami, spacerowaliśmy. Dzisiaj 
są różne Orliki, ale są one często pozamykane 
dla dzieci i młodzieży, u nas za Bazyliką był tzw. 
stadionik, było to boisko do gry w siatkówkę. 
Przychodziliśmy do domu, zjadaliśmy obiad i na 
rowerach jechaliśmy na to boisko, gdzie tętni-
ło życie towarzyskie, ale zarazem i życie spor-
towe. Graliśmy w siatkówkę, gry zespołowe. ›
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Przebywanie w grupie dawało nam poczucie 
wspólnoty, uczyło nas tolerancji, akceptacji 
różnych ludzi i różnych zachowań. Były to cza-
sy stanu wojennego, komunistyczne, ale my 
jako dzieci na Pradze nie zauważaliśmy tego, 
bo mieliśmy tutaj swój świat. Świat spacerów, 
gier, spotkań. Często spotykaliśmy się u kogoś. 
Osiedle Kijowska to były nowe bloki z ciepłą 
wodą, gdzie było ciepło i czysto, nowe meble. 
Nasi rodzice pracowali, a my się spotykaliśmy 
w tych mieszkaniach. 

M.P.: To bardzo ciekawe i również wiąże się 
z kolejnym pytaniem. Szkoła i nauczanie. 
Rozumiem, że nauczanie jest Pani pasją. Ma też 
Pani, w związku z szerokim doświadczeniem, 
możliwość dokonania swoistego przeglądu 
dzieci praskich. Co mogłaby Pani powiedzieć 
nam a propos zmian społecznych w praskich 
dzieciach? Szczególnie pomiędzy Pani pokole-
niem i pokoleniami Pani wychowanków. 

R.W.: Czasy się zmieniają, zmiana jest koniecz-
na w życiu społeczeństw i niezbędna do rozwo-
ju miasta. Jeszcze nawiązując do poprzedniego 
pytania: w tych mieszkaniach w których jako 
młody człowiek bywałam, mieszkałam, pozo-
stali nasi rodzice, obecnie ludzie starsi, którzy 
są już na emeryturach. Natomiast bardzo dużo 
ludzi mieszkania te posprzedawało lub wynaj-
muje je – sami poprzeprowadzali się w rodzinne 
strony, tam gdzie jest spokojniej, bo ludziom 
starszym ten pęd miasta nie jest potrzebny. 
Praga jest, czy może była, do tej pory dogod-
nym miejscem, chociaż ceny najmu, czy kupna, 
z roku na rok rosną, ale mimo to daje ona lu-
dziom szanse na osiedlenie się tu, a przynaj-
mniej zatrzymania się na jakiś czas. Istnieje też 
grupa ludzi, która sprowadza się tu z racji swojej 
fascynacji architekturą Pragi – tymi starymi ka-
mienicami, charakterem ulic, starodrzewiem... 
Ludzi przyciągają też walory komunikacyjne. 
Szczególnie w rejonie Szmulek, gdzie mamy 

Fasada budynku szkoły, 1928 r.
fot. z archiwum Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka



31

Wywiady

dobrze skomunikowaną część Pragi z innymi 
dzielnicami, co przyczynia się do tego, że ludzie 
się tu osiedlają. Są oczywiście rodziny, które 
z pokolenia na pokolenie pozostały w tych 
starych kamienicach. Oni niestety się nie roz-
winęli. Człowiek dąży do tego, by swój byt po-
prawiać. Jak mieszka w malutkim mieszkanku 
bez toalety, to pragnie mieszkania z toaletą, 
z centralnym ogrzewaniem i to powoduje, że 
młodzi pracujący ludzie się przenoszą.

No i te nowe bloki, które powstają, nowe 
plomby, ludzie przysyłają tu dzieci do szkoły, 
szkoła też się zmienia. W 2017 roku moja szko-
ła przeszła generalny remont. Stworzono lepsze 
warunki do nauki dla dzieci i młodzieży. Byliśmy 
wcześniej gimnazjum, reforma wywołała swoje 
skutki, moja szkoła była postrzegana jako szkoła 
rejonowa. Oczywiście jesteśmy szkołą rejonową, 
gimnazjum rejonowym. Po szkole podstawowej 
dzieci z lepszymi wynikami wybierały lepsze 
gimnazja, na Pradze Południe, była to Saska 
Kępa, czy Śródmieście; a tu pozostawała mło-
dzież raczej trudna, lub ze średnimi wynikami. 
My dostosowaliśmy swoje metody do współ-
pracy z tą młodzieżą. Zdarzały się różne pro-
blemy środowiskowe, ale w naszej pracy kon-
centrujemy się na zapobieganiu wykluczeniu 
społecznemu dzieci i młodzieży i dlatego sama 
też jestem na Pradze, bo temat ten jest mi bar-
dzo bliski i bardzo mnie interesuje. Moim celem 
jest zapobieganie tym problemom, wykluczeniu 
i by stwarzać lepsze warunki do poznania kultu-
ry i aby dzieci miały lepszą szansę edukacyjną 
i rozwoju na przyszłość. Zmienia się uczeń, dzieci 
pochodzą z różnych rodzin, różnych środowisk. 
Dotykamy tu różnych problemów społecznych, 
które są w Polsce, w Warszawie. Jest bardzo 
dużo rodzin rozbitych, co też stanowi problem 
– dzieci w związku z tym mają jakieś swoje pro-
blemy emocjonalne, którym trzeba zapobiegać. 
Jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi, 
dużo dzieci posiada orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Tych problemów przy-
bywa. Mamy tu bardzo dobrych specjalistów 
i chcemy być jedną z najlepszych szkół przynaj-
mniej na Pradze Północ, jeżeli nie w Warszawie. 
Chcemy się rozwijać w tym kierunku, jako szkoła 
z oddziałami integracyjnymi, bo jesteśmy szkołą, 
w której budynku znajduje się również Poradnia 
Pedagogiczno-Psychologiczna. Więc uczniowie 
mają ułatwioną drogę. Myślę, że szkoła ma duży 
potencjał rozwojowy. Komunikacja miejska jest 
bardzo blisko. 

M.P.: A takie pytanie natury demograficznej. 
Czy Pani zdaniem, z Pani obserwacji, ta ilość 
dzieci z problemami wzrasta?
R. W.: Ogólnie liczba uczniów, dzieci maleje nam 
na Pradze Północ. Jeszcze jako gimnazjum mieli-
śmy dostateczną ilość uczniów, jednak po refor-
mie zostało wiele wygaszonych oddziałów. My 
mieliśmy taką charakterystykę, że byliśmy gim-
nazjum z małą kameralną szkołą podstawową. 
Jesteśmy postrzegani jako taka rodzinna szkoła, 
z taką rodzinną atmosferą. Obecnie jesteśmy 
małą szkołą liczącą 350 uczniów. Jednak mamy 
mocną konkurencję w postaci dużych podstawó-
wek, myślę jednak, że charakterystyka, specyfika 
szkoły będzie przyciągała nowych uczniów. Jak 
już wspominałam, Praga się rozwija, są nowe 
plomby, nowe osiedla budowane, Osiedle 
Wilno – liczymy, że wyremontowany budynek 
i nasza wyspecjalizowana kadra przyczyni się 
do tego, że te dzieci będą do nas przychodziły, 
a nie do innych szkół. Takich problemów nie ma 
Białołęka czy Tarchomin, gdzie szkoły są bardzo 
przepełnione. My jeszcze mamy potencjał.

M.P.: Dziękuję. A jak Pani postrzega różnicę 
pod kątem tych dzieci, integracji różnych pro-
blemów z jakimi dzieci się pojawiają pomiędzy 
pokoleniami? 
R. W.: Moim zdaniem za naszych czasów, jak 
ja chodziłam do szkoły, nie zauważało się tych ›
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problemów. One były. One były, w klasie, różne 
charaktery, klasy były często liczniejsze. Teraz 
jest to niemożliwe, aby klasa była tak liczna. 
Moim zdaniem te problemy były, nie były tylko 
zdiagnozowane. Nie było to nazwane, nie mó-
wiło się o tym. Mówiło się, że ,,ty nie umiesz pi-
sać”, „ty nie umiesz liczyć”, „ty dekoncentrujesz 
się”, „ty jesteś niegrzeczny”. Nie było to dawniej 
nazwane. Powstało nowe nazewnictwo: dys-
leksja, dysgrafia, dyskalkulia, dzieci autystycz-
ne, dzieci z zespołem Aspergera. Kilkanaście lat 
temu nie było nawet tego nazewnictwa. Cała 
dziedzina pedagogiki specjalnej idzie bardzo do 
przodu. Badania naukowe, rozwój tych nauk, 
kursy, szkolenia, metody, środki dydaktyczne 
dla dzieci, pomoc psychologiczno-pedagogicz-
na – na to zwracamy dzisiaj bardzo szczególną 
uwagę w pracy z dziećmi. Pomocą psycholo-
giczno-pedagogiczną w szkole obecnie objęty 
jest każdy uczeń na każdym etapie. Sytuacja ży-
ciowa dziecka się może zmienić w każdej chwili 
(a każde dziecko inaczej reaguje na określoną 
sytuację) – powoduje to problemy emocjonalne 
nawet u zupełnie zdrowych dzieci. Nic w ży-
ciu nie jest pewne ani stałe. I nikt nie może 
być pewny czy nie będzie jutro potrzebował 
pomocy. 

Wczoraj był Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych i na to trzeba zwracać 
szczególną uwagę, bo sytuacja może się zmie-
nić w mgnieniu oka, i w chwilę można stać się 
taką osobą. Każdy. Wypadki komunikacyjne, 
choroby... a za każdą osobą niepełnosprawną 
stoi opiekun lub rodzic. Przede wszystkim to 
jest rodzic. Dla tych ludzi mam wielki szacunek 
i bardzo się cieszę, że dzielnica Praga Północ 
z roku na rok coraz bardziej pochyla się nad 
tymi osobami i ich problemami. To są problemy 
dzieci i rodziny z osobami dotkniętymi niepeł-
nosprawnością, różnymi niepełnosprawnościa-
mi, bo to nie są jedynie osoby na wózkach, gdzie 
problem widać. 

Ja mam ucznia, którym się mogę poszczycić. 
To uczeń gimnazjum – Jakub Kożuch, który jest 
bez jednej nogi. Stracił ją w pożarze, który sam 
spowodował. Dziecko plus zapałki równa się 
ogień. Kuba jest dzisiaj reprezentantem Polski 
w futbolu. Jest stawiany przeze mnie za przy-
kład, że nawet osoba z niepełnosprawnością 
nie powinna się załamywać, a powinna dążyć 
do sukcesu na miarę swoich możliwości i od-
nalezienia się w społeczeństwie. I naszym ce-
lem, oprócz dydaktyki, jest wychowanie dzieci, 
ale i przystosowanie dzieci z różnymi niepeł-
nosprawnościami do życia we współczesnym 
społeczeństwie. 

M.P.: Czy szkoła ma jakiś innych absolwentów, 
którymi może się poszczycić?
R. W.: W zeszłym roku świętowaliśmy jubile-
usz 90-lecia szkoły, na 100-lecie odzyskania 
niepodległości. To szkoła z piękną historią. 
Po odzyskaniu niepodległości rząd polski sta-
ną przed wyzwaniem odbudowy szkolnictwa 
i oświaty i zatrudniono najlepszych architek-
tów w Warszawie do zaplanowania serii bu-
dynków, a jednym z nich jest gmach, w którym 
się znajdujemy. Inne to Szkoła im. Władysława 
IV, gmach liceum im. Stefana Batorego i nasz 
budynek. Historię tej szkoły staramy się opisy-
wać i kultywować. Przez 90 lat szkoła ma wielu 
absolwentów.

Najstarszą żyjącą absolwentką jest 94-let-
nia Pani Irena Tomasik, nauczycielka, żołnierz 
Powstania Warszawskiego, kombatantka i we-
teranka, poetka, która do dnia dzisiejszego jest 
aktywna. Uczestniczy w spotkaniach komba-
tanckich. Chodząca żywa historia. 

Sporo uczniów wierzy, że środowisko deter-
minuje możliwość osiągnięcia czegoś w życiu. 
Ja uważam, że z tych praskich środowisk wy-
wodzi się wielu polityków, dyrektorów, arty-
stów i mówię uczniom, że nie mogą uważać, że 
jeśli się tu urodzili to do niczego nie dojdą. Jest 
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na przykład Pani Dyrektor Stelmaszczyk, która 
jest byłą uczennicą naszej szkoły. Są reżyserzy, 
np.: Marek Piwowski – reżyser Rejsu jest na-
szym absolwentem. 

Ostatnio odwiedziła nas wnuczka nasze-
go noblisty – Henryka Sienkiewicza, która też 
jest absolwentką tej szkoły. W tej szkole pra-
cowała też Maria Kaczyńska, matka naszego 
Prezydenta, która dodatkowo w liceum obok 
nauczała języka polskiego. 

Ja się szczycę tym, że jestem z Pragi, że je-
stem z rodziny robotniczej. Są obecnie takie 
czasy, że nieważne, skąd pochodzisz. Nie pyta-
my, kim była twoja mama, kim był twój tata. To 
trzeba uczniom też przekazywać. Jak będziesz 
dorosły to nie będzie ważne, czy twój ojciec był 

alkoholikiem, ty sam, to co robisz jest ważne. 
I ty sam tworzysz nową historię. 

M.P.: Ostatnio słyszałam taką refleksję, pa-
rafrazę „człowieka można wyjąć z Pragi, ale 
Pragi z człowieka nigdy”. Czy to według Pani 
prawda? 
R.W.: Nie wiem do końca, co mam powie-
dzieć. Jak Pani wie dopiero od 7 roku życia 
jestem związana z Pragą, jestem też Prezesem 
Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka 
Niemieckiego w Warszawie, mam kontakt z róż-
nymi nauczycielami, reprezentuję to środowisko 
na różnych uroczystościach i ludzie zauważa-
ją, że człowiek z Pragi ma inną otwartość do 
wszystkich innych ludzi. Prażanie są otwarci, 

Od lewej: Deflina Gerbert-Czarniecka (MP), Renata Wilczyńska fot. Łukasz Russa

›
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ale za razem zamknięci. To polega na tym, że 
człowiek, który się wychował na Pradze jest 
obserwatorem i ktoś kto będzie się chciał za 
bardzo zbratać spotka się z rezerwą. My pa-
trzymy na to z pokorą, z dystansem na tę osobę, 
to takie środowiskowe podejście „ten teren, te 
ulice do nas należą”. Tu się wszyscy znają z imie-
nia i z nazwiska. Jest to rodzina. Tu trzeba się 
wtopić w to środowisko, ale stopniowo. Tu nie 
jest ważne, jaki kto ma samochód. Na Pradze 
istotne jest, czy ktoś jest uprzejmy, łatwo na-
wiązuje kontakty, jakim ktoś jest człowiekiem, 
to jest ważne. U nas funkcjonują małe sklepi-
ki, gdzie wszyscy się znają. Gdzie chętnie się 
do pani Krysi do kiosku idzie, czy się chętnie 
pogada. Ta charakterystyka, tendencja bardzo 
wyciąga z domu też starszych ludzi – to że się 
wszyscy znają, to że mogą sobie iść do tych 
sklepików porozmawiać. 

Mamy łatwość nawiązywania kontaktów 
z ludźmi, ale zarazem też stawiamy na dystans, 
jesteśmy obserwatorami tych innych ludzi, 
którzy przejeżdżają tu z różnych części Polski. 
Wydaje mi się, że tym ludziom, którzy tu przy-
jeżdżają też jest trochę ciężko wejść w to śro-
dowisko Pragi. 

M.P.: Zbliżają się święta Bożego Narodzenia 
i Nowy Rok. Jak obchodziliście Państwo tu kie-
dyś te święta, a jak to teraz wygląda? Pytam 
oczywiście o Pani subiektywne spojrzenie oso-
by, która obserwuje ten świat od wewnątrz.
R.W.: Aż mi się łza w oku zakręciła. Ja sobie 
przypominam takie bardzo duże targi choinek, 
zielonych choinek. Właśnie na osiedlu, przy uli-
cy Radzymińskiej. Ten zapach, ta atmosfera. Mi 
się święta kojarzą też z sensoryką, że pachnie, 
że można coś dotknąć, i ten zapach tego świer-
ku, i te karpie pływające w tych wielkich baliach 
na bazarkach. Teraz się dużo mówi o ekologii, 
osobiście karpia bym nie zabiła. Te choinki, te 
karpie. Takie zwykłe tanie dekoracje jak jemioła, 

my tutaj na Pradze stawialiśmy na skromność. 
Teraz hipermarkety są przyozdobione na-
prawdę drogimi rzeczami. Praga to robotnicza 
dzielnica i tutaj nie było przepychu. Były zwy-
kłe tanie choinki, jemioła, siano. Sprzedawano 
karpie, mak na bazarach, czy pomarańcze. Taka 
atmosfera panowała. Ludzie się zatrzymywali, 
rozmawiali ze sobą. Dzisiaj zanika. Przyjeżdżają 
z tymi niepachnącymi choinkami oprawionymi 
w ramki, jest to drogo, nastawione na komercję. 
Nie ma takiego zwykłego pana Gienia, który 
te choinki sprzedaje. To już jest taka komer-
cja, moim zdaniem. Ja nie lubię komercji, lubię 
naturalną atmosferę, naturalny zapach tych 
świąt, gdzie ludzie się zatrzymują, rozmawiają 
ze sobą. Pamiętam cukiernie, które pachniały 
wypiekami makowców, serników świątecznych, 
dekoracje w sklepach, ludzie też na to zwracali 
uwagę, by nawet u szewca był jakiś element 
bożonarodzeniowy. Nie było to nic drogiego, 
skromne ozdoby z bibuły, z papieru, ale z du-
chem. Ja tak to sobie przypominam. 

Z takich bardzo fajnych rzeczy to jest tra-
dycja związana z karpiami, gdzie przekazywano 
sobie w prezencie łuskę, którą umieszcza się 
w portfelu, koniecznie czerwonym, żeby „pie-
niądze się trzymały”. 
M.P.: Dziękujemy za miłą rozmowę i życzymy 
sukcesów.▪ 

Z Panią Renatą Wilczyńską, dyrektor  
Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka w 
Warszawie przy ul. Otwockiej 3 rozmawiali 

Delfina Gerbert i Łukasz Russa. 
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Celem naszego stowarzyszenia jest propagowanie postaw 
i wartości patriotycznych, podtrzymywanie tradycji naro-

dowych, pielęgnowanie polskości, popularyzacja i wspieranie 
edukacji historycznej oraz ochrona miejsc pamięci i dziedzictwa 
kulturowego.

Od wielu lat organizujemy obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, obchody rocznicy podjęcia Powstania 
Warszawskiego, koncerty, konkursy oraz wiele innych przed-
sięwzięć mających na celu promowanie polskiej historii, kultury 
i tradycji. Wspieramy także lokalne społeczności, prowadzimy dzia-
łalność kulturalną i promujemy działania mające na celu poprawę 
zdolności obronnych naszego społeczeństwa. 

Zapraszamy do wstąpienia do Towarzystwa 
Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury

Kontakt
e-mail: woj.slawek1807@gmail.com
tel.: 661 594 207
Szczegółowe informacje o naszej działalności znajdują się na stronach:
tmptik.org.pl
www.facebook.com/Towarzystwo-Miłośników-Polskiej-Tradycji-i-Kultury-900168683364092
Darowizny prosimy przekazywać na rachunek numer:
45 1240 1082 1111 0010 7016 4036
Bank PKO SA VI Oddział w Warszawie 

fot. z archiwum TMPiK

W naszych szeregach można rozwinąć swoje zainteresowania historią, a także wziąć udział 
w organizowanych przez nas inscenizacjach historycznych. Każdy może znaleźć u nas ciekawe pole 
dla swoich działań.
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