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Słowo od redakcji

Kolejny miesiąc narodowej kwarantanny 
poza materialnymi sprawami daje możli-

wość dłuższego przemyślenia swojej egzysten-
cji. Wielu również myśli nad celowością podej-
mowanych działań w związku z koronawirusem 
przez światowe rządy, w tym polski. Rodzi się 
wiele pytań, na które dostajemy odpowiedzi 
pokrętne, niepełne lub zbywające. To daje pole 
do tworzenia się coraz to nowszych teorii spi-
skowych, które, często wyssane z palca, mają 
szczyptę prawdy. Wiele osób pyta czy w ogóle 
problemem jest sam rozprzestrzeniający się 
wirus czy może zostaliśmy wkręceni w spiralę 
strachu. Człowiek żyjący w strachu, niepew-
ności nie myśli i nie podejmuje racjonalnych 
działań. A co za tym idzie daje się nim łatwo ste-
rować. Pewne jest jedno – świat został poddany 
swego rodzaju testowi. Co z niego wyniknie? 
Zobaczymy w kolejnych miesiącach. Na pew-
no boleśnie się to odbije na gospodarce, której 
będzie potrzeba wiele czasu, żeby wrócić do 
normalności. 

Nadzieją napawa trwający okres radości 
wielkanocnej. Zmartwychwstały Chrystus daje 
moc. Może to wydawać się dla wielu czcze, 
katolickie gadanie. Jednak w czym lub w kim 
mieć nadzieję, jak nie w Nim? Wielu próbowało 
mianować się Chrystusami. Wiemy, jak to się 
kończyło… W trakcie trwającej kwarantanny, 
kiedy spowolniło na moment na życie i nie go-
nimy za materialnymi sprawami, warto może 
pomyśleć, co jest dla każdego z nas wartością/
odniesieniem…

Przed nami piękny miesiąc maj w którym 
obchodzimy ważną dla państwowości polskiej 
rocznicę. 3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą 
w Europie konstytucję. Dla wielu było to wyda-
rzenie, które określano jako „ostatnią wolę ga-
snącej Ojczyzny”. Patrząc na to z perspektywy 

czasu wiele możliwości zostało zaprzepasz-
czonych. Jednak władza, która wtedy była 
sprawowana, nie była suwerenna. Zarówno 
sejm, jak i sam król byli trzymani w garści przez 
ościenne państwa. Ciekawym faktem dotyczą-
cym sygnatariuszy Konstytucji 3 maja może być 
to, że co trzeci podpis należał do członka loży 
masońskiej. Dziwić to może zwłaszcza, że jed-
ną z uchwał było uchwalenie religii katolickiej 
jako religii panującej. Zapis o katolicyzmie jako 
religii panującej, miał jedynie uciszyć tę część 
posłów, która do lóż masońskich nie należała. 
Wolnomularze nie zamierzali respektować tego 
prawa. Wszak za przynależność do lóż masoń-
skich groziła ekskomunika. 

Wszystkim Czytelnikom na te trudne dni 
kwarantanny życzę spokoju ducha. Oraz wiary, 
że będzie lepiej. Dbajmy o siebie biorąc odpo-
wiedzialność jeden za drugiego. 

Łukasz Russa
Redaktor naczelny
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Z tradycją przez życie

Z Magdą Rutkowską twórczynią ludową,  
artystką, właścicielką firmy „Moc Dekoracji 

– Magda Rutkowska” rozmawiał Łukasz Russa.

Łukasz Russa: Skąd się wzięło zainteresowanie 
tradycją w Twoim życiu? 
Magda Rutkowska: Tradycja w moim życiu była 
obecna od zawsze. Odkąd sięgam pamięcią 
Babcia (Kazimiera Wnukowska) i Mama (Barbara 
Rutkowska) wykonywały pisanki batikowe. 
Dokładnie pamiętam, jak będąc małą dziew-
czynką chciałam być taka jak One. Uwielbiałam 
podpatrywać Mamę i Babcię podczas tworzenia 
pięknych pisanek. Bardzo fascynowało mnie po-
wstawanie wzorów i zmiana koloru wydmuszki 
pod wpływem różnych barwników. Babcia przy 
tym opowiadała o dawnych czasach, tradycjach 
i zwyczajach ludowych. Podkreślała także, że 
muszę to wszystko dobrze zapamiętać , żeby 
kiedyś przekazać to innym. Bardzo miło wspo-
minam ten wspólnie spędzany czas przy charak-
terystycznym zapachu wosku.

ŁR: Czy Podlasie, z którego pochodzisz posiada 
swój strój, zwyczaje ludowe, które są do dzisiaj 
kultywowane w związku z Wielkanocą?
MR: Pochodzę z Podlasia, a dokładnie z Lipska 
nad Biebrzą. Region ten posiada swój trady-
cyjny strój ludowy, który prezentuję podczas 
warsztatów. Do tej pory podczas śniadania 
wielkanocnego wiele rodzin kultywuje trady-
cję zabawy „wybitki”, która polega na uderzaniu 
ugotowanym jajkiem o jajko innego uczestni-
ka. Zwycięzcą zostaje ta osoba, której jajko jest 
najmocniejsze (czyli nie jest zbite). Poza tym, 
matki chrzestne obdarowują swoich chrześnia-
ków własnoręcznie wykonanymi pisankami, na 
których znajduje się charakterystyczny dla 
Podlasia element „słoneczka”, symbolizujące-
go zdrową, okrągłą buźkę dziecka. Kolejnym 

przykładem kultywowania tradycji jest zwyczaj, 
zgodnie z którym panie, posiadające stroje lu-
dowe, przychodzą w nich do kościoła na uro-
czystą rezurekcję.

ŁR: Wiele osób myśli stereotypowo, że osoba, 
która zajmuje się artyzmem tradycyjnym to 
babcia, która już swoje przeżyła. Ty ten po-
gląd łamiesz… Młoda, piękna kobieta z pasją 
podchodzi do tradycji czyniąc to również spo-
sobem na życie. Jak to się dzieje? 
MR: Tak, to prawda… Często podczas warszta-
tów zdarza się, że osoby, które nie znały mnie 
wcześniej są zdziwione, ponieważ tak jak wspo-
mniałeś, spodziewały się pani w podeszłym 
wieku. Sprzyja to także różnym zabawnym 
historiom. Ja wychodzę z założenia, że w życiu 
trzeba robić to, co się kocha, a wtedy praca nie 
będzie pracą tylko przyjemnością. Uwielbiam 
kontakt z ludźmi, więc prowadzę warsztaty rę-
kodzieła ludowego zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych, a doświadczenie zdobyte podczas 
pracy w przedszkolu i w szkole umożliwia mi 
dostosowywanie zajęć do poszczególnych grup 
wiekowych. Poza tym wykonuję pisanki, bomb-
ki i inne dekoracje. Każdy z tych produktów jest 
indywidualny, gdyż wykonuję je ręcznie z naj-
wyższą starannością. Sprawia mi to ogromną 
radość. Kiedy widzę, że moje warsztaty cieszą 
się popularnością, a wykonane przeze mnie pi-
sanki czy bombki przyczyniają się do czyjegoś 
uśmiechu, to wiem, że to, co robię ma sens . 
A to bardzo motywuje mnie do dalszej pracy.

ŁR: W jakim wieku odkryłaś, że chcesz zaj-
mować się artyzmem tradycyjnym? Czy były 
chwile zawahania? 
MR: Artyzmem tradycyjnym chciałam się zajmo-
wać od momentu, kiedy nauczyłam się mówić 
i chodzić… (śmiech) Niestety Mama i Babcia, 
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z wiadomych powodów, nie były zachwycone, 
gdy podczas chwili ich nieuwagi, bawiłam się 
misternie wykonanymi przez nie pisankami… 
Jako dziecko z niecierpliwością czekałam na 
moment, aż będę mogła samodzielnie je wyko-
nywać. Musiałam poczekać na to kilka lat, po-
nieważ nanoszenie na skorupkę gorącego wo-
sku w przypadku dziecka jest niebezpieczne. 
Bardzo lubiłam to zajęcie, jednak moja ścieżka 
kariery poszła w innym kierunku, a twórczość 
ludową traktowałam jako hobby. Po latach po-
stanowiłam zamienić moją pasję w moją pracę. 
Momentem przełomowym był rok 2018, kiedy 
Babcia została odznaczona przez Prezydenta 
RP Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na 
rzecz Kultury Polskiej oraz dorobek twórczy. 
Wtedy postanowiłam, że będę kontynuować 
Jej dzieło i przeorganizuję swoje dotychcza-
sowe życie. Oczywiście, że były chwile za-
wahania… Nie tak łatwo jest zrezygnować ze 
stabilnej pracy na etacie na rzecz czegoś nie-
pewnego… Jednak do odważnych świat należy 
i uważam, że warto wyjść ze strefy komfortu, 
aby dążyć do realizacji swoich marzeń.

ŁR: Zajmujesz się malowaniem jajek metodą 
batikową. Czy możesz powiedzieć coś więcej 
na temat tej metody? 
MR: Technika batikowa polega na wielokrot-
nym nanoszeniu na skorupkę jajka wosku 
pszczelego za pomocą szpileczki krawieckiej 
umieszczonej w patyczku oraz na wielokrot-
nym barwieniu wydmuszki. Szpileczkę należy 
zanurzyć w rozgrzanym wosku i jak najszybciej 
przenieść ją na skorupkę, aby stworzyć element 
wzoru. Jedno zamoczenie szpileczki umożli-
wia wykonanie tylko jednej kreski lub kropki. 
W celu uzyskania jak największej liczby kolorów 
na pisance, barwienie należy rozpocząć od jak 
najjaśniejszego koloru i stopniowo przechodzić 
do kolorów ciemniejszych. Na koniec (aby po-
zbyć się wosku i otrzymać gładką powierzchnię 

skorupki) przez chwilę pisankę trzeba trzymać 
nad rozgrzaną kuchenką elektryczną lub nawet 
nad świeczką. Pod wpływem ciepła wosk bę-
dzie się topił. Usuwa się go okrężnymi ruchami 
przy użyciu ręcznika papierowego. Zabieg ten do-
datkowo nabłyszczy skorupkę. Wykonywanie 
pisanek techniką batikową jest zajęciem wielo-
etapowym i pracochłonnym, ale też niezwykle 
przyjemnym.

ŁR: Czy pisankę można wykonać tylko na jajku 
kurzym? Z czego uzyskiwano barwniki w daw-
nych czasach, kiedy nie można było kupić go-
towych farb?
MR: Pisankę można wykonać na każdym rodza-
ju jajka, również na jajku kaczym, gęsim czy też 
strusim. W zależności od jego wielkości, wy-
dłuża się czas pracy potrzebny do uzyskania 
zamierzonego efektu. Do barwienia pisanek wy-
korzystywano wywary z różnego rodzaju roślin. 
Z łusek cebuli uzyskiwano kolor od jasnożółte-
go do ciemnobrązowego, z buraka – odcienie 
koloru bordowego, z młodego żyta – kolor zie-
lony, z kwiatu malwy – kolor fioletowy. Jednak 
najbardziej tradycyjne dla Podlasia są pisanki 
barwione w wywarze uzyskanym z kory olchy 
i dodatku rdzawego żelaza. Takie właśnie pisan-
ki wykonywała moja Babcia, które etnografo-
wie nazwali „perłami Podlasia”.

ŁR: Jak otoczenie podchodzi do tego co robisz? 
MR: W obecnych czasach obserwowany jest 
wzrost zainteresowania tradycją. Zajęcia, pod-
czas których uczestnicy zdobywają wiedzę na 
temat kultury, zwyczajów oraz własnoręcznie 
wykonują prace, cieszą się dużą popularno-
ścią. Warsztaty, w których uczestniczą całe 
rodziny, sprzyjają zacieśnianiu czy też nawet 
odbudowywaniu więzi, co jest niezwykle istot-
ne w tych jakże zabieganych czasach… Ludzie 
szukają okazji do dobrej zabawy, zapomnienia 
o troskach i problemach dnia codziennego. 



66

Wywiady

Często spotykam się z pozytywnymi reakcjami, 
bo ludzie mają coraz większą świadomość wagi 
ocalenia tradycji od zapomnienia. 

ŁR: Jak przekonujesz ludzi młodych do zain-
teresowania wartością jaką jest tradycja? Czy 
nie spotykasz się z obojętnym odbiorem typu 
„po co mi to”? 
MR: Szanuję prawo każdego człowieka do wła-
snego zdania. Jeżeli ktoś nie jest zainteresowa-
ny tradycją to po prostu nie zapisuje się na moje 
warsztaty. Czasami zdarza się, że osoba, która 
nie do końca jest przekonana czy tradycja jest 
ważna, pod wpływem zdobywanych informacji 
i własnoręcznego wykonania rękodzieła ludo-
wego, zaczyna się interesować tym tematem, 
pogłębia swoją wiedzę i dostrzega wartość, jaką 

można czerpać z mądrości przeszłych pokoleń. 
Opowiadam o zwyczajach i tradycjach, prezen-
tuję strój ludowy z Lipska nad Biebrzą, pokazuję 
w jaki sposób wykonać rękodzieło, pomagam 
osobom, którym sprawia to trudność. Jednak 
to każdy sam decyduje czy spuścizna naszych 
przodków stanowi dla niego wartość, czy też nie.

ŁR: Jak byś zachęciła ludzi zwłaszcza młodych 
do tego aby wracali do korzeni kultywując tra-
dycje nie tylko te związane z Wielkanocą?
MR: Tradycja jest niezwykle cenną wartością, 
pozostawioną nam przez naszych przodków. 
Należy ją pielęgnować i przekazywać kolej-
nym pokoleniom, aby ocalić od zapomnienia. 
Korzystając z wiedzy oraz doświadczenia prze-
szłych pokoleń, możemy poznać świat wartości, 
kultury i obyczajów tak skrupulatnie chroniony 
przez naszych przodków. Zapominając o dorob-
ku kulturowym naszego kraju, nie zbudujemy 
dobrego świata. Zainteresowanie tradycją może 
stanowić dużo bardziej wartościową alternaty-
wę dla samotnego spędzania czasu w wirtual-
nym świecie. Wykonując rękodzieło ludowe mo-
żemy rozwijać swoją kreatywność, miło spędzać 
czas z rodziną lub przyjaciółmi, a przy okazji 
ćwiczyć cierpliwość. Na podstawie osobistych 
doświadczeń śmiało mogę stwierdzić, iż kon-
takt z tradycją wpływa na człowieka w bardzo 
pozytywny sposób. Osoby, które chciałyby się 
o tym osobiście przekonać, zapraszam na pro-
wadzone przeze mnie warsztaty. 

ŁR: Bardzo dziękuję za rozmowę.▪

Magda Rutkowska
fot. z archiwum Magdy Rutkowskiej
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Pisanki Wielkanocne
fot. z archiwum Magdy Rutkowskiej

Dawne tradycje wielkanocne

Wielkanoc to wyjątkowy czas nie tylko 
dla katolików, ale dla wszystkich chrze-

ścijan. Oczekują bowiem oni na zmartwych-
wstanie Zbawcy. Obecnie kojarzy nam się 
głównie z Wielkim Postem, Niedzielą Palmową, 
Mszami Rezurekcyjnymi i święceniem święco-
nek, które następnie wchodzą w skład potraw 
podawanych na wielkanocnym porannym stole. 

Jednak istnieje sporo zapomnianych tradycji 
związanych z tym świętem.

Obecnie Wielki Post oznacza wyrzecze-
nia oraz rekolekcje mające nam przypominać 
o Męce Pańskiej i poświęceniu z jakim się wią-
że. Dawniej okres ten był bardziej widowisko-
wy. Miały miejsce m.in. procesje biczowników 
(obecnie praktykowane jeszcze w niektórych 
rejonach Włoch i Hiszpanii) oraz kapowników 
(nazwa pochodzi od kap jakimi się nakrywali). 
W procesjach brali udział pokutnicy lub ochot-
nicy. Kapownicy przyodziewali kaptury i kapy 
odkrywając jedynie plecy w celu zadawania so-
bie chłosty. Pątnicy, którzy się do procesji tych 

przyłączali mogli mieć ubiór kolorowy i, niekiedy, 
biorąc udział byli pod wpływem alkoholu mając 
na celu znieczulenie przed samą chłostą. 

Inna ciekawą tradycją wielkopostną było 
wieszanie śledzia albo pogrzeb żuru i śledzia. 
To tradycja typowo wielkotygodniowa. Wiązała 
się ze swoistą zemstą młodzieży za żur i śledzie, 
którymi bardzo często ich męczono w trakcie 
postu. To tradycja głównie wiejska. Młodzież 
w Wielki Piątek wieczorem na suchych wierz-
bach nad drogami wieszała na powrozach 
drewniane śledzie za to, że tyle czasu królowa-
ły one nad mięsem. Żur ceremonialnie wyno-
szono z kuchni, jako zbyteczny i robiono przy 
tym psikusy np. wieszano garnek z żurem nad 
drzwiami tak aby oblał pierwszą osobę prze-
chodzącą przez nie.

Co do palm, wierzono, że mają one zapew-
nić bezpieczeństwo, a połykanie ich miało przy-
nosić zdrowie i bogactwo. Przede wszystkim 
mają one chronić mieszkańców domów, gdzie 
je umieszczano przed nieszczęściem.

O symbolice pisanki i jajek w związku 
z Wielkanocą napisano tomy. Rzadko jednak 
spotyka się wspomnienie o tym, że wydmuszki 
miały chronić drzewa owocowe przed szkod-
nikami, a jeśli chłopak podarował malowaną 
wydmuszkę dziewczynie, to miał wobec niej 
poważne zamiary. Jeśli ona przyjęła dar i od-
wzajemniła się swoją, oznaczało to, że jest 
absztyfikantowi przychylną.

Dzieci z kolei uwielbiały grę zwaną walatką lub 
wybitką. Gra polegała na toczeniu po stole ma-
lowanych jajek albo stukaniu się pisankami trzy-
manymi w ręku. Wygrywał ten, czyja pisanka się 
rozbiła. Nagrodą zazwyczaj były drobne słodycze.

Pozostałe tradycje, takie jak oczekiwanie 
zajączka czy szukanie jajek w trawie, są kulty-
wowane do dziś.▪

Delfina Czarniecka
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Narodowe

Koncepcja Katolickiego Państwa Narodu 
Polskiego w ujęciu ks. Michała Poradowskiego

Myśl polityczna polskiego obozu narodo-
wego jest bogata i różnorodna. Polski na-

cjonalizm odróżnia się od nacjonalizmu niemiec-
kiego czy ukraińskiego m.in. tym, że podczas 
gdy Polacy dokonali syntezy myśli narodowej 
z myślą katolicką, Niemcy i Ukraińcy pozosta-
li przy nacjonalizmie pogańskim (Niemcy) czy 
indyferentnym religijnie (Ukraińcy). Zbliżone 
formacje ideowe nacjonalizmu chrześcijańskie-
go pojawiły się natomiast w Austrii, Hiszpanii 
i Portugalii. Polscy narodowcy jako cel założyli 
sobie budowę Wielkiej Polski. Po odejściu od 
pozytywizmu, który budował ruch narodowy 
w XIX wieku i na początku XX wieku pojawiła 
się tendencja ku katolicyzmowi, która utrzymu-
je się zasadniczo w obozie narodowym do dzi-
siaj. Uznano, że emanacją Wielkiej Polski będzie 
Katolickie Państwo Narodu Polskiego. Idea ta 
stała się w zasadzie najważniejszą myślą prze-
wodnią młodzieży narodowej i Narodowych Sił 
Zbrojnych.

Jedną z osób odpowiedzialnych za usystema-
tyzowanie wizji i założeń Katolickiego Państwa 
Narodu Polskiego jest ks. Michał Poradowski. 
Dokonał tego na łamach książki „Katolickie 
Państwo Narodu Polskiego”, którą napisał pod-
czas II wojny światowej. Zrządzeniem losu książ-
ka ta, oddana do druku, lecz jeszcze nie wydru-
kowana niemal w całości spłonęła. Zachowały 
się jedynie jej dwa rozdziały – „Katolicka nauka 
o państwie” oraz „Państwo narodowe”. Na ich 
podstawie można dokonać rekonstrukcji podsta-
wowych założeń Katolickiego Państwa Narodu 
Polskiego. Niestety, prawdopodobnie na zawsze 
już, pełen obraz jego idei może pozostać pod 
płaszczykiem tajemnicy. Ks. Michał Poradowski 
był duszpasterzem NSZ i miał zasadniczy wpływ 
na formację ideologiczną tej grupy.

Jakąkolwiek koncepcję polityczną najlepiej 
przedstawić poprzez szerokie zredagowanie 
podstawowych założeń, które ją tworzą. Według 
ks. Poradowskiego podstawą Katolickiego 
Państwa Narodu Polskiego, a więc jednej z kon-
cepcji Wielkiej Polski, musi być pełne przyjęcie 
i stosowanie się do zasad Ewangelii. Państwo ma 
obowiązek kierowania się zasadami wynikający-
mi z katolicyzmu. Według autora wszystko, co 
nie jest chrześcijańskie jest pogańskie – „świat 
kapitalizmu czy bolszewizmu, demokracji czy 
totalizmu – to wszystko jedno, bo to wszystko 
jednakowo pogańskie” .

Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego 
i propagowany w niej hipotetyczny ustrój oparty 
jest w dużej mierze o katolicką naukę o człowie-
ku i państwie. Kluczowym pojęciem doktryny 
katolickiej w tym zakresie jest koncepcja god-
ności człowieka wynikająca z faktu stworzenia 
go na obraz i podobieństwo Boga oraz odku-
pienia przez Jezusa Chrystusa. Z natury ludz-
kiej, stworzonej przez Boga, wynika tworzenie 
społeczeństw, a w ich następstwie państw, 
które znajdują się pod ludzką władzą. Co waż-
ne – władza ta ma obowiązek służenia ludowi. 
Władze państwowe muszą, jak było wcześniej 
już wspomniane, stosować się do zasad dok-
tryny katolickiej. Ks. Michał Poradowski jed-
noznacznie sprzeciwia się innym poglądom na 
państwo i relacje łączące je z jednostką. Potępia 
anarchizm, „niektóre demokracje” (te, które 
uważają, że państwo jest wynikiem woli czło-
wieka, a nie konsekwencją jego społecznej na-
tury) oraz kult państwa, pogański w swej isto-
cie, a konstytuujący ustroje takie jak: socjalizm, 
komunizm, hitleryzm, imperializm. Celem pań-
stwa jest „wytworzenie i zorganizowanie takich 
warunków życia dla ludzi, swych obywateli, aby 
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mieli możność zaspokojenia wszystkich swo-
ich koniecznych do życia ludzkiego potrzeb, 
ale tylko tych, których zaspokojenie w życiu 
indywidualnym jest bądź w ogóle niemożliwe, 
bądź to zbyt utrudnione” . Kluczowe w tym opi-
sie wydają się być dwa zagadnienia. Pierwsze 
– troska państwa wyłącznie o własnych oby-
wateli. Drugie – koncepcja ograniczonego do 
niezbędnego minimum państwa opiekuńczego. 
Istotnym jest to, że te „konieczne do życia ludz-
kiego potrzeby” nie mogą być rozpatrywane 
z punktu widzenia marksizmu lub kapitalizmu. 
Są oczywiście związane z biologicznym prze-
trwaniem, ale też z pełniejszym wyrazem ży-
cia osoby – to potrzeby umysłowe, naukowe, 
twórcze, kulturalne, artystyczne, wolnościowe 
oraz – przede wszystkim – duchowe, religijne. 
Ks. Poradowski pisze o tym, że „państwo nie 
powinno się wtrącać w życie indywidualne oby-
watela” oraz „wszyscy obywatele powinni być 
traktowani przez władze państwowe jednako-
wo” , przy czym zwraca uwagę na zaistnienie 
„faktycznej potrzeby” , która to ma być warun-
kiem niezbędnym dla zaangażowania państwa. 
Prawa stanowione przez państwo katolickie 
muszą być wyrazem troski o poziom moralności 
obywateli, rozpatrywanej z katolickiego punk-
tu widzenia. Publiczne zachowania grzeszne 
i niemoralne powinny być karane. Prawo nie 
może przeszkadzać w dążeniu do zbawienia. 
Państwo winno pełnić rolę uzupełnienia ży-
cia indywidualnego swych obywateli. Prawa 
państwa i władzy wypływają z prawa natury, 
utożsamianego przez ks. Poradowskiego z pra-
wem Bożym, a prawa człowieka z jego godności 
ludzkiej. Dobro obywatela i dobro państwa są 
tym samym dobrem.

Koncepcji państwa narodowego poświęco-
ny jest drugi rozdział książki. Ks. Poradowski 
definiuje naród jako społeczeństwo połączone 
wspólnym językiem, obyczajami, kulturą, teryto-
rium, wspólnym dorobkiem pracy poprzednich 

pokoleń i przede wszystkim wspólną świado-
mością narodową. Tak definiowany naród sta-
nowi najwyższą formę społeczności ludzkiej 
w Europie, nadbudowę etyczną społeczeń-
stwa i instytucję prawa natury. Ks. Poradowski 
tłumaczy to w sposób następujący: „Obecnie 
w dwudziestym wieku, najwyższą formą spo-
łeczeństwa w Europie jest naród. A skoro spo-
łeczeństwo wynika z prawa natury, a naród jest 
najwyższą formą rozwoju społeczeństwa, bo 
jego nadbudową etyczną, to jasne jest, że naród 
jest instytucją prawa natury” . Naród ten jest 
dobrem najwyższym zaraz po Bogu i zbawie-
niu, w razie konieczności, nie tylko można, ale 
wręcz trzeba za niego oddać życie. Naród jest 
urzeczywistnieniem „wszystkich ideałów życia” 
. Naród, jak wynika z Biblii, ma określoną mi-
sję do spełnienia. Wychowawcą narodów jest 
według ks. Poradowskiego Kościół katolicki. To 
z jego działalności wynika zauważana przez na-
rodowców i charakterystyczna dla Polski synte-
za patriotyzmu i katolicyzmu. Koncepcja naro-
du czerpie z prawa rzymskiego, porównując go 
do rodziny. Ważne w przynależności narodowej 
jest pochodzenie etniczne, ale nic nie stoi na 
przeszkodzie, by włączyć w harmonijne życie 
narodu jednostki obce etnicznie, o ile tylko 
przyjmą wszystkie wartości konstytuujące dane 
naród. Autor zwraca dużą uwagę na wytworze-
nie takiego systemu, który harmonijnie pogodzi 
interesy jednostki i narodu. Wszelkie ideologie 
totalitarne (bolszewizm, hitleryzm, faszyzm) 
niszczą jednostkę, przez co są antynarodowe. 
Jak uważa ks. Poradowski „ubożenie indywidu-
alności ludzi tworzących naród jest ubożeniem 
samego narodu” i „naród opiera się na jednost-
kach i żyje w jednostkach” . Z drugiej strony po-
dobnie antynarodowe są ideologie, w których 
dobro jednostki przeważa bezwzględnie nad 
dobrem narodu. Tyczy się to niektórych typów 
demokracji. Naród według ks. Poradowskiego 
jest najwłaściwszym środowiskiem życia 
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jednostki. Istnienie poza nim jest możliwe, ale 
sprawia, że jednostka staje się czymś na kształt 
„kaleki duchowej”. Zgodnie z powyższym autor 
sprzeciwia się porównywaniu narodu i jedno-
stek do organizmu i komórek (takie biologiczne 
porównania były często obecne w naukach po-
litycznych). Jednocześnie staje w silnej opozycji 
do mechanistycznego (zbudowanego jak me-
chanizm) ujmowania społeczeństwa. Zwracana 
jest także uwaga na fakt posiadania przez na-
ród swoistej osobowości. Istnieją takie rzeczy 
jak „myśl narodowa, narodowa filozofia, wola 
narodu i jej przeróżne przejawy, charakter na-
rodowy” . Naród ponosi odpowiedzialność za 
swoje czyny i wypełnienie postawionego przed 
sobą celu życia , co uwypukla przekaz Starego 
Testamentu o narodzie wybranym. Naród jako 
„osoba moralna” powinien się nieustannie do-
skonalić, tak jak doskonalić się powinny tworzą-
ce go jednostki. Autor upatruje tutaj wdrożenia 
zasad ustrojowych moralności katolickiej jako 
immanentnego przejawu owego doskonalenia 
się narodu. Kolejnym ważnym aspektem poru-
szanym przez ks. Poradowskiego jest kwestia 
etyki narodowej. Wychodząc z pozycji nauki 
Kościoła ostro sprzeciwia się makiawelizmowi, 
zasadzie egoizmu narodowego i zasłaniania się 
kwestią racji stanu, które to uważa za pogań-
skie. Uważa, że moralność katolicka ma zasto-
sowanie zawsze, przez całe życie człowieka. 
Poseł, minister czy dyplomata również muszą 
cały czas się do niej stosować. Jako alternatywę 
powyższych zasad proponuje ewangeliczne ro-
zumienie miłości i tzw. ordo caritatis (porządek 
miłości). Zgodnie z nim najpierw należy kiero-
wać miłość ku Bogu, potem ku sobie, potem 
ku swym najbliższym, potem ku narodowi jako 
ogółowi, potem ku innym ludziom. Katolik 
ma prawo użyć siły, by chronić siebie i swych 
najbliższych. Jednocześnie ma obowiązek po-
magać innym narodom i zwalczać zło wszę-
dzie, niezależnie od granic państwowych. Ks. 

Poradowski rozróżnia nacjonalizm katolicki (np. 
polski) – postawę ze wszech miar słuszną; od 
nacjonalizmu pogańskiego (np. hitlerowskie-
go), który obecnie nazwalibyśmy raczej szowi-
nizmem, a więc postawy haniebnej, grzesznej 
i sprzecznej z chrześcijaństwem.

Taki to obraz Katolickiego Państwa Narodu 
Polskiego prezentuje ks. Michał Poradowski. 
Funkcjonowanie i stanowione prawo tego hi-
potetycznego ustroju opierają się na rzymskim 
katolicyzmie i nauce Kościoła oraz chrześcijań-
skim nacjonalizmie. Z tych fundamentów kształ-
tują się znane dzisiaj podstawy tej koncepcji. 
Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego 
stanowczo odrzuca wszelkie prądy myślowe, 
w tym polityczne, sprzeczne z nauką Kościoła, 
a więc m. in. totalitaryzm, liberalizm, niektóre 
demokracje i anarchizm. Zapewnia za to władze 
publiczne służące obywatelom, ograniczony wa-
riant państwa opiekuńczego wspierającego naj-
bardziej potrzebujących pod względem potrzeb 
biologicznych i duchowych, równość obywateli 
wobec prawa, pozostawienie sfery prywatnej 
poza obszarem zainteresowania władz publicz-
nych. Państwo takie, czyli Wielka Polska, oparte 
jest o naród – wspólnotę o etnicznej podstawie, 
ale otwartą na jednostki obcego pochodzenia. 
Dążenie do dobra tegoż narodu jest najwyższym 
obowiązkiem władz i obywateli, a sam naród sta-
nowi najwyższe dobro zaraz po zbawieniu.▪

Aleksander Kowaliński
Wiceprezes warszawskiego koła 

Ruchu Narodowego
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Kapłan, któremu pozostawiono w niemieckich 
obozach koncentracyjnych tylko człowieczeństwo 
i jego kapłaństwo – bez żadnych akcesoriów – cie-
kawił, niepokoił, prowokował – samą niemal obec-
nością.Koncentrował na sobie szczególna niena-
wiść. To było jego wyróżnienie w rezerwacie zła.

Wielkanoc 2020 r.... Gdy piszę ten artykuł 
myślę o najszerszym, a jednocześnie naj-

bardziej podstawowym znaczeniu Wielkanocy, 
że Święta te stanowią specjalne zaproszenie do 
doświadczenia radości i fenomenu życia psy-
chicznego i duchowego. Przy czym czas pan-
demii szczególnie pokazuje, jak bardzo wspo-
mniane wymiary życia stanowią nierozłączną 
całość. Bo przecież dziś są wszystkie bardzo 
zagrożone, a zarazem traktowane jako niezwy-
kła jedność dają również niezwykłe siły, zwięk-
szające szansę przetrwania. Te siłę w jedności 
czerpali także polscy kapłani, więźniowie KL 
Dachau. By uświadomić sobie, że wspomnia-
na radość ma znaczenie głębszy kontekst niż 
tani, powierzchowny optymizm – warto do niej 
dotrzeć „mimo wszystko” – temu służy Wielki 
Tydzień. To przecież dni refleksji nad tajemnicą 
cierpienia i życia.

W niemieckich obozach koncentracyjnych 
Niemcy nie szanowali katolickich świąt. „Nie po-
darowano nam świąt Zmartwychwstania 1942 r.” 
(ks. H. Malak, więzień Dachau). Wiedzieli, że dla 
Polaka, chrześcijanina najważniejsze ze świąt są 
Święta Wielkiej Nocy, upamiętniające misterium 
paschalne Jezusa Chrystusa, Jego mękę i zmar-
twychwstanie.

W obozie Dachau – w którym w latach 
1940-1945 uwięziono najwięcej polskich kapła-
nów (1778, zginęło 868), nad którymi znęcano 

się w wyjątkowo okrutny sposób – w Wielkanoc 
1942 r. władze obozowe w swojej nienawiści 
postanowiły polskich księży upokorzyć jedno-
cześnie zadając im niebywałe cierpienie. W tej 
nienawiści karano księży za najdrobniejsze 
przewinienia. Karano wszędzie i za wszystko. 
Wystarczyło drobne wykroczenie, by kara była 
zbiorowa. W obozie przestępstwem były mili-
metrowe niedokładności podczas ścielenia łó-
żek, podłoga musiała błyszczeć, chociaż miesz-
kańcy bloku chodzili w nędznych drewnianych 
trepach, w czasie mrozów osłonięcie pleców 
kawałkiem papieru też było przestępstwem. 
„Obóz uczył zbiorowego karania, przy bardzo 
konsekwentnym stosowaniu zbiorowej odpo-
wiedzialności. Gdy człowiek zapragnie wyprzeć 
Bogu Jego panowanie nad życiem i śmiercią, 
pęka granica, pękają hamulce, nie ma tamy. 
To wydarte samemu Stwórcy wykonuje czło-
wiek sprawnie, niekiedy z sadystyczną ochotą, 
niekiedy prawie obojętnie” (abp K. Majdański, 
więzień Dachau – numer obozowy 22829). 
W sobotę przed Niedzielą Palmową 1942 r. 
komenda obozu postanowiła wykorzystać fakt, 
że ks. Stanisław Wierzbowski przekroczył regu-
lamin obozowy. Ogłoszono, że za to przestęp-
stwo wszyscy polscy księża zostaną ukarani. 
Kara to dziesięć dni nieustannego sportu od 
rana do nocy. Ksiądz Wierzbowski, jeszcze tego 
samego dnia został zakatowany. Pierwszą ofia-
rą Wielkiego Tygodnia był ks. prałat Dominik 
Kaczyński, umarł w Wielki Piątek, w dzień męki 
i śmierci Chrystusa. Dotarłam do wspomnień 
księży, więźniów Dachau, którzy doczekali 
wolności, w których opisali niemieckie okru-
cieństwo, swoją Drogę Krzyżową w Wielkanoc 
1942 r. w KL Dachau. Byli to ks. Leon Stępniak, 

Wielkanoc 1942 r. w niemieckim obozie 
koncentracyjnym Dachau.

Strzępy wspomnień...

›
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bp Franciszkek Korszyński i ks. Henryk Malak. 
Ks. Leon Stępniak (numer obozowy 22036) 

wspominał, cyt.: „Nazajutrz, w Niedzielę 
Palmową, po rannym apelu księżom nakaza-
no zostać na zewnątrz bloków. W celu prze-
prowadzenia rewizji osobistej kazano nam się 
rozebrać do naga, także biskupowi Michałowi 
Kozalowi. Stoimy, drżąc na mrozie, chociaż to 
marzec. Po szczegółowej rewizji, rozpoczęły się 
karne ćwiczenia. Przez 10 dni – od Niedzieli 
Palmowej do dnia po Wielkanocy – od rana 
od godz. 6 do godz. 6 wieczór, urządzono nam 
karne ćwiczenia na placu apelowym. Kazali nam 
biec, to znów maszerować. Wśród nas biskup 
Michał Kozal. Na rozkaz padnij, rzucaliśmy się 
w kałuże, błoto a oni chodzili po nas, wdepty-
wali w błoto. I tak na zmianę, marsz krokiem 
wojskowym, bieg, ćwiczenia gimnastyczne, aż 
do wieczora. Po kilku minutach takich ćwiczeń 
zaczęło brakować tchu. Nie mogłem patrzeć na 
cierpienia starszych księży. W czasie przerwy 

obiadowej musieliśmy najpierw posłać umyśl-
nie rozrzucone łóżka, uporządkować rozrzu-
cone szafki, tak, że na jedzenie nie starczało 
czasu. Kiedy w czasie ćwiczeń ktoś zasłabł, 
oblewano go wodą, kopano i bito. Kilku księży 
zmarło później. Rano nie dawano do zjedzenia 
skromnego śniadania. Na zjedzenie kolacji tak-
że nie było czasu. Dopiero 6 kwietnia, w ponie-
działek po Wielkanocy skończyły się ćwicze-
nia karne. Ci księża, którzy w trakcie ćwiczeń 
rozchorowali się zostali odesłani do rewiru, 
kilku z nich zmarło. Większość z nas ćwiczenia 
znosiła dziwnie dobrze. Przecież to był Wielki 
Tydzień. Ten marsz i ćwiczenia to była nasza 
Droga Krzyżowa i polskie Gorzkie Żale. To był 
szczególny czas dla nas wszystkich”. W 1943 r., 
gdy w obozie zrezygnowano z ostrego rygoru, 
jakże inna była nasza Wielkanoc. Po przeby-
ciu tyfusu w 1943 r. przebywałem w izolatce 
w bloku kwarantanny. W tym baraku spotkałem 
ks. Stanisława Cichego i ks. Józefa Krawczyka. 
Tutaj po otrzymaniu paczek żywnościowych od 
rodzin, każdy z nas swoją cząstkę jedzenia odło-
żył na koc, rozpostarty na łóżku. Zasiedliśmy do 
wspólnego śniadania Wielkanocnego. Potrawy 
pobłogosławił ks. Stanisław Cichy. Życzyliśmy 
sobie przetrwania, szczęśliwego powrotu do 
parafii, do rodziny, Ojczyzny”.

Wielkanoc 1942 r. we wspomnieniach ks. 
Franciszka Korszyńskiego (numer obozowy 
24546), cyt.: „[…] To maszerowaliśmy normalnie 
żołnierskim krokiem, to znowu trzeba było biec, 
aż woda z kałuż rozpryskiwała się na wszystkie 
strony. Następnie musieliśmy wykonywać różne 
ćwiczenia gimnastyczne, potem znowu maszero-
wać. W południe szliśmy na bloki na obiad,a jeść 
chciało się tak bardzo, że aż z głodu mąciło się 
w głowie. Jakże nęciła brukiew. Ale nie dostali-
śmy jej od razu, najpierw trzeba było budować 
łóżka, które specjalnie powołane komanda zo-
stawiły umyślnie rozwalone. Kto zręczniejszy 
prędzej zbudował swoje łóżko i jeszcze zdążył 

Wieża strażnicza w KL Dachau, zdjęcie współczesne
fot. Michael Rose Schaengel89
licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
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zjeść brukiew. Inny natomiast zanim zbudował 
łóżko, a już usłyszał gwizdek wzywający na 
ćwiczenia… iż pustym żołądkiem szedł ćwiczyć 
aż do wieczora. To samo powtarza się każdego 
dnia rano i wieczorem. Zmieniali się ćwiczący 
kapo, tylko my się nie zmienialiśmy. Tak było 
w Niedzielę Palmową, tak samo w każdy dzień 
Wielkiego Tygodnia, tak 5 kwietnia w uroczy-
stość Zmartwychwstania Pańskiego i dopiero 
w poniedziałek po Wielkanocy, przyszedłszy na 
obiad, zastaliśmy łóżka w porządku, nie potrze-
bowaliśmy ich budować. […] Oznaczało to, że 
skończyły się ćwiczenia karne. Był 6 kwietnia. 
[…] Chociaż na przestrzeni tych 10 dni pogoda 
była zmienna, nieraz padał deszcz i wiał zimny 
wiatr, chociaż do trepów nabierało się wody, 
wielu z nas nie chorowało wcale, nawet nie 
dostaliśmy kataru. Duchowo czuliśmy się do-
brze. Przecież to był Wielki Tydzień, czyli czas, 
w którym chrześcijanin przezywa cierpienie 
swojego Zbawiciela. […] Działanie Boże w na-
szych duszach było najskuteczniejsza podporą, 
naszą pociechą. […] Maszerując odprawialiśmy 
wspólnie Drogę Krzyżową, odmawialiśmy cały 
różaniec, w różny sposób modliliśmy się wspól-
nie […]”.

Ksiądz Henryk Malak (numer obozowy 
22466), w Klechach… wspomina, cyt.: „[…] Nie 
podarowano nam świąt Zmartwychwstania! 
W samą Wielkanoc dwa tysiące polskich ka-
płanów uprawia na placu apelowym w Dachau 
krwawy sport. Dziesięć dni nieustannego spor-
tu? Więc ćwiczą nas bez litości od rana do nocy. 
A prócz tego dwa razy dziennie wpuszczają 
sforę „czarnych” i „zielonych” do naszych ba-
raków na pohulanki. Trzy razy dziennie dopro-
wadzamy wnętrza do porządku. Zabierają nam 
przy lada okazji jedzenie! Biją! Tłuką! Mordują! 
Na placu apelowym coraz to padają słabsi. 
Boże, kto to wytrzyma. Ilu pada w każdym dniu 
trudno powiedzieć! Jedni konają w ataku serca, 
inni tracą tylko przytomność. Ale kto wytrzyma 

dłużej trudno powiedzieć. W udręczonej gro-
madzie nasz ks. Biskup Michał Kozal biega, 
powłóczy spuchnięta nogą, na bladej twarzy 
widać kompletne wyczerpanie. Pada, podnosi 
się, biegnie dalej. Czy mógł tak przez 10 dni? 
Czy mu wystarczy sił? Kiedyś napiszą, że biskup 
(Michał Kozal) został zadręczony w obozie. […] 
Sport trwa od rana dalej aż do wieczora. I zno-
wu południe, porządkujemy wnętrza izb i po 
południu znowu na plac wśród wrzasków ko-
manda kapo, głodni idziemy spać, gdyż w tym 
dniu Bawół (kapo) znalazł okazję do odebra-
nia jedzenia, głodni idziemy spać. Pod bara-
kami leżą nieprzytomni, przyniesieni z placu. 
Straszne wymęczenie, wygłodzenie i ducho-
wa depresja, jak gdyby odebrano nam rozum. 
Jeden Bóg umie tenstan zrozumieć i wyrozu-
mieć. – Wesołych Świąt Zmartwychwstania – 
szepcze ktoś przez łzy. Dopiero w poniedzia-
łek 6 kwietnia zwolniono nas z placu. Licząc 
dziennie przeciętnie 50 kilometrów marszu, 
biegania, skoków, padania i znowu biegania 
przebyliśmy w ciągu tych 10 dni około pół ty-
siąca kilometrów, czyli drogę późniejszych trans-
portów ewakuacyjnych, podczas których padło 
mnóstwo więźniów. Z naszych szeregów padło 
w tych dniach nie mniej […].”

Swoje cierpienie w Wielkanoc 1942 r. ka-
płani łączyli z męką Chrystusa. Wielu z nich 
wspominało potem, że nigdy Droga Męki 
Chrystusa nie była im tak zrozumiała i bliska 
ich sercom. 

Ks. Wojciech Zieliński, więzień Dachau 
zapamiętał, że ks. Stefan Frelichowski po za-
kończeniu „karnych ćwiczeń” wypowiedział do 
niego następujące zdanie: „to na pewno policzy 
nam Bóg w niebie, i że szykany nam będą ku 
dobremu, nie w przetrwaniu i przeżyciu obozu, 
nie jak myślałem, ale tam w niebie”. Dzisiaj ks. 
Frelichowski jest w gronie Błogosławionych.▪

Anna Jagodzińska
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Większość była za powstaniem. Przecież 
ludzkość umówiła się, że umieranie z bronią jest 
piękniejsze niż bez broni. Więc podporządkowali-
śmy się tej umowie. Było nas wtedy w ŻOB-ie już 
tylko dwustu dwudziestu. Czy to w ogólne można 
nazwać powstaniem? Chodziło przecież o to, żeby 
się nie dać zarżnąć, kiedy po nas z kolei przyszli. 
Chodziło tylko o wybór sposobu umierania. 

– Marek Edelman w rozmowie z Hanną Krall

Warszawskie getto było największym 
spośród tych, które Niemcy założyli 

na okupowanych ziemiach. Miało powierzch-
nię ponad 300 ha i było otoczone ceglanym 
murem o długości 18 kilometrów i wysokości 
3m. Do 16 listopada 1940 r. na jego terenie 
znalazło się 350 tys. Żydów. Wszyscy oni zo-
stali stłoczeni w strasznych warunkach. Tysiące 
wygłodzonych, brudnych o chudych twarzach 
i nogach spuchniętych od głodu – obdartych 
z godności ludzkich istnień. Ulice warszawskie-
go getta pełne były trupów kobiet, mężczyzn, 
dzieci. 22 lipca 1942 r. Niemcy wraz z łotewski-
mi i ukraińskimi sojusznikami rozpoczęli akcję 
wysiedleńczą w warszawskim getcie. Podobnie 
jak w innych miastach najpierw wywożono oso-
by starsze i dzieci. W ciągu zaledwie dwóch 
miesięcy wywieziono i zamordowano ok. 250 
tys. osób. W getcie zostało ok. 60 tys. osób. 
Wszyscy oni wiedzieli, że likwidacja getta, to 
tylko kwestia czasu. 

Był 19 kwietnia 1943 r. godzina 6.00, wigilia 
święta Pesach. Śpiących i niczego nieświado-
mych mieszkańców getta obudził dźwięk pod-
kutych butów i ryk silników pojazdów opance-
rzonych. Stało się to, czego się obawiali, to do 
czego byli przygotowani. Niemieckie formacje 
wojskowe i policyjne wsparte jednostkami ko-
laboracyjnymi złożonymi z Ukraińców i Łotyszy 
ruszyły na getto. Wchodzili od dwóch stron: 

przez bramę getta na ulicy Nalewki i przez bra-
mę na skrzyżowaniu ulicy Zamenhofa i Gęsiej. 
Tym razem stało się coś, czego Niemcy się nie 
spodziewali.

W Warszawie wybuchło pierwsze miejskie 
powstanie w okupowanej Europie. Nie miało 
ono żadnych celów strategicznych. Powstańcy 
wiedzieli, że nie mają szans na wygraną. Ich cel 
był prosty: pokazać światu, że Żydzi walczą. 
Chodziło o honorową śmierć i ludzką godność. 
Tu na ulicach getta, nie w piecach krematoryj-
nych Auschwitz i Majdanka. 

Wystrzały z karabinów i butelki z benzyną 
zaskoczyły wkraczające jednostki. Determinacja, 
upór i wola walki zmusiły Niemców i ich sojusz-
ników do odwrotu. Młodzi chłopcy i dziew-
czyny z Żydowskiego Związku Wojskowego 
i Żydowskiej Organizacji Bojowej pokazali swo-
im oprawcom, że to oni są panami własnego 
losu. Byli jak zaciśnięta pięć przeciwko chorej, 
obłąkanej, nieludzkiej ideologii. Oni – podludzie, 
bo właśnie za tych miał ich okupant – napluli 
w twarz rasie panów. 

Żydzi, którzy stanęli do walki, należeli do 
jednej z dwóch organizacji konspiracyjnych. 
Żydowski Związek Wojskowy został powoła-
ny do życia w listopadzie 1939 roku. W jego 
skład weszli byli oficerowie Wojska Polskiego 
i działacze związani z syjonizmem rewizjoni-
stycznym oraz organizacjami takimi jak Bejtar, 
Irgun, Masada i Brit he-Chajalu. Razem z nim, 
ramię w ramie, odrzuciwszy polityczne spory, 
stanęli Żydzi z Żydowskiej Organizacji Bojowej. 
W skład tej formacji weszli lewicowcy, komuni-
ści, działacze Bundu, PPR, Poalej Syjon.

Pierwsza nieudana próba spacyfikowana 
getta przez płk. von Sammern-Frankenegga 
rozwścieczyła Himmlera. Zemsta, którą przy-
gotował dla getta, była okrutna i potworna. Do 

Powstanie w Getcie Warszawskim

› ciąg dalszy artykułu na str. 19
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Wirtualne spotkania z historia Pragi cześć 1
Insurekcja Kościuszkowska, Rzeź Pragi

Na wirtualne spotkanie z historią Pragi za-
prasza Towarzystwo Miłośników Polskiej 

Tradycji i Kultury.
Insurekcja rozpoczęła się 12 marca 1794 r., 

gdy generał Antoni Madaliński odmówił pod-
dania się redukcji I Wielkopolskiej Brygady 
Kawalerii Narodowej i na jej czele wyruszył 
z Ostrołęki w kierunku Krakowa. Jednak za 
oficjalną datę rozpoczęcia Insurekcji uznaje się 
24 marca. Po odprawie oficerów garnizonu kra-
kowskiego Tadeusz Kościuszko wraz z Józefem 
Wodzickim udali się na mszę do kościoła kapu-
cynów, po której w domku loretańskim złożyli 
u stóp ołtarza szable, poświęcone następnie 
przez gwardiana. Ująwszy w dłonie szable ślu-
bowali, że gotowi są oddać swoje życie dla obro-
ny Ojczyzny. 4 listopada 1794 r. o godz. 5 nad 
ranem lawiną ognia artyleryjskiego rozpoczę-
ło się rosyjskie natarcie. Kolumny szturmowe 

podeszły do polskich zapór i rozpoczęły prze-
dzieranie się. Dobrze zorganizowane oddzia-
ły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak 
głównie na północną część fortyfikacji, która 
broniła się pod dowództwem generała Jakuba 
Jasińskiego. Dramatyczna walka polskich żoł-
nierzy, heroizm i poświęcenie nie starczył do 
zatrzymania nieprzyjaciela, który swoje poczy-
nania skierował ku mostowi, umożliwiającemu 
wtargnięcie do miasta. Bohaterska obrona 
polskich oddziałów, między innymi w reducie 
„Zwierzyniec” to jedne z najbardziej drama-
tycznych wydarzeń w dziejach Rzeczpospolitej. 
W reducie tej bronił się i poległ gen. Jasiński. 
Pułk Lekkokonny Starozakonny dowodzony 
przez Berka Joselewicza został rozbity, więk-
szość żołnierzy poległa.▪

Sławomir Wojdat

Powstanie Kościuszkowskie obudziło w Polakach poczucie jedności i zachęciło do walki 
o wyzwolenie Ojczyzny. Wybuch powstania był dla Rosji zaskoczeniem. Wydawało się, 
że okrojona Rzeczypospolita, od lat traktowana przez Petersburg jak protektorat, nie ma 
w sobie wewnętrznej siły, aby w jakikolwiek sposób przeciwstawić się obcej dominacji. 
Tymczasem okazało się, że kadłubowa Polska zdobyła się na nad wyraz silny opór i 
zagroziła zrzuceniem rosyjskiego zwierzchnictwa. Bunt postanowiono więc stłumić 
szybko i bez żadnych oznak litości. Szlak przemarszu moskiewskich oddziałów w trakcie 
powstania znaczyły rekwizycje, pożary, rabunki oraz gwałty. Powszechne było okradanie 
poległych w walkach polskich żołnierzy oraz wziętych do niewoli jeńców.
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Największą zbrodnią dokonaną przez Rosjan podczas powstania kościuszkowskiego 
była jednak bez wątpienia rzeź Pragi. 4 listopada 1794 roku uformowane w siedem 
kolumn 23-tysięczne siły rosyjskie uderzyły na prawobrzeżną część Warszawy 
bronioną przez 13 tysięcy żołnierzy armii litewskiej: słabo wyszkolonych i 
wyposażonych.
Warszawska Praga była w okresie insurekcji kościuszkowskiej strategicznym punktem 
obrony miasta przed atakującymi od wschodu wojskami rosyjskimi. Siły nacierające 
pod dowództwem Aleksandra Suworowa liczyły ok. 23 tys. Żołnierzy i 104 armaty, 
podczas gdy obrońcy, dowodzeni przez gen. Józefa Zajączka, mogli wystawić ok. 13 
tys. ludzi, rozmieszczonych wzdłuż fortyfikacji przygotowanych pod kierunkiem 
inżyniera Jana Bakałowicza.

Cała walka, pomimo zaciekłego oporu Polaków, trwała ok. 4 godzin. Lekko raniony w rękę już na początku 
bitwy Zajączek, który wycofał się na lewy brzeg Wisły, zniszczył most. W bitwie zginęło około 6000 
żołnierzy, generał Paweł Jerzy Grabowski, poseł na Sejm Wielki Tadeusz Korsak oraz broniący do końca swej 
reduty na lewym skrzydle generał Jasiński.
Po całkowitym przełamaniu oporu, wojska rosyjskie dokonały masakry na ludności cywilnej Pragi. Dziś 
tamte wydarzenia znane są jako „rzeź Pragi”. Fakt ten, a także dramatyczna sytuacja pozostałych obrońców 
sprawiły, że stolica skapitulowała i 5 listopada wojska rosyjskie opanowały całą Warszawę. Jeszcze przed 
bitwą 30 października 1794 r. Suworow tak pisał do gen. hr. Schwerina: „Zgnieść ich doszczętnie, a dla 
budzącego zgrozę widoku wiarołomnej stolicy zatknąć tam sztandary najpotężniejszej monarchini - taki jest 
wielki cel".
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Zaś w późniejszym meldunku napisał: „Straszny był przelew krwi. Każda piędź ziemi 
na ulicach pokryta była przez ciała poległych. Wszystkie place zasłane były ciałami; 
ostatnie i najstraszniejsze zniszczenie miało miejsce na brzegu Wisły, na oczach 
mieszkańców Warszawy. To zgubne dla nich widowisko przyprawiło ich o drżenie, a 
nasza polowa artyleria, która podeszła do brzegu Wisły działała tak skutecznie, iż 
zwaliła wiele domów .… [...]. Na Pradze ulice i place zasłane były ciałami zabitych, 
krew płynęła potokami. Skrwawiona Wisła swym szybkim prądem niosła ciała tych, 
którzy szukając w niej schronienia, potonęli.[…].

Szokująca rzeź trwała kilka godzin. Liczba 
zamordowanych jest trudna do ustalenia. Szacuje się, że 
zginęło od kilkunastu do 20 tysięcy osób. Rosjanie sami 
wstydzili się później za swoje poczynania, co widać 
dobitnie w zeznaniach i relacjach oficerów carskich. 
Wojska rosyjskie straciły podczas szturmu ok. 500 
zabitych i 2 tys. rannych. Jest to dużo. Straty świadczą o 
tym, iż rosyjski rzut szturmowy napotkał na silny opór. 
Była więc obrona i to miejscami uporczywa. Straty 
polskie są trudne do ustalenia. Suworow tak 
przedstawił je w meldunku do Rumiancewa: „… Z tej 
liczby uratowało się zaledwie 800, ponieważ ciał 
zabitych policzono 13340, do niewoli wzięto 12 860, z 
których do 10 tys. puszczono do domów, a ponad 3 tys. 
zmarło z ran lub utonęło. Wśród obrońców było ok. 4 
tys. mieszczan warszawskich, z nich uratowało się tylko 
80.[...]".
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Co roku Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury 
bierze udział w uroczystościach upamiętniających ofiary 
Rzezi Pragi.
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stłamszenia powstania wyznaczył SS-Gruppen-
führera Jürgena Stroopa. Wybór nie był przy-
padkowy. Stroop już od 1939 r. brał aktywny 
udział w mordowaniu Żydów. W 1942 r. jako 
„specjalista” w zwalczaniu partyzantów został 
wysłany na Ukrainę i Kaukaz. Podczas swoje-
go pobytu na Ukrainie „wyspecjalizował” się 
w mordowaniu i prześladowaniu Żydów. 

Pierwszego dnia dowodzenia Stroop zmienił 
całkowicie taktykę walki z powstańcami. Budynki 
były niszczone przez artylerię. Powstańcze pozy-
cje ostrzeliwały działka przeciwlotnicze. Oddziały 
wyposażone w miotacze ognia podpalały ka-
mienice z żywymi ludźmi w środku. Esesmani 
i askarysi, bo tak nazwano żołnierzy z kolabo-
racyjnych jednostek łotewskich i ukraińskich 
– wrzucali do piwnic granaty i świece dym-
ne, wlewali benzynę. Taktyka spalonej ziemi 
przyniosła „oczekiwane” rezultaty. Powstańcy 
stracili kontakt z poszczególnymi grupami. 
Jürgen Stroop rozkazał zrównać getto z ziemią. 
Kolejne bunkry i domy były niszczone. Ludność 
cywilna, która ukrywała się w domach, ginęła 
straszliwą śmiercią. Zaczadzeni, spaleni żyw-
cem, przygnieceni gruzami, uduszeni. Los tych, 
którym udało się wydostać ze śmiercionośnej 

pułapki, należał do Niemców i ich sojuszników. 
Rasa panów nie znała jednak litości. Złapanych 
Żydów mordowano na miejscu lub wysyłano do 
obozów zagłady. Żołnierze upojeni alkoholem 
gwałcili bezbronne Żydówki. Nad warszaw-
skim gettem uniosły się chmury gęstego czar-
nego dymu. Łuny palących kamienic rozświe-
tliły Warszawę. Zapach palonych zwłok, krzyki 
mordowanych i wystrzały z karabinów stały się 
symbolem konającego getta. 

Polacy próbowali ratować Żydów. Wypro-
wadzali kanałami ocalałych z rzezi. Atakowali 
Niemców, próbowali dostarczać broń, ale tej bi-
twy nikt nie mógł wygrać. Rząd w Londynie bła-
gał aliantów o pomoc – bezskutecznie. W prote-
ście przeciwko biernej postawie świata wobec 
tragedii narodu żydowskiego 12 maja 1943 r. 
członek Rady Narodowej RP w Londynie Szmul 
Zygielbojm popełnił samobójstwo. Niemiecka 
przewaga zmiażdżyła powstańców. Machina 
wojenna III Rzeszy niszczyła kolejne punkty 
oporu. 8 maja 1943 r. Niemcy otoczyli bunkier, 
w którym znajdował się sztab ŻOB, przy ulicy 
Miłej 18. Mordechaj Anielewicz i ponad 100 
osób udusiło się dymem lub popełniło samo-
bójstwo, nie chcąc wpaść w ręce Niemców. 

›

Powstanie  
w getcie
warszawskim:
żołnierze SS na 
ulicy Nowolipie

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ghetto_Uprising_Warsaw2.jpg
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Grossaktion Warschau dobiegała końca. 
W chorym umyśle przedstawiciela rasy pa-
nów zrodził się plan zakomunikowania światu 
ostatecznego zwycięstwa nad „żydostwem”. 
Potrzeba było jednak „symbolu”.

Piękną klamrą oficjalnego zamknięcia Wielkiej 
Akcji było wysadzenie w powietrze Wielkiej 
Synagogi. Przygotowania trwały 10 dni. Synagoga 
była gmachem solidnie zbudowanym. Stąd, aby ją 
za jednym zamachem wysadzić w powietrze, nale-
żało przeprowadzić pracochłonne roboty saperskie 
i elektryczne. Ależ to był piękny widok! Z punktu wi-
dzenia malarskiego i teatralnego obraz fantastycz-
ny. Oficer saperów wręczył mi aparat elektryczny, 
wywołujący detonację ładunków wybuchowych. 
Przedłużałem chwilę oczekiwania. Wreszcie krzyk-
nąłem: Heil Hitler! – i nacisnąłem guzik. Ognisty 
wybuch uniósł się do chmur. Przeraźliwy huk. 
Bajeczna feeria kolorów. Niezapomniana alego-
ria triumfu nad żydostwem. Getto warszawskie 
skończyło swój żywot. Bo tak chciał Adolf Hitler 
i Heinrich Himmler.

Taki opis wysadzenia Wielkiej Synagogi 
w Warszawie przedstawił kat warszawskiego 
getta Jürgen Stroop w rozmowie z Kazimierzem 
Moczarskim. Pożar, który wybuchł po wysadzeniu 
synagogi, wdarł się do gmachu dawnej Głównej 
Biblioteki Judaistycznej i trawił cenne księgo-
zbiory. Getto w Warszawie przestało istnieć. 
W swoim raporcie do Heinricha Himmlera Jürgen 
Stroop napisał; „żydowska dzielnica mieszkanio-
wa w Warszawie już nie istnieje”. Powstanie nie 
zakończyło się aktem podpisania kapitulacji.

Getto w Warszawie zostało zrównane z zie-
mią. Według raportu Stroopa podczas pacyfikacji 
getta podlegające mu jednostki zlikwidowały 56 
065 Żydów. Do tej liczby należy dodać zamor-
dowanych w piwnicach, spalonych żywcem, 
zaczadzonych. Ich liczby nie da się dokładnie 
ustalić. W kolejnych miesiącach Niemcy prze-
czesywali teren getta i niszczyli ocalone domy. 
Ci, którym udało się przeżyć, do końca okupacji 
niemieckiej ukrywali się w gruzach. Nazwano 
ich „robinsonami getta”.

Jürgen Stroop na rogu ulic Nowolipie i Smoczej
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stroop_Report_-_Warsaw_Ghetto_Uprising_03.jpg
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Po wojnie teren getta przypominał morze 
ruin. Nie można było rozpoznać, gdzie stały 
poszczególne domy, gdzie były ulice. Nie było 
śladów po tętniącej życiem, gwarnej dzielni-
cy żydowskiej. Komunistyczne władze szybko 
przystąpiły do pozbywania się ruin. Budowano 
więc nowe osiedle na gruzach i z gruzów. 
Muranów nie mógł być smutnym osiedlem przy-
pominającym o tragedii tysięcy ludzi. Nowe osie-
dle musiało być kolorowe, wesołe i tętniące ży-
ciem. Miejscem, w którym przeszłość nie miała 
znaczenia. Lecz duchy zamordowanych w getcie 
nocami przenikają ulice i piwnice warszawskiego 
Muranowa. Pozostałości po dawnych mieszkań-
cach Warszawy ciągle czekają na odkrycie. Są 
zachowane w zasypanych piwnicach i tunelach 
kanalizacji.Nie marzyliśmy o polskich czy an-
gielskich komandosach, którzy przychodzą nam 
z pomocą. Śniła nam się broń. Wiem, wiem, że 
to by nic nie zmieniło. Ale – jak mówi piosenka 
„nie chodzi o to, aby dojść do celu, ale o to, żeby 
iść po słonecznej stronie”. Wygrać nie mogliśmy, 
ale chcieliśmy iść po słonecznej stronie. Są takie 
piękne słowa: godność, człowieczeństwo. Tego 
broniliśmy.

Tak o podjętej 19 kwietnia 1943 r. walce 
w warszawskim getcie mówił Marek Edelman. 
Gdy oddziały SS wkroczyły do getta, odpowie-
dzią był bohaterski zryw żydowskich bojowni-
ków o godność i człowieczeństwo. Symbolem 
żydowskiego powstania stały się dwie flagi:  
polska i żydowska, wywieszone na Placu 
Mirowskim. Flagi, które doprowadził do dzi-
kiej furii dygnitarzy Trzeciej Rzeszy. „Słuchaj 
Stroop. Musisz za każdą cenę zdjąć obie te 
flagi” krzyczał do słuchawki telefonicznej roz-
wścieczony Reichsführer Heinrich Himmler. 
Flagi te stały się symbolem powstania w get-
cie. Widzialnym świadectwem wspólnej wal-
ki Polaków i Żydów. Sztandary zwycięstwa 
i jedności wywiesili powstańcy z Żydowskiego 
Związku Wojskowego. To właśnie na chłopców 

i dziewczyny z ŻZW spadł ciężar najcięższych 
walk. Niemal wszyscy członkowie ŻZW polegli 
w walce. Dlatego też o tej organizacji po woj-
nie nie pisano zbyt wiele.

Powodem wymazania ich z historii była 
również „lewicowa retoryka”, w której nie było 
miejsca na bohaterską walkę ŻZW. Wedle tej 
narracji tylko ŻOB mógł mieć zasługi, w historii 
nie było miejsca dla „prawicowych Żydów”. Do 
utrwalenia kłamstwa na temat ŻZW przysłużył 
się również Marek Edelman, który o bojowni-
kach ŻZW wypowiadał się z pogardą i umniej-
szał ich role w powstaniu. W rozmowie z Anką 
Grupińską o ŻZW powiedział „ŻZW? Co cię to 
obchodzi? Z faszystami chcesz mieć do czy-
nienia? (…) Oni byli obrzydliwi”.Dzisiaj o dawnej 
dzielnicy żydowskiej w warszawie przypominają 
liczne pomniki i tabliczki. Zachowały się również 
niektóre budowle pamiętające czasy okupacji – 
niemi świadkowie tragedii narodu żydowskiego 
i polskiego, które łączą nas z życiem tamtych. 
Ostatni pamiętający…

W kolejną rocznicę bohaterskiego zrywu 
Warszawskich Żydów pamiętajmy o chłop-
cach i dziewczynach z ŻZW i ŻOB, którzy 
ginęli bez żadnej nadziei. Synowie i córy 
Dawida, którzy rzucili wyzwanie Goliatowi. 
Idąc po Muranowie, pochylmy się nad tymi, 
którzy odeszli w chwale, w nierównej walce 
o wolność i niezbywalne prawo, jakim jest 
godność człowieka. 

Cześć ich pamięci!▪

Oliver Pochwat
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Legenda ta narodziła się w Warszawie, ale 
nikt już nie pamięta kiedy to było. Na 

Powiślu, każdy to wiedział, podziemna była 
grota, a w niej staw. Po stawie tym pływała 
zaczarowana, złota kaczka. Dno zbiornika  
– całe monetami było wyścielone – i każdy 
na Powiślu marzył, żeby skarb ten dostać, 
lecz nikt wejścia do groty odnaleźć nie po-
trafił. Marzył też o niej biedny szewczyk 
Marcin i uparł się, że bogactwa dosięgnie. 
Zaklęcie rzucone na grotę mówiło, że wej-
ście odnajdzie tylko ten, kto serce ma szczere 
i czyste, a w czynach swych wytrwalszy jest 
od innych. 

Chodził więc długo Marcin po okolicy, aż 
znalazł w końcu wejście głazem przywalone 
do groty podziemnej. Ujrzał przed sobą wody 
jeziora, a na nim kaczka pływała. Ptak to był 
niezwykły, cały w złocie, na szyi sznury pereł, 
a na głowie korona rubinami wysadzana. 

Przestraszył się bardzo, gdy kaczka ludz-
kim głosem przemówiła: „Wiem, po coś przy-
szedł i dam ci skarby jakich nikt na świecie 
nie ma i mieć nigdy nie będzie, jeśli spełnisz 
co ci powiem. Masz tu oto sto dukatów 
i wydać masz je co do jednego, lecz tylko na 
siebie, złotem tym nie podzielisz się z nikim! 

A gdy wrócisz jutro o zmierzchu, skarby ci swo-
je oddam”. Wziął chłopak sakwę i pobiegł do 
miasta. Dzień cały trwonił pieniądze na drogie 
ubiory i wyśmienite potrawy. Pieniądze uby-
wały szybko. Pod koniec dnia wydał już prawie 
wszystkie, został mu w kieszeni tylko jeden du-
kat, który wydać miał w cukierni na rynku. Przy 
wejściu do niej siedział zaś żebrak, człowiek 
stary i schorowany. Żal ścisnął serce chłopaka 
i oddał ostatnią monetę potrzebującemu, a po-
tem poszedł do groty na umówione spotkanie. 

Kaczka zabrała mu stroje bogate i dobra, 
które kupował przez cały dzień. Ale prawdzi-
wego skarbu nie wzięła, a było to serce wraż-
liwe na krzywdę. I odtąd przestał już szukać 
pieniędzy łatwych, lecz pracą uczciwą się zajął, 
a wkrótce zauważył, że przynosi mu ona zyski 
nie małe, poważanie oraz szacunek.

Na pamiątkę warszawskiej legendy mieszkań-
cy postawili fontannę przy Pałacu Ostrogskich, 
w której kąpie się kaczka. Kaczka jest na miejscu, 
lecz gdzie są skarby, nikt nie wie.▪

Opowiem ci legendę
https://opowiemcilegende.blogspot.com

Legenda o złotej kaczce

Rzeźba Złotej Kaczki,  
ul. Tamka w Warszawie 
pod Pałacem Ostrogskich.
fot. Panek
licencja: Creative Commons 
Attribution-Share Alike 4.0 
International

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C5%82ota_kaczka_pod_Pa%C5%82acem_Ostrogskich.jpg
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Współczesny świat charakteryzuje się 
wszechobecnym pędem, nieustan-

ną pogonią za sukcesem, brakiem czasu… 
Gwałtowny postęp cywilizacyjny z jednej 
strony ułatwił nam komunikowanie się i prze-
mieszczanie, z drugiej strony natomiast para-
doksalnie oddala nas od siebie. Ludzie stają 
się dużo bardziej osamotnieni, skupieni na 
sobie i pochłonięci wyłącznie swoimi wła-
snymi sprawami. Rozluźniają się więzi rodzin-
ne, a członkowie rodzin stopniowo oddalają 
się od siebie.

To wszystko powoduje, iż ludzie bardzo 
potrzebują czasu na wyciszenie się, odstre-
sowanie oraz po prostu kontakt z drugim 
człowiekiem. W związku z tym, w obecnych 
czasach obserwowany jest wzrost zaintere-
sowania tradycją. Sama prowadzę warsztaty 
wykonywania pisanek techniką batikową 
i śmiało mogę stwierdzić, iż tego typu zaję-
cia, podczas których uczestnicy zdobywają 
wiedzę na temat kultury, zwyczajów oraz 
własnoręcznie wykonują prace,cieszą się 
dużą popularnością.Warsztaty, w których 
uczestniczą całe rodziny sprzyjają zacieśnia-
niu, czy też nawet odbudowywaniu, więzi. 
Jest to również okazja do dobrej zabawy oraz 
zapomnienia o troskach i problemach, z któ-
rymi zmagamy siękażdego dnia.

Ja miałam to szczęście, że wychowałam 
się w rodzinie, gdzie tradycja i tradycyjne rę-
kodzieło były obecne, ponieważ moja Babcia 
(Kazimiera Wnukowska) i Mama (Barbara 
Rutkowska) są twórczyniami ludowymi.
Dzięki wspólnym rozmowom, poznawaniu 
dawnych zwyczajów opowiadanych z wiel-
kim zapałem oraz praktycznej nauce ręko-
dzieła przekazywanej z pokolenia na pokole-
nie, zyskałam coś unikalnego, coś czego nie 
da się kupić. Babcia zawsze podkreślała rolę, 

jaką spełnia tradycja oraz konieczność ocale-
nia jejod zapomnienia i obowiązekprzekazania 
dalej. To właśnieJej postawa i determinacja za-
inspirowały mnie do rozpoczęcia działań zwią-
zanych z propagowaniem twórczości ludowej.

Tradycja jest niezwykle cenną spuścizną, po-
zostawioną nam przez naszych przodków, którą 
powinniśmy pielęgnować.Korzystając z wiedzy 
oraz doświadczenia przeszłych pokoleń, może-
my pokazać naszym dzieciom świat wartości, 
kultury i  obyczajów tak skrupulatnie chroniony 
przez naszych przodków.Zapominając o dorob-
ku kulturowym naszego kraju, nie stworzymy 
im dobrego świata. Zaoferujmy dzieciom dużo 
bardziej wartościową alternatywęniż samot-
ne spędzanie dni w wirtualnym świecie. Czas, 
który jako rodzina spędzimy wspólnie na wy-
konywaniu ozdób jest bezcenny i na zawsze 
pozostanie w pamięci.▪

Magda Rutkowska

Tradycja w dzisiejszych czasach

Pisanka autorstwa Kazimiery Wnukowskiej
fot. z archiwum autorki
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Notatki o Kościele w czasie epidemii 
Historia zna przypadki wielu epidemii, które 

opanowywały miasta, regiony, kraje a nawet 
całe kontynenty. Zawsze w takich tragediach 
Kościół stawał się miejscem ucieczki, modlitwy, 
pokuty, praktyki wiary, która gorliwie upraszała 
dobrego Boga o oddalenie plagi, była miejscem 
wspólnego wspierania się, podejmowania rów-
nież heroicznych czynów miłości, czego świad-
kami są święci i błogosławieni, którzy w ofiar-
nej posłudze pogrążonym chorobą nieśli pomoc 
i ratunek. Jak dziś, w dobie epidemii koronawi-
rusa Kościół spełnia swoje zadanie? 

Na pierwszym miejscu trzeba powiedzieć 
o wielkim potencjale, jaki kryje się w obecnej 
godzinie historii. Jest to potencjał ewangeliza-
cyjny. Nagłe zatrzymanie się świata, lęk przed 
samymi sobą, kontaktami i relacjami jest lękiem 
przed śmiercią. Wrócił na poważnie temat 
śmierci. Rozhuśtani w sukcesach i beztroskach 
ludzie zapomnieli o tym, że jesteśmy na tym 
świecie na chwilę. Nagle każdy zobaczył, że 
może umrzeć. A niektórzy przyswoili sobie jed-
ną z podstawowych praw ludzkiej egzystencji 
– umrzemy, to jest pewne. Skoro umrę, to jaką 
wartość ma życie? Skoro umrę, to czy jest coś 
dalej? Niemodne do tego roku pytania wróciły 
do świadomości każdego z nas. I właśnie tak 
patrząc i słuchając na to, co mówią księża i bi-
skupi z ambon mam wrażenie, że każdy zaczął 
mówić rzeczy najważniejsze. Językiem teologii 
ujmując, przepowiadanie stało się bardziej ke-
rygmatyczne. 

Za głoszeniem samego serca Ewangelii 
w Kerygmacie o Jezusie Chrystusie, który umarł 
i żyje dziś, wypływa bardzo konkretna i szeroka 
konsekwencja. Rodzi się żywa wiara. Nie należy 
jej stawiać w sprzeczności z często tradycyjną, 
bądź zwyczajową religijnością. W niej bowiem 
również wiara może być przekazywana, przeży-
wana i wyrażana. Jednak sytuacja zewnętrznych 

obostrzeń jest pomocą w odpowiedzi na pyta-
nie: o co właściwie chodzi w mojej religijno-
ści? Przywiązani bowiem do Kościoła katolicy 
w ramach panujących obostrzeń również mu-
szą się dostosować do sytuacji. Nie można być 
w niedzielę w kościele tak, jakby się chciało. 
Nie było poświęcenia koszyczków (dla wielu 
przecież najważniejszego obrzędu liturgicznego 
w roku). Minęła Wielkanoc, zaczyna się sezon 
ślubów, pierwszokomunijnych wydarzeń. Wiele 
jest pytań: Jak to będzie? Księża stosują się do 
wskazań biskupów poszczególnych diecezji. 
Można je poczytać na stronach internetowych. 
Jak praktycznie wychodzi nam wiara w zamie-
szaniu wokół religijności? 

Pierwszy symptom jest bardzo pocieszający. 
Kościół zszedł do Internetu. Zdecydowana więk-
szość parafii podjęła lepiej bądź gorzej próbę 
komunikacji wirtualnej z wiernymi. Dotyczy to 
nie tylko wielkich miejskich parafii, ale również 
małych parafii daleko na prowincji. Oczywiście 
skutek jest różny, zależy od możliwości. Jeśli nie 
transmisje, to chociaż łączność poprzez ogłosze-
nia zamieszczane w Internecie. To jest pociesza-
jące. Dla rozluźnienia można powiedzieć, że ma 
to również zabawne skutki, bo błędy liturgiczne 
czy potyczki nie przepadają w Internecie. Ciekawi 
jednak przełożenie starania się duchowieństwa na 
odbiór wiernych. Czy w nabożeństwach transmi-
towanych uczestniczy ich więcej? Czy uczestniczą 
tak, jak powinni (wstając, klękając, odpowiadając, 
śpiewając)? Sytuacja dyspensy od udziału fizycz-
nego nie zwalnia wszak od obowiązku Mszy 
w sposób, w jaki wierny jest w stanie wziąć udział. 
Z lękiem niektórzy duchowni prognozują, że prak-
tyka dyspensy niestety sprawi, że nie wszyscy, 
którzy zaliczali się do dominicantes, a więc cho-
dzących do kościoła, wrócą po pandemii. To jest 
jedna z przestrzeni sprawdzianu wiary. Chodzę ze 
zwyczaju? Czy dla spotkania z Bogiem? 
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W odniesieniu do uroczystości pierwszoko-
munijnych i ślubnych, które mają dość szeroką 
oprawę zewnętrzną też pojawi się pytanie: 
Czy lepiej odbyć uroczystość tak jak będzie to 
możliwe w czasie, gdy tylko się to skończy, czy 
może poczekać na okazję do uroczystości? Do 
kancelarii parafialnych dzwonią nie tylko nowo-
żeńcy zainteresowani ślubem czy rodzice dzieci 
pierwszokomunijnych, ale również właściciele 
lokali gastronomicznych. Sytuacja jest przynaj-
mniej kłopotliwa, ale jest okazją do pomyślenia 
o istocie tych wydarzeń. Znam przypadek na-
rzeczonych, którzy za świadków biorąc rodzi-
ców nie rezygnują ze ślubu w końcu kwietnia. 
„Okazja do imprezy jeszcze będzie”. Pieniędzy 
owszem, szkoda, ale pojawia się świadomość 
wartości bezcennych. To buduje. 

W ogóle całe duszpasterstwo zostało ze-
pchnięte do sprawowania dwóch najważniej-
szych sakramentów: spowiedzi i Komunii Świętej. 
To też jest symptomatyczne. Spośród wielu dzia-
łalności Kościoła, akcji, programów, listów, wy-
darzeń pozostały dwa najważniejsze, chociaż też 
okrojone. Poruszenie, jakie dotyka serc ludzkich 
jest również widoczne w głębszym przeżywaniu 
spowiedzi, w większej radości z Eucharystii, któ-
ra jest darem. Można odkryć na nowo wartość 
Komunii Świętej, która była na wyciągnięcie 
ręki. Okazuje się że Ona się nam nie należy, ale 
jest nam dana. Sama postawa też się zmieniła. 

Już nie ma łapczywości, ale liturgiczna ostroż-
ność, której kto wie, czy przypadkiem już nie 
brakowało zarówno księżom, jak i świeckim. 

Właśnie w tej tonacji przejść można do trud-
nych stron zaistniałej sytuacji. Nie mi oceniać 
słuszność restrykcji, które dotknęły Kościół. 
Zrozumiałym jest podjęcie działań mające na 
celu zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. 
Kościół jest tkanką w społeczeństwie, więc nie 
ma powodu do tego, abyśmy byli z nich wyłą-
czeni. Nie mam odwagi, by kwalifikować je jako 
prześladowanie Kościoła, chociaż w porównaniu 
do tego, co się dzieje w innych publicznych miej-
scach rodzi się jakieś poczucie krzywdy i nie-
sprawiedliwości. Kościół postawiony w hierar-
chii zakazów za transportem publicznym, a przed 
lokalami gastronomicznymi delikatnie upomina 
się o rewizję zasad. Być może obowiązujące 
w momencie pisania tego tekstu ograniczenie 
liczby pięciu uczestników liturgii wyłączając po-
sługujących będzie już zmodyfikowane. 

Recepcja ograniczeń jednak rodzi wiele 
komplikacji. Mamy do czynienia z przesadą, gdy 
duszpasterze zamykają kościoły i odprawiają 
Msze bez ludu. Tu i ówdzie są proboszczowie, 
którzy albo w ogóle lekceważą ograniczenia, 
albo tak pokrętnie liczą do pięciu, że każdy inny 
uczestnik widziałby przekroczenie restrykcji. 
Obok tych sytuacji mamy też do czynienia 
z zarządzeniami biskupimi, które tak różną się ›
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miedzy sobą, że od razu ciśnie się zapytanie 
o jedność Episkopatu. Nie są to, broń Boże, 
słowa krytyki biskupów. Zwróćmy uwagę jed-
nak, jak brakuje nam jednego przedstawiciela 
Kościoła, za którym moglibyśmy w zaufaniu iść, 
jak za Prymasem Tysiąclecia. Jednak zdajemy 
sobie sprawę, że siła Prymasa leżała obok oso-
bistej charyzmy w tak wielu funkcjach skupio-
nych w Jego posłudze. Niektórzy twierdzą, że 
pełnił zadania dzisiejszych dziesięciu biskupów. 

Jakkolwiek nie chcąc zmieniać tematu, za-
uważmy, że jedność, jaka znamionuje wspólno-
tę uczniów Jezusa przeżywa dziś wielką próbę. 
Bowiem pomimo tego, że administracyjnie 
każdy ordynariusz jest niezależny od innych, 
nie ma jedności w niektórych elementarnych 
sprawach. Jeden biskup powie, że nie można 
dawać Komunii do ust, a drugi, że nie można 
na rękę. Zatem zwolennicy tego pierwszego 
w drugim będą widzieć zabójcę, a w przeciw-
ną stronę patrząc będziemy mieli do czynienia 
z heretykiem modernistą. Analizując wszelkie 
dane widzimy przesadną interpretację i z jed-
nej, i z drugiej strony. Narażam się zatem i jed-
nym i drugim w tym momencie, ale czy właśnie 
nie rezygnacja z własnych wizji jest drogą do 
jedności? Czy nie jest zwycięstwem szatana, 
że w mediach zwolennicy jednych duszpasterzy 
krytykują drugich? Jak w liście św. Pawła „Ja 
jestem Pawła a ja Apollosa”. Tak samo księża. 
Zamiast zastosować się do wskazań biskupa 
ostentacyjnie naginać w jedną, bądź drugą 
stronę. Może właśnie potrzeba było zobaczyć 
tak wielki indywidualizm, który zdaje się powo-
li zjadać jedność Kościoła, rozbijać ją na rzecz 
wspólnot, samouwielbienia i samozadowolenia.

Brak jedności pomiędzy duchownymi na 
różnych płaszczyznach jest jakąś bolączką. Nie 
ogarnia on na szczęście wszystkich, ale tam, 
gdzie się ujawnia jest oczywistym przeciwień-
stwem ewangelicznego przesłania. Jednak 
trudniejszy do rozwiązania jest problem, który 

jest brakiem jedności pomiędzy duszpasterzami 
a wiernymi. Jej najgorszą odmianą jest ten brak 
jedności, gdy wierni zarzucają księżom odstęp-
stwo od wiary, zarzucenie Boga. Zastanawiam 
się, czynarastających nurtach apokaliptycz-
nych, które widzą w wirusie element bliskiego 
końca świata jest miejsce na wiarę. Są praktyki 
postu, nabożeństwa, jakby zadania do spełnie-
nia. Osobista realizacja zadań napotykając na 
trudność, chociażby w liczbie pięciu osób, nie 
wykaże się jednak posłuszeństwem. Zadanie: 
„Być na Mszy mimo wszystko” popycha do 
uporu, chowania się ludzi po 80-tce za filarem, 
bądź namawianiem przed wejściem do świą-
tyni, by bojkotować decyzje księży. Efekt jest 
taki, że uparty z kościoła nie wyjdzie, ksiądz 
niezgodnie z podstawową swoją tożsamością 
musi błagać o wyjście ludzi ze świątyni, a inni 
wierni, którzy zapewne też do kościoła chodzą, 
dzwonią na policję ze skargą na księdza. 

Uczono kiedyś, że w Kościele posłuszeństwo 
sprawdza wszystko, gdyż tego jednego szatan 
nie umie udawać. Jedna z moich znajomych 
pisała, że chociaż jest jej bardzo trudno z ogra-
niczeniami, podoba się to właśnie, że wobec 
całej sytuacji Kościół jest pokorny. Nawet jeśli 
to wszystko jest prowokacją, manipulacją czy 
kłamstwem, prześladowaniem Kościoła, wie-
rzymy przecież, że to się skończy. Nie nawró-
cimy przez tę sytuację świata, ale sami możemy 
dopełnić osobistego uświęcenia. Koronawirus 
zatrzymał nas, wymusił w nas nowe zasady za-
chowania, dał nam okazję do zadawania pytań, 
na które być może nigdy by nie było czasu. Może 
Kościołowi ten czas posłuży, aby nowe, które 
będzie w czasach po wirusie, było lepsze, bar-
dziej autentyczne. Może po prostu nauczymy 
się rozmawiać, a nie tylko oczekiwać, wierzyć 
w Boga, a nie przy okazji Boga w siebie, myśleć 
o niebie, a nie czynić piekło na ziemi.▪

Radosław Skórkiewicz
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Perfekt sztorm, już jesteśmy, a jeśli nie, to wkrót-
ce będziemy w oku cyklonu, czyżby wreszcie 

głodni kontroli globaliści znaleźli klucz do zapa-
nowania nad światem? Było takie chińskie prze-
kleństwo: bodaj byś żył w interesujących czasach! 
W obecnej edycji promocyjnie dorzucono nam jesz-
cze koronawirusa, który rzuca giełdami tego świata 
jak dziki głodny pies kawałkiem mięsa, którego jesz-
cze nie sprzedano na targu w osławionym Wuhan. 
Niektórzy komentatorzy w tej epidemii dopatrują 
się projektu najnowszej reformy emerytalnej, gdyż 
jej ofiarami najczęściej padają ludzie w starszym 
wieku z obniżoną odpornością organizmu. Tyle było 
naszych kąśliwych żartów pod adresem islamskich 
burek, teraz za karę będziemy chodzić w maskach. 
Jak tak dalej pójdzie, to przed prezydenckimi wy-
borami w USA koronawirus zepsuje Trumpowi 
wszystkie zabawki, a ciągle jeszcze zapchane do 
niemożliwości amerykańskie autostrady będą 
świeciły pustkami na podobieństwo portfeli fun-
duszy emerytalnych coraz bardziej zaskoczonych 
Amerykanów. W mediach lewica złowieszczo zapo-
wiada, że koronawirus będzie Czarnobylem Trumpa.

Ostatnio giełda przypomina niesławne wiej-
skie wesele po północy, na którym niewielu 
uczestników wie w jakim stanie dożyje świtu, a je-
dyne co tu naprawdę wzrasta to słupki zdumienia 
i ilość obywateli zarażonych wirusem. Oczywiście 
możliwy jest też skrajny scenariusz z umocnieniem 
władzy wykonawczej z odwołaniem prezydenc-
kich wyborów, ale wtedy mielibyśmy już zupełnie 
inne zmartwienia…Widocznie decydenci znudzili 
się już dotychczasową formą demokracji w zarzą-
dzaniu pospólstwem i chcą w promocji wprowa-
dzić ubogaconą demokrację z wkładką strachu. 
My, Polacy, coś niecoś o tym już wiemy po swoich 
doświadczeniach z demokracją socjalistyczną, 
więc nam nowe przymiotniki nie są straszne.

Jak ten świat się bardzo zmienia, aby pozostać 
takim samym. Lenin mawiał, że zachodni kapitał 

sprzeda z zyskiem komunizmowi sznur, na którym 
przodujący ustrój go powiesi. Zachód w pogoni za 
większym zyskiem przenosząc kapitał i technolo-
gie zbudował dzisiejszą ekonomiczną potęgę ko-
munistycznych Chin, z naiwną nadzieją, że Chiny 
się zdemokratyzują i porzucą komunizm. Doszło 
nawet do tego, że aż 95% amerykańskich anty-
biotyków jest produkowanych w Chinach! Jeśli 
w czasie nasilającej się epidemii w USA nastąpiłyby 
zakłócenia w dostawie (bądź wstrzymanie dostaw) 
antybiotyków z Chin, elity amerykańskie obudzi-
łyby się z ręką w nocniku. Zresztą i ten nocnik też 
pewnie byłby wyprodukowany w Chinach... Żeby 
było zabawniej totalna opozycja w Ameryce jesz-
cze w styczniu oskarżyła Trumpa o sinofobię, kiedy 
prezydent wstrzymał loty z Chin, aby ograniczyć 
rozpowszechnianie chińskiego wirusa w USA. 
Jeden z kandydatów do prezydentury z Partii 
Demokratycznej, senator Bernie Sanders, na py-
tanie, czy w razie rozwoju epidemii zamknąłby po-
łudniową granicę z Meksykiem, odpowiedział, że 
nie. Tydzień temu rosyjska RT doniosła, że dowódca 
irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej 
Hossein Salami uważa, że ten wirus jest amery-
kańską bronią biologiczną skierowaną przeciwko 
Chinom i Iranowi. Wracając do Chin, te ogłosiły, że 
praktycznie już uporały się z epidemią na swoim te-
renie. Znana rządowa agencja informacyjna Xinhua 
agresywnie oświadczyła: Jeżeli Chiny ogłoszą, że 
przeznaczają całą produkcję lekarstw na rynek we-
wnętrzny i wstrzymają ich eksport, USA wpadnie 
w „piekło” nowej epidemii koronawirusa...W chwili 
zagrożenia ukazuje się bydlęca i głupia twarz kor-
poracyjnego kapitalizmu, samobójczy model wiel-
kiego biznesu, który dla większej kasy zapomina 
o narodowości, zasadach moralnych i o tym, skąd 
mu wyrastają przysłowiowe nogi…

Kiedy wielkie korporacje zbijają Himalaje zy-
sków z transferu kapitału i nowoczesnych tech-
nologii do Chin, ich bratnie korporacje medialne 

Epidemia strachu i paniki...

›
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promują jako najważniejsze dla tracących miej-
sca pracy i poczucie własnej wartości i godno-
ści Amerykanów takie zagadnienia, jak globalne 
ocieplenie, wojny genderowe, otwarte granice, 
tropienie rasizmu i antysemityzmu. Biedny Trump 
rozumie ten program drogi do samozagłady i dla-
tego podjął się nierównej walki z globalistycznym 
establishmentem obydwu partii o przywrócenie 
koncentracji na interesach amerykańskich oby-
wateli, na zabezpieczeniu amerykańskichgranic, 
obniżenia stopy bezrobocia, zwiększenia produkcji, 
restrukturyzacji handlu i stworzeniu warunków do 
odrodzenia amerykańskiej przedsiębiorczości.

Internet huczy od informacji, plotek i teorii 
spiskowych odnośnie autorów sprawstwa koro-
nawirusa. Chińska narracja najpierw mówiła o jego 
pochodzeniu od nietoperzy (nietoperza zjadł wąż), 
bądź innych potencjalnych „smakołyków” ofiarowa-
nych na rynku w 11-milionowym mieście Wuhan 
będącym centrum wybuchu epidemii. Oczywiście 
obok miasta od 2017 r. znajduje się „tajne” super 
laboratorium do badań nad bronią biologiczną 
i można przeczytać, że jeszcze w 2017 r. (po jego 
otwarciu) były ostrzeżenia o niedostatecznym prze-
strzeganiu procedur bezpieczeństwa w tym labora-
torium. Tak więc ten rodzaj koronawirusa jest bękar-
tem (jego kuzyn jest w lepszej sytuacji i został nawet 
opatentowany), nikt się do niego nie przyznaje. Dziś 
mamy już nową narrację w której Chińczycy prote-
stują twierdzeniom, że koronawirus wyszedł z Chin, 
a jeśli nawet wyszedł to mógł być podrzucony przez 
wojska amerykańskie biorące udział w zawodach 
sportowych w Chinach w ub. roku. Innym podej-
rzanym w tej aferze jest Rosja ze swoim sławetnym 
rekordem używania broni biologicznej przeciwko 
swoim dysydentom (Litwinienko, Skrypal), która 
mogłaby mieć w tym swój interes, niektórzy wska-
zują nawet na Izrael. Chińskie MSZ dość brutalnie 
pomówiło USA o możliwe sprawstwo w podrzu-
ceniu wirusa i zażądało transparentności w ogło-
szeniu, kto był amerykańskim zarażonym numer 
jeden, które szpitale leczyły i leczą zakażonych itd. 

Co za bezczelność ze strony państwa, które zata-
iło początek epidemii w Wuhan, nie pozwalając na 
rozpoznanie przez międzynarodowe organizacje, 
tym samym eliminując możliwość wcześniejszych 
reakcji i przygotowań. Do niedawna wydawało się, 
że wymarzonym pojazdem globalistów do podpo-
rządkowania sobie świata jest globalne ocieplenie 
(z odrestaurowanym PawkąMorozowem w postaci 
Grety Thunberg). Słynny ekologizm od dekad uży-
wany jest instrumentalnie do wywierania skutecz-
nych nacisków nowej ewangelii o szkodliwości wy-
dobywania węgla, ropy naftowej i gazu łupkowego 
oczywiście wszędzie z wyjątkiem Rosji...

Wróćmy jednak do tematu dnia, jaką jest roz-
pętana panika wokół koronawirusa. Według spe-
cjalistów został on poddany inżynierii genetycznej, 
czyli wyszedł jednak wzbogacony z laboratorium 
broni biologicznej (jedni mówią o Wuhan, inni na-
wet o Karolinie Płn.). Na dziś uważa się, że jego 
śmiertelność jest 10 razy większa od wirusa zwy-
kłej grupy, które współczynnik wynosi ok. 0,1%, 
a koronawirusa ok. 1% (podobno w Korei Płd. 
zmniejszono go nawet do 0,7%). W USA zawie-
szono mecze, gry sportowe, wiece i spotkania, za-
mykane są szkoły, kina, opery, teatry i restauracje. 

Prezydent Trump smutnym głosem zarzą-
dził wstrzymanie na miesiąc połączeń lotniczych 
z Europą, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. Zakaz nie 
dotyczy powracających obywateli i rezydentów 
amerykańskich. Demokraci (totalna opozycja) ostro 
atakują Trumpa. W piątek zarządził stan wyjątkowy 
(taką tańszą amerykańską mutację stanu wojenne-
go bez czołgów i koksowników na ulicach). Giełdy 
światowe przypominają palmy podczas huraganu 
(największy spadek od 1987 r. !). Stan wyjątkowy 
jest po to, aby uruchomić ok. 50 mld dolarów 
na walkę (głównie opiekę medyczną) z epidemią 
chińskiego wirusa. Kongres (speaker Nancy Pelosi 
i Demokratyczna większość) przy wyraźnym po-
parciu Trumpa i Republikanów przygotował zestaw 
przepisów, ulg i regulacji zawierający bezpłatne 
testy na wirusa, finansowanie chorobowego dla 
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zagrożonych, podniesienie zapomóg dla ludzi 
bez pracy i zwiększenie pomocy żywnościowej 
dla potrzebujących. Po oświadczeniu Prezydenta 
Trumpa giełda wystrzeliła w górę o ok. 5%. W grę 
tu wchodzi również nieporozumienie między Rosją 
i Arabią Saudyjską na odcinku poziomu wydobycia 
ropy, co na rynkach światowych obniżyło jej cenę 
na poziom $31.00-37.00. Tak niska cena może 
zrujnować amerykański boom na wydobycie ropy 
z łupków.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
zarażeni ludzie z łagodnym przebiegiem zdrowieją 
po dwóch tygodniach, tym o cięższym przebiegu 
choroby powrót do zdrowia zabiera od 3 do 6 ty-
godni. W szumie plotkowo-spiskowym ogłoszono, 
że Trump został zarażony koronawirusem na spo-
tkaniu w swojej posiadłości Mar-a-Lago w stanie 
Floryda podczas spotkania z prezydentem Brazylii 
(JairBolsonaro), który miał również być zarażony. 
Okazało się, że Bolsonaro nie jest jednak zarażo-
ny, ale za to jest jego doradca Fabio Wajngarten, 
który był obok na zdjęciu z Trumpem. Trump, który 
jest strasznym germofobem, z początku odmówił 
testowania, później jednak zgodził się, że będzie 
się testował. W kłopotach jest córka Trumpa, 
słynna Iwanka, która po spotkaniu z szefem MSW 
Australii (niestety złapał koronawirusa), została 
ewakuowana z Białego Domu. Podejrzany o zaka-
żenie wirusem jest też Prokurator Generalny USA 
William Barr oraz niektórzy członkowie Kongresu. 
Z celebrytów zarażony jest aktor Tom Hanks 
z żoną (przebywają w Australii). Ofiarą infekcji 
wirusa z Wuhan padła też Sophie, żona premiera 
Justina Trudeau, co spowodowało i jego izolację na 
14 dni. Oczywiście innym ciężko doświadczonym 
krajem (poza Chinami, Koreą Płd. i Włochami) jest 
Iran, gdzie zakażonych wirusem jest wielu człon-
ków rządu, parlamentu i islamskich liderów.

Prognozy fachowców od epidemiologii prze-
widują, że zarażeniu wirusem z Wuhan może ulec 
od 70 mln do 150 mln Amerykanów (populacja 
ok. 330 mln) co może doprowadzić do śmierci od 

75.000 do 1,1 mln Amerykanów (liczby zbliżone 
do amerykańskich strat w II wojnie światowej 
i ogólnych ofiar podczas wojny domowej –sece-
syjnej). Również Angela Merkel ostrzegała, że za-
rażeniu może ulec ok 70% populacji Niemiec (ok. 
58 mln), co mogłoby oznaczać śmierć ok. 500.000 
Niemców. MarcLipsitch z Harvardu ocenia, że za-
każeniu może ulec od 40-70% populacji świata 
(!). Czyli zakażeniu może ulec od 3 do 5 mld ludzi 
na ziemi z czego (jeśli śmiertelność pozostanie na 
poziomie 1%) umrzeć może od 30 do 50 mln lu-
dzi. Na dzień dzisiejszy dziwić może niski stopień 
zachorowań na chińskiego wirusa w Afryce. Kilka 
dni temu na świecie było zarażonych ok 120.000 
ludzi, z czego 4.500 zmarło (większość w Chinach), 
w USA było zarażonych ok. 1.000 i ok. 40 zmar-
łych (sytuacja szybko się zmienia)...

W niedzielę odbędzie się pierwsza debata 
„w cztery” oczy między ubiegającymi się o no-
minację na kandydata w prawyborach Partii 
Demokratycznej 77-letnim komuchem senatorem 
Bernie Sandersem (taki polski Korwin-Mikke, tyle, 
że z lewej strony), a 77-letnim byłym senatorem 
i wiceprezydentem Joe Bidenem. Pisałem o nich 
dość obszernie w poprzednich tekstach. Debata 
została przeniesiona z Arizony do Waszyngtonu 
i odbędzie się w studio bez „świadków” czyli bez 
publiczności, a nawet bez sfory dziennikarzy. 
Najchętniej establishment Partii Demokratycznej 
zakończyłby prawybory na korzyść Bidena, nawet 
bez dalszych debat. Na dziś prowadzi Biden z 884 
delegatami i 54,4% poparcia, Sanders ma 731 de-
legatów i 35,4% poparcia, pod znakiem zapytania 
stoją prawybory w dalszych stanach (koronawirus).

Z westchnieniem wspominam czasy kiedy na 
towarzyskich spotkaniach z kolegami pytałem: 
„Co wybierasz? Tym razem wybiorę Coronę”. Teraz 
spożycie i popularność tego meksykańskiego piwa 
mocno spadła… Jedynym pozytywnym aspektem 
tej całej pandemii jest szalona popularność pol-
skiego spirytusu w Japonii.▪

Jacek K. Matysiak, Kalifornia, 2020/03/14
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Konkurs historyczny Patria Nostra
POD PATRONATEM Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
Ministerstwa Aktywów Państwowych, Instytutu 
Pamięci Narodowej, Marszałków, Senatorów, 
hierarchów Kościoła i Instytucji Samorządowych 
już od pięciu lat organizowany jest filmowy 
Konkurs Historyczny Patria Nostra. Konkurs 
adresowany jest do młodzieży polskiej i polonij-
nej i ma na celu propagowanie wiedzy o historii 
Polski i jej dziedzictwa kulturowego, krzewienie 
patriotyzmu oraz budowanie poczucia wspólno-
ty wśród młodych Polaków.

W DOTYCHCZASOWYCH edycjach Kon-
kursu wzięło udział blisko 2.700 uczniów i na-
uczycieli z Polski i całego świata, realizując po-
nad 700 filmów i animacji odwołujących się do 
dziejów naszej Ojczyzny. W aktualnej V edycji 
weźmie udział ok. 1.500 naszych młodych ro-
daków z Polski i zagranicy.

JESTEŚMY DUMNI z tego, że wykonane 
przez młodzież prace mają bardzo wysoki po-
ziom, zarówno merytoryczny jak i artystyczny, 
i mogą pełnić funkcje edukacyjne i populary-
zujące historię Polski. Jednocześnie cieszy nas, 
że mogliśmy przekazać wszystkim uczestnikom 
Konkursu atrakcyjne nagrody. Laureaci konkur-
sów wzięli udział w wycieczkach do Brukseli. 
Nagrodą dla młodzieży polonijnej były kilku-
dniowe wycieczki edukacyjne do Polski.

ZAPRASZAMY uczniów i nauczycieli do wzię-
cia udziału jednym z konkursów które są obecnie 
realizowane w ramach aktualnej V edycji:

1. Konkurs Mazowiecki
2. Konkurs Małopolski
3. Konkurs Wielkopolski
4. Konkurs Światowy

Są jeszcze wolne miejsca w każdym z czte-
rech konkursów. Zaproszenie kierujemy do 
młodzieży w wieku 12-19 lat ze szkół podsta-
wowych i średnich, a także parafii i organizacji 
polonijnych i społecznych z całego świata.

TERMIN REJESTRACJI uczestników upły-
wa dnia 15 maja, zaś termin nadsyłania filmów 
i animacji 31 maja.

GALE FINAŁOWE konkursów odbędą się 
we wrześniu w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. 
W przypadku niekorzystnej sytuacji epidemio-
logicznej, Gale Finałowe zrealizowane zostaną 
za pośrednictwem telewizji, z wykorzystaniem 
najnowszych technologii komunikacji.

NAGRODY w konkursach Patria Nostra 
otrzymują wszyscy uczestnicy. Dla Zwycięzców 
przewidziane są wycieczki do Polski lub do 
Brukseli (oczywiście jeśli ich realizacja będzie 
możliwa). Dla pozostałych uczestników – atrak-
cyjne nagrody rzeczowe.

REJESTRACJA w konkursie, podobnie jak 
sam konkurs, odbywa się w internecie. Aby 
przystąpić do konkursu niezbędny jest entu-
zjazm oraz wypełnienie formularza zgłoszenio-
wego, który dostępny jest na stronie interne-
towej:

www.konkurs-patrianostra.pl
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Facebook: 
www.facebook.com/Towarzystwo-Miłośników-Polskiej-Tradycji-i-Kultury-900168683364092/

Miesięcznik Myśl Praska jest gazetą bezpłatną i niezależną.
Do tej pory wydawany był ze środków własnych i dzięki wsparciu czytelników.
Jeśli chcesz, aby dalej funkcjonował, prosimy o wsparcie.

Darowizny można przekazywać na numer konta TMPTiK z dopiskiem:
„Darowizna na Myśl Praską”

Bank PKO SA VI Oddział w Warszawie

45 1240 1082 1111 0010 7016 4036

zaprasza!


