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Dziękując naszym Mamom za poniesiony trud i poświęcenie życzymy abyście
zawsze były doceniane i nie czuły się nigdy samotne. Niech radością i nadzieją
będą dorastające dzieci. Pomimo tego, że postępowy świat próbuje umniejszyć
rolę macierzyństwa pamiętajcie, że nie straciły na wartości takie cechy, jak wierność, czystość, poświęcenie. Słowami Jana Pawła II mówimy Wam: „Dziękujemy
wam, heroiczne matki, za waszą miłość niczym nie przezwyciężoną!”.

Życzenia składa Redakcja Myśli Praskiej

Słowo od redakcji

J

est w życiu każdego człowieka taka osoba, która pełni w nim najważniejszą rolę.
Od urodzenia aż do śmierci. Może w trakcie
dorosłego życia spychana na bok, ale i tak
w ostateczności zawsze do niej wracamy.
Choćbyśmy nie znali obcych języków i tak
domyślimy się, że o nią to chodzi. Matka,
mama, mamusia odgrywająca kluczową
rolęw życiu każdego dziecka. To jej poświęcamy szczególną uwagę każdego 26 maja
niosąc jej kwiaty i mówiąc magiczne słowo „dziękuję”. Często nie doceniamy jej
obecności. Odpychamy ją na boczny plan.
Ale kiedy się wszystko wali i świat staje się
beznadziejny to właśnie do niej kierujemy
wpierw swoje kroki. Wiemy, że Ona nas
wysłucha a może nawet przytuli. Może jako
dorastające osoby wstydziliśmy się okazywać Jej uczucia miłości, przywiązania. Ale
w dorosłości ta chęć bliskości z matką wraca
jak bumerang. Niestety wielu będąc ludźmi
dorosłymi nie ma już tej możliwości. Zostaje
tylko pójść na grób i tam na cmentarzu poczuć Jej bliskość. Matki nikt nam nie zastąpi,
bo nikt inny poza Nią nie dał nam życia.
W tym szczególnym dniu podziękujmy
swoim matkom za dar życia. A jeśli jesteś
skłócony ze swoją mamą, to idź i pogódź
się. Ona czeka na to. Wiedz, że nie odrzuci
cię. Choćby inni cię już przekreślili i spisali
na straty, Ona wciąż w ciebie wierzy. Nie
zmarnuj tej szansy. Jak Jej już tu nie będzie
wśród żywych, będzie ci ciężko żyć z myślą o nie wykorzystanej możliwości. Nagle
wszystkie problemy i zwady z Nią zmaleją.
I uświadomisz sobie swój błąd, czy jednak
nie za późno…?
Piękny miesiąc maj bogaty jest w wydarzenia historyczne. Jednym z największych
są narodziny największego z rodu Polaków

– papieża św. Jana Pawła II. Jak wiemy z biografii Karola Wojtyły stracił on swoją matkę
Emilię przed pierwszą Komunią św. Pomimo
tego bardzo często odnosił się do niej podczas swej pracy duszpasterskiej. W 1939 r.
napisał dla niej wiersz „Emilii – Matce mojej
Karol Wojtyła”. Papież Polak bardzo często
odnosił się w swoim nauczaniu do roli macierzyństwa broniąc go przed hedonizmem
współczesnego świata, który próbuje zniszczyć kobiecość i ośmieszyć macierzyństwo.
W encyklice „Evangelium Vitae” pisał „Ten
heroizm dnia codziennego obejmuje milczące, ale niezwykle płodne i wymowne
świadectwo <<tych wszystkich heroicznych
matek, które bez reszty poświęcają się swoim rodzinom, które cierpią wydając dzieci na
świat, a potem gotowe są podjąć wszelkie
trudy, ponieść wszelkie ofiary, ażeby tym
dzieciom przekazać wszystko, co mają w sobie najlepszego>>. Spełniając w życiu swoją
misję, <<nie zawsze te heroiczne matki znajdują oparcie w swoim środowisku. Wręcz
przeciwnie, modele cywilizacji, często kreowane i propagowane przez środki społecznego przekazu, nie sprzyjają macierzyństwu.
W imię postępu i nowoczesności prezentuje się jako przestarzałe takie wartości, jak
wierność, czystość, poświęcenie, którymi
wyróżniały się i nadal wyróżniają rzesze
chrześcijańskich matek i narzeczonych. (...)
Dziękujemy wam, heroiczne matki, za waszą
miłość niczym nieprzezwyciężoną! (...)>>”.
Pamiętajmy o naszych mamach nie tylko
w miesiącu maju. Z prostej ludzkiej życzliwości jako znak naszej wdzięczności codziennie
okazujmy Im serce. Może warto w tej niełatwej drodze odnieść się właśnie do nauczania naszego rodaka św. Jana Pawła II.▪
Łukasz Russa
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Wywiady

Każdy ma swoje Westerplatte
Łukasz Russa: Jak Pan wspomina dzień wyboru papieża Polaka na stolicę Piotrową?
Marek Jurek: Pamiętam to, jak dziś. Byłem
na pierwszym roku studiów. Byliśmy z najbliższymi przyjaciółmi (z którymi potem zakładaliśmy Ruch Młodej Polski w Poznaniu)
u koleżanek w akademiku. Ktoś powiedział,
że Polak został papieżem. Zapytałem, czy
kardynał Wyszyński, okazało się, że nie
(więc pomyślałem, że to jednak pomyłka),
ale za chwilę ktoś potwierdził, że naprawdę, że to kardynał Wojtyła, arcybiskup
Krakowa. Rzuciliśmy się sobie w ramiona
i pamiętam pierwszą myśl (która nie była
ściśle religijna), powiedziałem do kolegów: teraz komunizm musi upaść. I pojechaliśmy do kościoła Dominikanów, gdzie
zbierało się coraz więcej ludzi. A na drugi
dzień (mieszkaliśmy na stancjach) dowiedzieliśmy się, że akademik dosłownie
„pływał”. Studenci świętowali po swojemu,
ale szczerze. To też pamiątka tej eksplozji
radości.

części inteligencji katolickiej. Tymczasem
już w czasie pierwszej pielgrzymki Ojciec
Święty mówił o narodzie, że choć „nie
jest to wspólnota jedyna. Jest to jednakże wspólnota szczególna, najbliżej chyba
związana z rodziną, najważniejsza dla
dziejów duchowych człowieka”. I o niepodległości, że „nie może być Europy
sprawiedliwej bez Polski niepodległej na
jej mapie”. A potem w Krakowie: „abyście
całe to duchowe dziedzictwo, któremu na
imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą,
nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym,
abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli
się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali
sami tych korzeni, z których wyrastamy”.
To był – dla 19-, 20-latków, którymi byliśmy, jasny drogowskaz i potężny ładunek
sił. I każda kolejna pielgrzymka to oddziaływanie pomnażała. Wspomnę tylko jedną dewizę, z pielgrzymki ostatniej przed
odzyskaniem niepodległości: „każdy ma
swoje Westerplatte”. To było przykazanie
nonkonformizmu, bardzo rymujące się
z Herbertem i Sołżenicynem, ale mocniejsze, by nie wyrażające jedynie pesymistycznego heroizmu, ale realną Nadzieję.

ŁR: Jaki wpływ wywarło nauczanie Jana
Pawła II na życie Pana, działalność, również tę polityczną?
MJ: Zupełnie zasadniczy. Już pierwsza
pielgrzymka utwierdziła mnie i moich przyjaciół w naszych narodowo-katolickich
przekonaniach. Muszę tu Panu wyjaśnić,
że wtedy na życie katolickie miał ogromny wpływ dość radykalny personalizm,
podkreślano „wolność jednostki”, „prawa”,
„samorealizację”, służba i obowiązek były
zasadniczym motywem dla wielu ludzi angażujących się w opozycję, ale lewicowe
środowiska w opozycji łatwo atakowały
te zasady jako „niebezpieczne”, bo „nie-wolnościowe”. I to się udzielało również

ŁR: Jakie wrażenie wywarł na panu Jan
Paweł II?
MJ: Pierwsze? Bo przed 1979 rokiem
nigdy nie widziałem kardynała Wojtyły?
Człowieka młodego, silnego, tchnącego
nadzieją właśnie.
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Wywiady
ŁR: Patrząc z perspektywy czasu, czy nauczanie Papieża Polaka jest nadal żywe
wśród Polaków, czy niestety ulega zapomnieniu?
MJ: Pamięć żyje, widoczne są jej materialne znaki, obrazy w kościołach, pomniki.
Ale trzeba bardzo pracować, by nauczanie Papieża zaczęło na nowo oddziaływać z dawną siłą. Święty Jan Paweł II
był papieżem cywilizacji życia. Bez niego
Polska nie odwróciłaby – jak powiedział
Grzegorz Górny – trendu europejskiego
prawodawstwa. Papież wpoił nam imperatyw solidarności wobec najsłabszych.
Teraz przywódcy polityczni (a inni też to
przyjęli) „wytłumaczyli” dużej części opinii
katolickiej, że to jedynie okolicznościowe
i ogólne zalecenie, że ten imperatyw nie
obowiązuje. Jan Paweł II był też prorokiem, który wskazywał, że nowoczesna
demokracja nabiera cech totalitarnych.
Od jego śmierci ten proces poszedł jeszcze dalej. Tym bardziej do jego nauczania
trzeba wracać i nie chodzi tylko o to, by
je opowiadać, ale by je podejmować czynem. Właściwie cała działalność Prawicy
Rzeczypospolitej (mogę to powiedzieć
dziś, gdy już nie pełnię w niej oficjalnych
funkcji) była takim wotum dla Papieża. Ale
czas, byśmy robili to – i to ze zdwojoną
siłą – wszyscy.

ŁR: Ile razy się Pan spotykał z papieżem?
MJ: Kilka razy, najpierw w 1991 roku,
gdy Ojciec Święty spotkał się (na Skwerze
Kardynała Wyszyńskiego, jeśli dobrze pamiętam) z posłami walczącymi o życie nienarodzonych. Potem w 1998, w Rzymie,
w czasie pielgrzymki katolików tradycji łacińskiej. I dwa razy w 2003 i 2004 roku, kiedy najpierw byłem w Rzymie przygotowując (wspólnie z Kazimierzem Ujazdowskim)
pielgrzymkę Prawa i Sprawiedliwości, a potem już w czasie samej pielgrzymki.
ŁR: Czy utkwiło Panu w pamięci jakieś wydarzenie ze spotkań z Janem Pawłem II?
MJ: Może najbardziej trzy rzeczy. Kiedy
Papież, na tym spotkaniu z obrońcami życia, powiedział do mnie „Taki młody poseł!”.
Potem, w 1998 roku, kiedy pobłogosławił
moją córkę, z którą byliśmy na audiencji, i wreszcie na ostatnim spotkaniu radość Ojca Świętego, gdy mu wręczaliśmy
Uchwałę Sejmu ustanawiającą Narodowy
Dzień Życia.
ŁR: Czy uczestniczył Pan w pogrzebie Jana
Pawła II? Jak Pan wspomina ten dzień?
MJ: Byłem na Mszy na Placu Świętego
Piotra, widziałem dokładnie jak wiatr zamknął Ewangeliarz (to było niesamowite,
bo nigdy nie widziałem, żeby wiatr zamknął ciężką, grubo oprawioną i otwartą książkę). Siedziałem obok Antoniego
Macierewicza i pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, jak szybko choroba zabrała
Ojca Świętego. Oczywiście Bóg go zabrał
do siebie, ale takie były nasze wrażenia.

ŁR: Dziękuję za rozmowę.▪
Z Markiem Jurkiem,
historykiem i polskim politykiem
rozmawiał Łukasz Russa.
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Warszawskie sprawy różne

M

iasto Stołeczne Warszawa oraz
Województwo Mazowieckie zgodnie z przewidywaniami należą do największych skupisk zachorowalności na
COVID-19. Oprócz spektakularnych wpadek, jak szkolenie MZA, po którym kilkunastu kierowców wylądowało na kwarantannie, Miasto Stołeczne Warszawa
stara się włączać w ogólnokrajową walkę
z zagrożeniem. Szybko cofnięto szkodliwą
decyzję o weekendowym planie jazdy komunikacji miejskiej, Pan Prezydent Rafał
Trzaskowski w ostatnich dniach zdaje się
również ograniczyć „bieganinę” po mediach. Miejmy nadzieję, że ten czas poświęca na zarządzanie Stolicą. Sytuacja
oczywiście może ulec zmianie, jeśli dojdzie do zmiany kandydata na Prezydenta
RP i Małgorzatę Kidawę-Błońską zastąpi
właśnie Rafał Trzaskowski [tekst pisany
przed nominacją r. Trszaskowskiego na
kandydata KO – przyp. red.]. Czy jednak
wówczas będzie miał czas na zajmowanie
się Warszawą? Może jednak w takiej sytuacji powinien rozważyć swoją rezygnację? Od kwietnia trwa ozonowanie ulic
Warszawy, pytanie, czy skala tego działania nie jest jeszcze zbyt mała? Szukanie
oszczędności w Stołecznym Ratuszu, zdaje
się być bardzo wybiórcze i często niezrozumiałe. Największe kontrowersje wywołały
plany cięć w oświacie oraz na transporcie publicznym. Z drugiej strony Miasto
wciąż ma pieniądze na dialog społeczny
i konsultacje. Wydaje się, że priorytety
powinny rozkładać się inaczej. Logicznym
wydawałoby się przełożenie Budżetu
Obywatelskiego z roku 2021 na rok 2022.
Część inwestycji mogłoby również zostać
przełożonych, ograniczyć można byłoby

również niektóre wydatki na zieleń (część
z nich jest niezbędna, ale inne to zwykłe
fanaberie tzw. aktywistów). Niestety włodarze miasta wydają się być w niektórych
przypadkach zniewoleni i blokowani przez
naciski „aktywistów miejskich”, co negatywnie odbija się na budżecie i racjonalnym
wydawaniu środków. Warto jednak odróżnić od tego potrzebną promocję ekologii
i dbania o środowisko. Obecnie większość
zaoszczędzonych pieniędzy będzie przeznaczona na wsparcie walki ze skutkami
pandemii. Niestety z „powikłaniami” po
koronawirusie samorządy i gospodarka
będą zmagały się długo. Oddać należy, że
Warszawa może odnotować także pozytywne rozwiązania jak np. wymianę instalacji świetlnej na LED co również pozytywnie
wpłynie na kasę miasta. Tematów wpływających na rozwój i finanse Warszawy jest
wiele, niestety w ostatnim czasie wszystko
zdaje się krążyć wokół pandemii. Stolica nie
wyróżnia się w walce z zagrożeniem na tle
innych miast. Wydawać by się mogło, że
w tym zakresie Warszawa powinna być
jednak wzorem. Osobiście, jak chyba wszyscy mieszkańcy Stolicy, czekam niecierpliwie na powrót do „normalności”. Efekty
obecnej sytuacji przyjdzie nam ostatecznie
ocenić pod koniec roku.
Miło mi na koniec poinformować, że
w związku z faktem odwołania kwietniowej Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy, połowę mojej diety radnego (tj. 1 tys. zł) przekazałem na rzecz
Centrum Zdrowia Dziecka. Po moim
apelu, swoją kwietniową dietę radnego
na w/w szpital przekazał również radny
Sebastian Kędzierski. Mam nadzieję, że
także władze miasta oraz kolejni radni będą
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Podryw na księdza

na czas pandemii wspierać finansowo i fizycznie inicjatywy mające na celu wsparcie walki z koronawirusem i jego skutkami.
Wymagając oszczędności i racjonalnych
wydatków od władz miasta (bez względu
na to, kto władzę by sprawował) powinniśmy także stawiać wymagania samym
sobie.▪

Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się na
samotną wycieczkę w góry.
Ubrany sportowo, wyglądał tak, jak wielu innych turystów. W trakcie wędrówki
spostrzegł, że zapomniał zegarka, podszedł
więc do opalającej się na uboczu młodej
kobiety i już miał zapytać o godzinę, gdy ta
uśmiechnęła się.
– Zapomniał pan zegarka, co?
– A skąd pani wie? – zapytał zaskoczony Wojtyła.
– Z doświadczenia – odrzekła – Jest
pan dziś już dziesiątym mężczyzną, który
zapomniał zegarka. Zaczyna się od zegarka, potem proponuje się winko, wieczorem dansing...
– Ależ proszę pani, ja jestem księdzem
– przerwał jej zawstydzony Wojtyła.
– Wie pan – odpowiedziała rozbawiona nieznajoma – podrywano mnie w różny
sposób, ale na księdza to pierwszy raz

Ernest Jerzy Kobyliński
Radny Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy

Anegdoty z życia
Jana Pawła II:
Mów mi wujaszku
Podczas pierwszej wizyty w USA Papież
spotkał się z rodziną prezydenta Jimmy’ego
Cartera. Pięcioletnia wówczas wnuczka
prezydenta, mając kłopoty z wygłoszeniem powitania, powtarzała w kółko:
– Jego Świątobliwość, Jego
Świątobliwość.
Papież, chcąc wybawić dziewczynkę
z kłopotów, wziął ją w ramiona i powiedział:
– Mów mi wujaszku.

Jak się czuje piesek
Jeden z watykańskich prałatów chciał się
nauczyć polskiego, więc sprowadził sobie nasz elementarz. Nauka była jednak
tak pospieszna, że kiedy chciał się nową
umiejętnością pochwalić przed Ojcem
Świętym, coś mu się pomyliło i zamiast:
„Jak się czuje Papież”, rzekł: „Jak się czuje
piesek?”. Papież spojrzał na niego zdumiony, po czym odpalił: „Hau, hau”.

Jeździć
po kardynalsku
Pewnego razu zapytano Karola Wojtyłę,
czy uchodzi, aby kardynał jeździł na nartach. Wojtyła uśmiechnął się i odparł:
– Co nie uchodzi kardynałowi, to źle
jeździć na nartach!
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Moja Praga – migawki z dzieciństwa

W

1993 roku przeniosłam się z rodzicami z Woli na Pragę Północ. „To
nie powinno było się zdarzyć” – mówiła
moja mama. Przeprowadzka z zielonej
Woli na „ciemną stronę Warszawy” była
dla niej przewróceniem świata do góry
nogami. Z mojej dziecięcej perspektywy
zmiana miejsca zamieszkania była przygodą. W nowym przedszkolu na Strzeleckiej
nie praktykowano nielubianej drzemki poobiedniej, co bardzo mnie cieszyło, a panie
z przedszkola były sympatyczne.
Na początku lat 90. Stalowa była słabo
oświetlona, wybrukowana kocimi łbami,
tylko miejscowi lub odważni wychodzili
po zmroku. Poczta znajdowała się w pomieszczeniu dzisiejszej sali bankietowej
Baru na Stalowej, który do dziś stanowi
dla mnie stały punkt na mojej mapie Pragi

– od lat powtarzam, że najlepsze naleśniki (jabłko-ser, ser-wiśnia) i zupy serwują
na Stalowej, a krem sułtański to hit! Na
pocztę chodziło się wówczas zadzwonić
do bliskich. Jeszcze długo po przeprowadzce czekaliśmy na instalację telefonu
stacjonarnego w mieszkaniu, co po tamtej
stronie Warszawy było już standardem.
Nie rozumiałam dlaczego muszę korzystać
ze skrzynki telefonicznej na ulicy, aby porozmawiać z babcią.
Rok później byłam już w podstawówce nr 127, której gmach mieścił w tym
czasie uczniów klas 1-3 oraz licealistów.
Dochodziło do komicznych sytuacji. Wejścia
do podziemnego sklepiku typu piekiełko
strzegł jeden z licealistów, od którego zależało czy wejdziemy do sklepiku czy nie.

Praski detal architektoniczny
fot. z archiwum Fundacji Hereditas
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Szkoła imienia Sienkiewicza wydała
nam zielone dzienniczki z wizerunkiem
noblisty i dbała o coroczną organizację
konkursu z wiedzy o życiu i twórczości
autora Trylogii.
Szkoła to przede wszystkim nowe
znajomości, a co za tym idzie – odwiedziny w domach. Wrażenie robiły na mnie
wysokie na 3 metry mieszkania w przedwojennych kamienicach, a zamieszkanie
w „starej kamienicy” jest do dziś moim niezrealizowanym marzeniem. W tym czasie
odwiedzałam koleżankę mieszkającą przy
Strzeleckiej. Dobrze zapamiętałam pierwszą wizytę w jej mieszkaniu. Składało się
ono z jednego pokoju, w którym mieszkała
4 osobowa rodzina, a ubikacja znajdowała
się na klatce schodowej. Sytuacja mieszkaniowa mojej koleżanki poprawiła się,
natomiast problemy lokalowe niektórych
mieszkańców Pragi nadal stanowią niechlubną wizytówkę dzielnicy.
Pamiętam, że największą radość sprawiało mi wjeżdżanie rowerem w śmietnik
i gra w króla skoczka. Na żółtych wrotkach
jeździłam bez wytchnienia, rolki były wówczas w sferze marzeń. Trzepak, najlepiej
o cienkim drążku, był najlepszym miejscem
zabawy dla dzieci z okolicznych podwórek. Podwórka przy Stalowej 8, 6 oraz 2/4
stanowiły wspólną przestrzeń wygłupów.
Dziś te podwórka są od siebie odgrodzone, a dzieci sporadycznie wychodzą na
swoje okrojone podwórka.
O tym skąd się biorą dzieci dowiedziałam się z książki, którą znalazłam w bibliotece przy Strzeleckiej 8, w kamienicy, której podziemia służyły dawniej za katownię
NKWD. Biblioteka mieściła się na lewo od
odrapanej bramy, w ciemnym podwórku
o drewnianych schodkach. Pokonanie takiej trasy było wtedy tak samo ekscytujące,

jak ryciny w książce, której zdobycie było
celem mojej wyprawy.
Pierwszego papierosa wypaliłam
na Szmulkach. Przejście kolejowe na
Szwedzkiej było wtedy dla mnie jak
przekroczenie Rubikonu, dzieliło znany
mi świat od Szmulek – nieodkrytej krainy o dziwnie brzmiącej nazwie. A moją
przewodniczką po Szmulkach została
starsza koleżanka z gimnazjum nr 30 przy
Szanajcy – „Muzykalna Jola”, która otworzyła mi okno na dorosłość, przez które
puściłam tego dnia pierwszego dymka.▪

Anna Pajmel
na Pradze od 1993 r.
Lubię Pragę za jej klimat i świetną gastronomię. Cieszy mnie, że Praga wzbudza
dziś zainteresowanie i pozytywne emocje.
Interesuje się historią kamienic praskich.
W 2017 r. wzięłam udział w obozie wolontariackim na rzecz zdigitalizowania detalu
architektonicznego praskich kamienic zorganizowanym przez Fundacje Hereditas.
Efektem prac jest broszura oraz internetowa baza detalu architektonicznego
warszawskiej Pragi; do znalezienia pod
adresem intrernetowym:
http://www.zabytek.co/detal/.
Swój praski świat opisuję na blogu:
https://praskiwymiar.blogspot.com/ .
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Polskie tradycje majowe

D

ziwny jest ten rok, a jeszcze dziwniejszym stać się może. W maj, jeden
z najradośniejszych miesięcy, wkraczamy
z ograniczeniami w poruszaniu się etc.
Jedni z nas zaczynają go w strachu, inni
negują, jeszcze inni zatapiają się w teorie
spiskowe. Jedno jest pewne, od strony
historycznej to inny maj niż wszystkie.
Abstrahując do tych obserwacji i przemyśleń, maj jest wart uwagi od strony historyczno-tradycyjnej, a jest na co w nim
zwrócić uwagę.
Zaczynając od pierwszego, mamy święto pracy, obchodzone w wielu krajach na
świecie w tym terminie, ale są tacy, co
wybrali sobie na tą okazję inny dzień. Jest
to dość nowe święto, bo związane z socjalizmem... A maj jest pełen tradycji o wiele
starszych.
Otóż pierwszego dnia maja obchodzono początek sezonu pasterskiego. Przez
wsie wędrowały korowody pasterzy wypędzających gremialnie bydło na pastwiska a w przeddzień odbywały się ceremonie oczyszczające, czy też błogosławienia
bydła przez kapłanów.
Maj to też święto przyrody budzącej
się do życia. Ślady tradycji polskich znajdujemy m.in. u Łukasza Gołębiowskiego
w „Grach i zabawach” gdzie pisze on tak:
„Maj, majówki czyli przechadzki majowe.
Miesiąc to wiosny rozwiniętej nadobnie;
możnaż się dziwić, że wesołości poświęcony? U starożytnych ludów była Maja
bogini, cześć jej oddawano pierwszego
dnia tego miesiąca i dotąd przyzwania jej
i tańce wiejskie zachowały się u Greków.
Zdaje się, że i nam poniekąd była znana.
Słowianie przy pieśni i tańcach na murawie zwykli witać wiosnę”.

Maja to najpiękniejsza i najstarsza
z Plejad greckich, córka Atlasa i Plejony.
Samotniczka zamieszkująca góry Arkadii
aż do chwili gdy Zeusowi urodziła syna
– Hermesa. To bogini natury, źródeł, rozrostu w przyrodzie, manifestacja matki
Ziemi.
U nas w Polsce począwszy od wieczoru
pierwszomajowego, a następnie w kolejne
majowe sobotnie wieczory nad Bugiem
i Narwią panny marzące o zamążpójściu
śpiewały „Konopielki”. Potem pod krzyżami wieczorami śpiewały o wiankach,
ogniach i młodzieńcach, a w późniejszych
czasach pod krzyżami i figurami Matki
Boskiej zaczęto odprawiać Święte Wieczory
podczas których śpiewano, głównie ludzie
młodzi, pieśni religijne.
Majowe panieńskie śpiewy niestety zanikły z czasem, wraz z zabawami mężatek,
które na łąkach „tworzyły kółko, pląsając
słodko nuciły lubej wiosny pochwały” oraz
wyborami „królowej maja” – najpiękniejszej kobiety.
Z dawnych tradycji jeszcze chyba tylko górale żywieccy pozostali przy pewnej formie rytualnej, która jest obecnie
uważana za okazję ku zabawie. To mojka.
Mojka jest umajonym drzewkiem stawianym pierwszego maja pod domem ukochanej. To publiczna manifestacja uznania
dla panny. Jednak, jeśli dziewczyna lub jej
rodzice obrazili chłopaka, Mojka nabierała
charakteru publicznego zarzutu, wyrazu
złości, pretensji lub pogardy, przybierała
wówczas postać dziada na dachu domu
panny. Dziad to paskudna kukła ze słomy
ubrana w stare łachy.
Mało kto wie, że gra w „zielone” wywodzi się z XVII wiecznej gry trawką mającej

10

Lokalne
swe korzenie w wierzeniu, że noc poprzedzająca 1 maja to noc czarownic i wróżb.
O grze trawką pisał poeta Wespazjan
Kochowski w „Lirykach polskich”. W zielone grywały także młode pary, traktując
tę zabawę jako pretekst do płatania sobie
figli. Andrzej Morsztyn, na przykład, założył się z pewną panną, że jeśli przegra
to podaruje jej coś, ale jeśli wygra to ona
będzie musiała mu dać „trzykroć gęby”.
Gra w zielone powstała najprawdopodobniej po to, aby ułatwić młodym kontaktowanie się. „Ta gra już nie chwilowa,
ale trwalsza, zaczyna się właściwie od
drugiego dnia Wielkiejnocy, a ciągnie się
do świętego Michała. Dwie osoby umawiają się, że przez cały tego czasu przeciąg
zawsze zielone przy sobie mieć będą. Dziś
ta gra i dziewczyńska praktykowana jest
od pokazania się pierwszej zieleni” — pisał
Łukasz Gołębiowski.
Maj też ma swoje katolickie tradycje.
Maj jest miesiącem Matki Bożej. Przez cały
okres maja odbywają się słynne „majówki”
– nabożeństwa, odprawiane wieczorami
w kościołach, przy grotach, kapliczkach
i przydrożnych figurach, na stałe wpisały
się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.
Źródeł majówek należy szukać w pieśniach maryjnych sięgających historią V
wieku. Na Zachód Europy trafiły one wraz
z tradycją poświęcenia maja Maryi Pannie
dopiero w XIII wieku dzięki hiszpańskiemu
królowi Alfonsowi X, który zachęcał aby
gromadzić się właśnie w maju na wspólnych
modlitwach przed figurkami Bogurodzicy.
Tradycje majowe w swoich tekstach
wspomina nadreński bł. Henryk Suzo.
Wspomina w nich, że w maju jako dziecko zbierał na łąkach kwiaty i zanosił je
Maryi. Po raz pierwszy maj został nazwany

miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r.
w Niemczech książeczce „Maj duchowy”,
która była odpowiedzią na Reformację.
Popularność wielką nabożeństwa te nabrały wraz z rozwojem druku, który wiedzę
o nich zaniósł w najdalsze zakątki Europy.
Litania Loretańska, będąca kluczową dla
nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji, a jej
tekst zatwierdził 11 czerwca 1587 r. papież
Sykstus V. W 1631 r. Święta Kongregacja
Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian, gdyż modlący się
nader często wprowadzali prywatne akcenty do samej modlitwy. W Polsce jest o jedno wezwanie więcej niż w innych krajach.
W okresie międzywojennym Watykan zatwierdził uroczystości Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski, a papież Piusa XI
zezwolił na dołączenie do Litanii wezwania „Królowo Polski”.
Tak więc, czy to jesteś katolikiem, czy
nie, maj to czas radosny i wesoły, i oby ten
obecny maj również takim dla nas wszystkich się stał.▪
Delfina Czarniecka

Anegdoty z życia
Jana Pawła II:
Niech żyje łupież...
Podczas ostatniej pielgrzymki w Pełpinie:
„Jak tak krzyczycie <<Niech żyje papież>>,
przypomina mi się, gdy ktoś się pomylił
i krzyknął: <<Niech żyje łupież>>. Ja was
do tego nie zachęcam”.
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Kierunki polityki zagranicznej polskiego ruchu
narodowego w okresie międzywojennym

P

olska po 1918 roku została postawiona w niezwykle niekorzystnej sytuacji
międzynarodowej. Otoczona ze wszystkich
stron przez państwa skonfliktowane z nią
o granice, słaba wewnętrznie, stała przed
wielkim wyzwaniem. Wyzwaniem tym była
budowa silnego państwa, które mogłoby
odeprzeć narastające zagrożenie ze strony
Niemiec i Rosji.
Od początku narodowcy działali na rzecz
Polski dążąc do wzmocnienia jej siły i potęgi.
Polscy narodowcy byli przekonani o słusznej
odrębności narodów, skąd rodził się ich sprzeciw wobec federacyjnych koncepcji Józefa
Piłsudskiego. Kluczowym celem władz miała
być troska o realizację interesu narodowego,
działanie w zgodzie z racją stanu, dbanie o integralność. Ważnym elementem, zwłaszcza
dla ONR, było dążenie do indywidualności
polskiego ruchu narodowego wśród innych
ruchów narodowych. Najważniejszym zadaniem polityki zagranicznej było w opinii narodowców dążenie do utworzenia monolitycznego państwa narodowego pozbawionego
wewnętrznych podziałów.
Ta podstawa programowa była rozwijana
zarówno przez działaczy narodowo-demokratycznych, jak i przez działaczy narodowo-radykalnych, przybierając nieco odmienne
oblicze. Wyrazicielem poglądów Narodowej
Demokracji był przede wszystkim Roman
Dmowski. Był on obok Zygmunta Balickiego
i Jana Ludwika Popławskiego, działających
przed 1918 rokiem, jednym z najważniejszych twórców polskiej myśli narodowej. Był
członkiem Ligi Polskiej, współtworzył Ligę
Narodową. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości był centralną postacią Endecji,

jak i wielu wynikających z niej ugrupowań
takich jak Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, Związek Ludowo-Narodowy,
Stronnictwo Narodowe czy Obóz Wielkiej
Polski. Jednocześnie był płodnym pisarzem,
który wykorzystywał swoje umiejętności do
tworzenia książek, broszur i artykułów ujmujących w karby słowa pisanego jego poglądy
na świat, politykę krajową, jak również politykę zagraniczną. W roku 1923 sprawował
urząd ministra spraw zagranicznych.
„Niepodległość Polski musi być celem
realnym, do którego trzeba bez przerwy
przygotowywać i organizować wszystkie
siły narodu i dla którego trzeba zużytkować
wszystkie przyjaźniejsze warunki zewnętrzne.
Niepodległość zdobywa ten naród, który nieustannie buduje ją swą pracą i walką” – słowa
te R. Dmowski napisał jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Można uznać je za
swoiste credo, które posłużyło do odzyskania niepodległości i budowy państwowości.
Polityk ten kierował się w swoich działaniach
realizmem politycznym, czego dowodzą między innymi słowa „w stosunkach między narodami nie ma słuszności i krzywdy, ale tylko
jest siła i słabość”. Przed wybuchem I wojny
światowej uznał, że sprzyjanie Rosji (chodziło o pozorowane sprzyjanie, a tak naprawdę postawienie na najsłabszego z zaborców
i jednocześnie powiązanie Polski z Zachodem, bo Rosja była wtedy w antyniemieckim
sojuszu francusko-brytyjsko-rosyjskim) jest
lepszym sposobem uzyskania niepodległości, niż sprzyjanie Niemcom i Austrii. Został
posłem do rosyjskiej Dumy, przewodził kołu
polskiemu. W czasie Wielkiej Wojny tworzył
Komitet Narodowy Polski w Paryżu, przez
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który uzyskał spore poparcie państw Ententy
dla sprawy polskiej. Dzięki niemu utworzono
we Francji „Błękitną Armię”.
Poglądy Romana Dmowskiego uzupełniała w zbiorze myśli narodowodemokratycznej
myśl Jana Ludwika Popławskiego. Był on myślicielem, który stworzył niezwykle istotny dla
ruchu narodowego termin „wszechpolskość”.
Wszechpolskość oznaczała program wspólnoty Polaków po pierwsze ze wszystkich zaborów, po drugie ze wszystkich warstw, grup
i klas społecznych. Zagadnienie wszechpolskości stało się centralnym elementem polskiego nacjonalizmu. Jan Ludwik Popławski
postulował zwrócenie się na zachód i zdobycie historycznych piastowskich granic –
Wielkopolski, Pomorza Gdańskiego, Śląska
oraz Prus Wschodnich. Program ten został
przyjęty przez dużą część narodowców, głoszących hasła „Polski Piastowskiej”.
Z tych założeń wynikała tzw. polityka inkorporacyjna Romana Dmowskiego, który
zabiegał, by przyszłe granice Polski obejmowały na wschodzie wyłącznie te ziemie, na
których przeważała etniczna ludność Polska.
Stało to w sprzeczności z koncepcją federacyjną lansowaną przez Józefa Piłsudskiego.
Program narodowo-demokratyczny był
zasadniczo, aż do przejęcia władzy przez
piłsudczyków, programem państwowym.
Stanisław Grabski, polityk Związku LudowoNarodowego w pracy „Z zagadnień polityki
narodowo-państwowej” wypowiadał się
o racji stanu w ten sposób „Polska racja
stanu to wskazanie rozumu, oparte na doświadczeniu historycznym, a wypływające
z naturalnego prawa i obowiązku narodu
polskiego – utrzymania i zabezpieczenia od
jakiegokolwiek uszczerbku odzyskanego
dziedzictwa państwowego”.
Stronnictwo Narodowe zagadnieniom
polityki zagranicznej poświęciło dużo miejsca

w wydanym przez siebie programie. Trzy jej
podwaliny, to według programu po pierwsze doświadczenie historyczne oraz realna
ocena sytuacji położenia między Niemcami
a Rosją, po drugie „odwieczna” współpraca
z Zachodem polegająca na wspólnym tworzeniu cywilizacji łacińskiej, a po trzecie konieczność budowania dla własnego bezpieczeństwa stabilnego pokoju. Realistycznie
patrzono na Ligę Narodów jako organizację
pozbawioną realnej siły oddziaływania. Za
gwarantów bezpieczeństwa kraju postrzegano własną armię, silnie sojusze oraz życzliwe stosunki z państwami nie-sojuszniczymi. Jako głównego sojusznika wskazywano
Francję oraz Rumunię. Kluczowe miało być
związanie Polski z mocarstwami zachodnimi. Postulowano przyjazne relacje z innymi
państwami. Wskazywano na zagrożenie
ze strony Niemiec, które uznano (w 1928
roku) za potencjalnego naruszyciela ładu
w Europie. W kwestii Związku Sowieckiego
(nazywanego w programie Rosją) narodowcy proponowali budowę dobrosąsiedzkich
relacji opartych o zasadę całkowitego niemieszania się w sprawy wewnętrzne drugiej strony. W kwestii Litwy uważano, że
jest ona sterowana po cichu przez Niemcy
i wierzono, że Litwini jednak przyłączą
się do Polski. Odnośnie Wolnego Miasta
Gdańska Stronnictwo Narodowe uważało,
że jest ono związane z państwem polskim,
i że państwo polskie powinno stale zabiegać, by Gdańsk był pod wpływem polskim,
a nie niemieckim. Mniejszości narodowe,
a w zasadzie brak wzajemności w poszanowaniu ich praw, uważano za wyzwanie dla
polskiej dyplomacji. Chciano zwalczyć próby
wykorzystywania mniejszości do ingerowania w sprawy wewnętrzne Polski. Za duże
zagrożenie dla międzynarodowego ładu
uważano tendencje federalistyczne, które ›
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miały wprowadzać „niepokój i chwiejność”.
Stronnictwo Narodowe dostrzegało duże
braki w polityce handlowej, której według
narodowców brakowało odgórnego planu,
zamierzeń, celu, spójności. Postulowano
zmianę stanu rzeczy. W kwestii ustrojowej,
w opozycji do autorytarnych praktyk Sanacji,
proponowano oparcie polityki zagranicznej
o Sejm. Sprawy wojskowe uznawano za
kluczowe dla obronności państwa. Za duże
wyzwanie uważano uświadamianie polskich
mas o realiach polityki zagranicznej.
Zasadniczo bardzo wyważona, pragmatyczna, realistyczna polityka Stronnictwa
Narodowego kontrastowała z postulatami
Obozu Wielkiej Polski. W jego deklaracji
ideowej można przeczytać o konieczności
budowy wielkości, czy też mocarstwowości.
„Celem naszego narodu [...] jest stać się narodem wielkim [...] w stosunkach międzynarodowych. Wielkim jest naród, który wysoko nosi sztandar swej wiary, swej cywilizacji
i swej państwowości. Działalność Obozu
zmierza do tego, ażeby Polacy sami czcili
i nakazywali innym cześć dla swej wiary, dla
cywilizacji polskiej i dla państwa polskiego”.
Narodowi radykałowie, co znamienne dla
burzliwych lat trzydziestych, popadli w pewnego rodzaju mesjanizm. „Polska ma do spełnienia wielką wizję dziejową – kolosalną rolę
w historii świata” było stwierdzeniem, które
pojawiało się w ich publicystyce. Podejście to,
tak jaskrawo odbiegające od zdroworozsądkowego pragmatyzmu narodowych demokratów wpływało mocno na pokolenie młodych
tworzące organizacje narodowo-radykalne
(zwłaszcza ONR i RNR). Mesjanistyczne założenie, co może dziwić, miało bardzo realistyczny cel. Celem tym miało być „uczynienie
Polski pierwszym narodem w hierarchii narodów silnych, rządzących światem”.
Wspominany przez M. Poradowskiego

„słuszny” imperializm (w poprzednim numerze Myśli Praskiej pisałem o poglądach
ks. Michała Poradowskiego; przypominając
– dzielił nacjonalizm na nacjonalizm chrześcijański i nacjonalizm pogański, nacjonalizm
chrześcijański cechował imperializm oparty
o pokojowe szerzenie wartości cywilizacyjno-kulturowych opartych o naród i chrześcijaństwo, nacjonalizm pogański opiera
się na imperializmie podboju i dominacji
– przyp. aut.), swoisty imperializm idei, był
w kontekście mesjanistycznej misji ważny
dla narodowych radykałów. Celem Polski
miało być „zdobycie Wschodu Europy dla
cywilizacji i zorganizowanie narodów słowiańskich”. Historiozoficzne rozważania
o motywie trzeciego imperium rzymskiego,
którym w ujęciu narodowców miała być nie
Rosja, a Polska, miały służyć budowie potężnego sojuszu – „Międzymorza” opartego
na narodach słowiańskich, którego hegemonem miało być państwo polskie. Jego celem
miała być zwycięska „walka idei”, a w razie
konieczności „walka narodów” przeciwko
komunizmowi i pangermanizmowi. Marian
Reutt w artykule „Misja dziejowa Polski”
stwierdza, iż Polska jest naturalnie skonfliktowana z Rosją (ZSRS). Polską racją stanu
miało być zdobycie Wschodu, Kresów, dla
cywilizacji łacińskiej i Polski. Sposobem
osiągnięcia tego miało być „rozbicie Rosji
na szereg drobnych organizmów narodowo-państwowych”. Dzięki temu można by
zyskać pozycję hegemona w stosunkach
z mniejszymi, wyzwolonymi spod sowieckiego panowania, partnerami, a tym samym
osiągnąć pozycję regionalnego mocarstwa.
Kolejną raison d'état jest zorganizowanie sojuszu wymierzonego w Niemcy. Zwalczenie
obu mocarstw w naturalny sposób pozwoliłoby Polsce zająć ich miejsce w europejskim,
i być może globalnym, układzie sił.
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Narodowe
W deklaracji ideowej przedwojennego
Obozu Narodowo-Radykalnego opublikowanej w 1934 roku możemy wyczytać, iż:
„Państwo polskie winno objąć swym zasięgiem kulturalnym i politycznym, i swymi granicami, wszystkie ziemie zamieszkałe zwartą
masą przez Polaków oraz pozostające pod
wpływami polskiej cywilizacji”. Związek
Niezależnej Młodzieży Narodowej w Wilnie
w swojej deklaracji idzie jeszcze dalej, stwierdzając, że terytorium państwa polskiego
powinno obejmować ziemie „konieczne do
twórczości i wielkości Narodu Polskiego”.
Narodowym radykałom chodziło tutaj
zdecydowanie nie tylko o ziemie rdzennie
polskie, ale także o pozostające poza Polską
Kresy, zarówno te wschodnie, jak i zachodnie. W publicystyce zwracano uwagę na konieczność asymilacji Białorusinów i Rusinów.
W sferze wojskowości wydane w 1937
roku „Zasady programu narodowo-radykalnego” poza stwierdzeniami dotyczącymi
militaryzacji narodu i budowania wskazanego już przez Z. Balickiego modelu żołnierza-obywatela, pojawia się ekspansjonistyczny
postulat przepełnienia armii „duchem ofensywy”. Armia, według autorów, ma „znać dążenia swego Narodu, pragnąc nade wszystko
ich realizacji”. W czasach pokoju stwierdzenie takie mogłoby budzić obawy, ale w epoce bellizacji stosunków międzynarodowych,
w sytuacji państwa położonego między ekspansjonistycznymi Niemcami a Związkiem
Sowieckim nie jest w mojej opinii niczym
niezrozumiałym.
W zakresie gospodarczym obozowcy
postulują dążenia autarkiczne. Jak napisali, „wytwórczość polska, uniezależniona od
koniunktury światowej, zaspokoić powinna
wszystkie istotne potrzeby gospodarowania
narodowego”. Samodzielność gospodarcza,
rozumiana jako „uwolnienie” ekonomii spod

wpływów obcych państw i narodów, jest
uważana za jeden z kluczowych elementów
niepodległości.
Potencjalne zagrożenie ze strony Niemiec identyfikowano już w 1935 roku. Jan
Korolec, działacz ONR-ABC pisał: „Nie grozi
nam dziś wprawdzie natychmiastowa wojna [...], ale co będzie za parę lat? Za to nikt
odpowiedzialny nie potrafi zaręczyć. [...]
zagraża nam ze strony Niemiec zalew ideowy. Zalew ideowy jest awangardą podboju
militarnego”. Na niemieckie postulaty zdobycia Lebensraumu – przestrzeni życiowej
na wschodzie – ONR odpowiadał rewizjonizmem granicy zachodniej w duchu piastowskim. „Czas najwyższy, aby skorygować
fałsze historyczne i przywrócić dawne nasze
prawa. Odra jest rzeką politycznej koncepcji
Polski Piastowskiej i Odra musi być granicą
Polski Odrodzonej”. Obozowcy formułowali
postulaty odzyskania ziem zachodnich, nawiązując do Jana Ludwika Popławskiego.
Narodowcy na polu polityki zagranicznej
okazali się być dobrymi analitykami i częstokroć skutecznymi realizatorami, czasem
nawet wizjonerami. W mojej opinii politycy
ugrupowań narodowych formułowali zasadniczo adekwatne recepty na wyzwania ich
czasów. Niestety, mimo ich starań i wczesnych ostrzeżeń, nie udało się przygotować
Polski na agresję niemiecką. Plany snute przez
niektórych z narodowców o Wielkiej Polsce
sięgającej swymi granicami Słowacji, Czech,
Prus Wschodnich, a nawet aż po Berlin były
w dużej mierze nierealne. Polski ruch narodowy nie zatracił jednak wiary w Wielką Polskę,
w imię której walczył z niemieckim i sowieckim okupantem w czasie największego konfliktu zbrojnego w dziejach.▪
Aleksander Kowaliński
wiceprezes warszawskiego koła
Ruchu Narodowego
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W 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II
fragmenty wspomnień ze spotkań z polskim
kapłanami, więźniami niemieckich obozów
koncentracyjnych.
1948 r. przez duchownych polskich, byłych
więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych (a przede wszystkim niemieckiego
obozu koncentracyjnego Dachau, obozu do
którego zesłano większość polskich księży),
28 kwietna 1970 r. w Kolegiacie św. Józefa
w Kaliszu, w podziękowaniu za doczekanie
wolności Mszę św. odprawił m.in. w ich asyście ówczesny kardynał Karol Wojtyła, późniejszy Papież Jan Paweł II. Kolejnym etapem tych uroczystości był wyjazd do Rzymu
i Watykanu, łączący jubileusz wyzwolenia
obozów z 50. rocznicą święceń kapłańskich papieża Pawła VI. 25 maja 1970 r.
swoją obecnością w centrum chrześcijańskiego świata świadczyło o męczeństwie tak wielu polskich księży w okresie
II wojny światowej. W Bazylice św. Piotra
podczas homilii kardynał Karol Wojtyła
przypomniał obecnym cel pielgrzymki:
„Wy, drodzy Bracia, którzy w tej chwili
znajdujecie się przy konfesji św. Piotra
macie w oczach tylu Waszych kolegów,
kapłanów i tylu naszych rodaków, którzy
pozostali na miejscach kaźni, na miejscach
męczeństwa. Wszyscy ich macie w oczach
i dlatego też przynosicie w swoim sercu,
jakąś szczególną ofiarę, jakąś szczególną
hekatombę. To jest świadectwo naszego
pokolenia, tego pokolenia Polaków i tego
pokolenia kapłanów, któremu opatrzność
wyznaczyła szczególną próbę krwi i wiary”. Na spotkaniu 30 maja 1970 r. z papieżem księży zaprezentował kardynał Karol
Wojtyła. Paweł VI był bardzo wzruszony

Nasz wiek, nasze stulecie ma swoje
szczególne martyrologium jeszcze nie w pełni spisane.
Trzeba je zbadać, trzeba je stwierdzić,
trzeba je spisać […]
Jan Paweł II, 1999 r.

P

olak Karol Wojtyła – Jan Paweł II, od
dnia wyboru na Papieża 16 października 1978 r. był dla Polaków Przewodnikiem
– Jego czyny napawały nadzieją na nadejście lepszych czasów dla tak dramatycznie po 1945 r. doświadczonej Ojczyzny.
W swoich przemówieniach do Polaków
Papież podkreślał, że on, Karol Wojtyła,
jest Biskupem Rzymu, ale i synem polskiej ziemi. Dlatego nic, co polskie nie
jest mu obce. Artykuł poświęcony Janowi
Pawłowi II, w 100. rocznicę urodzin, przypomina o spotkaniach Papieża z Polakami,
ofiarami niemieckich zbrodni popełnionych
podczas II wojny światowej, a szczególnie
spotkaniom z polskimi duchownymi, byłymi więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych oraz procesom beatyfikacyjnym męczenników, ofiar niemieckiego
barbarzyństwa w l. 1939-1945. O pamięć
o Nich Jan Paweł II dbał jeszcze jako polski biskup oraz metropolita krakowski.
Przypomnijmy...
W 25. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau,
podczas uroczystości organizowanych od
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adhortację Redemptoris Custos z Bazyliki
w Kaliszu, sprzed Cudownego Obrazu
św. Józefa, gdzie modlili się o łaski i błogosławieństwo Boże dla Ojca Świętego,
Kościoła na całym Świecie oraz naszej wolnej Ojczyzny”.
W 50. rocznicę ocalenia z KL Dachau
polskich kapłanów, Jan Paweł II przekazał
b. więźniom jakże piękne słowa: „Obejmuję
Was szczerym i głębokim uczuciem, bo
cena jaką zapłaciliście za wierność Bogu,
Kościołowi i Ojczyźnie jest ogromna […]
W otchłani okrucieństwa, nienawiści, tam
gdzie postanowiono zniszczyć człowieka
i podeptać jego godność, trwaliście mężnie
i heroicznie, jak zwiastunowie nowej cywilizacji, opartej na dobru, szacunku do życia
i sprawiedliwości (Watykan, 29 kwietnia
1995 r.). W kolejnym rocznicowym spotkaniu 29 kwietnia 1996 r. w Kolegiacie
św. Józefa w Kaliszu w obecności 29
Księży-byłych więźniów Dachau, ks. Leon
Stępniak (1913 -2013; numer obozowy
Dachau 22036), w trakcie kazania, które wygłosił przypomniał Jana Pawła II
i Jego encyklikę „Ewangelia życia” w której Papież, cyt. „[…] wszystkich chrześcijan
i ludzi dobrej woli wzywa do czci i miłości
każdego życia ludzkiego”. Podczas kolejnej
pielgrzymki do Polski, 4 czerwca 1997 r.
podczas uroczystej Mszy św. odprawianej przez Jana Pawła II w sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu dla kapłanów-byłych więźniów obozów koncentracyjnych
– z ostatnimi i dla ostatnich żyjących
– Papież zwrócił się do nich słowami:
„[…] Dziękuję, że mogłem razem z wami
modlić się w Sanktuarium św. Józefa. To
Sanktuarium było i jest często nawiedzane
przez kapłanów, byłych więźniów obozu
koncentracyjnego w Dachau. Żyje ich coraz
mniej. Tych, którzy żyją, pragnę szczególnie ›

pielgrzymką polskich kapłanów-więźniów
Dachau.
Podczas pierwszej pielgrzymki Ojca
św. Jana Pawła II (już nie jako kardynała
Karola Wojtyły) do Polski, podczas odprawianej Mszy św. 3 czerwca 1979 r.
przy grobie św. Wojciecha w Gnieźnie,
polscy księża, byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych, pełnili
posługę liturgiczną. 7 czerwca 1979 r., na
zaproszenie Jana Pawła II pełnili posługę
liturgiczną podczas sprawowanej przez
Papieża-Polaka Mszy św. na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau (pol.
Oświęcim-Brzezinka – przyp. red.). W zaproszeniu czytamy: „Czcigodni Księża.
Uprzejmie informujemy, że Ojciec Święty
Jan Paweł II w dniu 7.VI (czwartek) o godz.
16.00 na terenie byłego obozu Brzezinka
odprawi Mszę św. koncelebrowaną tylko
z Kapłanami-byłymi Więźniami, Parafia
Rzymskokatolicka M. B. Wniebowziętej
w Oświęcimiu, d. 27.05.1979 r. […] Ojciec
Święty zaprasza wszystkich Kapłanów, b.
więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych do oficjalnego udziału we Mszy
św. pontyfikalnej, którą celebrować będziemy w czwartek 7 czerwca 1979 r. [podpisał
] ks. Tadeusz Korcz, [b. więzień KL Dachau]”
(zob. A. Jagodzińska, Kustosz Pamięci Ksiądz
Leon Stępniak 1913-2013. Więzień Dachau
i Mauthausen – Gusen, 2020, s. 321)
30 kwietnia 1990 r., podczas kolejnych
związanych z ocaleniem uroczystości
w Kaliszu, księża-byli więźniowie Dachau
wysłali do Jana Pawła II telegram: „Jego
Świętobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II,
Citta del Vaticano. Kapłani, byli więźniowie obozów koncentracyjnych […] przesyłają Waszej Świątobliwości wyrazy synowskiego oddania z podziękowaniem za
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pozdrowić, tak jak pozdrawiałem w przeszłości jako metropolita krakowski[…]”.
W liście do biskupa Stanisława Napierały,
pisanym przez Księży czytamy: „udział
w koncelebrze mszy św. z Janem Pawłem II
w Kaliszu dnia 4 czerwca 1997 r. – chwile
te pozostaną na zawsze w naszej pamięci”.
Podczas wizyt Jana Pawła II w Polsce
miały miejsce uroczystości kanonizacyjne i beatyfikacyjne męczenników II wojny
światowej. Kanonizacja św. Maksymiliana
Kolbego, jako męczennika, zamordowanego w KL Auschwitz, miała miejsce w 1982 r.
i dokonała przełomu w kwalifikacji męczeństwa. Kolejna beatyfikacja bł. bp. Michała
Kozala, o którym dekret beatyfikacyjny
mówi, że był „prawdziwym mistrzem męczenników”, przywołała liczne świadectwa
dane w obozach koncentracyjnych. Podczas
wizyty Jana Pawła II 7 czerwca 1999 r. miała
miejsce beatyfikacja ks. Stefana Wincentego
Frelichowskiego (1913-1945), więźnia KL
Dachau – numer obozowy 22492, tam
zmarłego 23 lutego 1945 r. – oddał swoje
życie opiekując się i spowiadając chorych
na tyfus plamisty. Ta uroczystość i obecność
Papieża dla diecezji toruńskiej, jak również
pelplińskiej (dawniej obie tworzyły diecezje
chełmińską) była doniosłym wydarzeniem.
Przybyło na nią około 600 tysięcy wiernych.
Obecni byli współwięźniowie ks. Stefana
z Dachau, Stutthofu i Sachsenhausen.
Z relacji ks. Stanisława Peplińskiego, cyt.:
„Ojciec Święty przyleciał helikopterem na
lotnisko w Toruniu o godz. 13.30 […] O godz.
15.00 została odprawiona Msza św. przez
kardynała Adama Kozłowieckiego, b. więźnia Auschwitz i Dachau – numer obozowy 22163 (tytuł kardynalski nadał ks.
Adamowi Kozłowieckiemu Jana Paweł II
rok wcześniej w Watykanie), naocznego
świadka wydarzeń w Dachau. W homilii

wyraził wdzięczność Ojcu Świętemu za
dar doczekania chwili wyniesienia ks.
Frelichowskiego do godności błogosławionego. O 18.30 Ojciec św. dokonał beatyfikacji ks. Stefana Wincentego
Frelichowskiego i ogłosił dzień 23 lutego dniem błogosławionego”. W homilii
wygłoszonej w Toruniu tego dnia przez
Jana Pawła II jakże ważne przesłanie,
cyt.: „Błogosławieni, którzy wprowadzili
pokój. Godność tego imienia słusznie przysługuje wyniesionemu dziś do chwały ołtarzy księdzu Stefanowi Frelichowskiemu
[…] Żyjąc Bogiem, od pierwszych lat kapłaństwa szedł z bogactwem swojego
kapłańskiego charyzmatu wszędzie tam,
gdzie trzeba było nieść łaskę zbawienia,
dostosował metody duszpasterstwa do
potrzeb każdego spotkanego człowieka
[…]. Jako kapłan zawsze miał świadomość,
że jest świadkiem wielkiej sprawy, a równocześnie z głęboką pokorą służył ludziom.
Dzięki dobroci, łagodności i cierpliwości
pozyskał wielu dla Chrystusa, również
w tragicznych okolicznościach wojny i okupacji. Fort VII, Stutthof, Sachsenhausen,
Dachau – to kolejne stacje jego drogi
krzyżowej […]. Nieustraszony w pełnieniu
kapłańskiej posługi, szedł z nią zwłaszcza
do tych, którzy najbardziej potrzebowali –
do umierających masowo na tyfus, którego
w końcu sam (w KL Dachau) padł ofiarą […].
Mówię te słowa na ziemi, która doświadczyła w swojej historii tragicznych skutków
braku pokoju stając się ofiarą okrutnych
i niszczycielskich wojen. Pamięć II wojny
światowej jest wciąż żywa, rany tego kataklizmu dziejowego długo nie będą całkowicie zabliźnione. Niech wołanie o pokój z tego miejsca dotrze do wszystkich
na całym świecie”. 13 czerwca 1999 r.
na Placu Piłsudskiego w Warszawie Jan
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Ciekawostki
o Janie Pawle II

Paweł ogłosił kolejnych 108 polskich
błogosławionych, męczenników II wojny
światowej i niemieckich obozów koncentracyjnych. Podczas uroczystości, na której byli także księża-więźniowie Dachau,
Sachsenhausen, Auschwitz, jakże ważne
słowa Papieża, cyt.: „[…] Dziś właśnie
świętujmy zwycięstwo, zwycięstwo tych,
którzy w naszym stuleciu oddali życie dla
Chrystusa. […] Jest to zwycięstwo szczególne, bo dzielą je duchowni i świeccy,
młodzi i starzy, ludzie różnego pochodzenia i stanu […]. Są kapłani diecezjalni
i zakonni, którzy ginęli, gdyż nie chcieli
odstąpić od swojej posługi, i ci, którzy
umierali posługując chorym więźniom na
tyfus […]. Są umęczeni za obronę Żydów.
Są w gronie błogosławionych bracia i siostry zakonne. Są wśród nich błogosławieni
męczennicy, również ludzie świeccy […].
Dziś radujemy się z beatyfikacji stu ośmiu
błogosławionych. Raduj się Polsko […]”.
Sam Papież Jan Paweł II, jako Karol
Wojtyła, doświadczył okrucieństw II wojny
światowej ze strony niemieckiego okupanta. Jego pontyfikat – Polaka i kapłana – nacechowany był troską o pamięć
o tych, którzy Niezłomni, Wierni Polsce
i Bogu ponieśli męczeńską śmierć na frontach, w niemieckich więzieniach, obozach
pracy niewolniczej, koncentracyjnych, zagłady.▪
Anna Jagodzińska
BUWiM
Całość opracowana na podstawie dokumentów
z archiwum autorki oraz publikacji A. Jagodzińska,
Kustosz Pamięci Ksiądz Leon Stępniak (1913
-2013) więzień Dachau i Mauthausen Gusen,
2020.
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•

264. papież

•

Czas trwania pontyfikatu: 26 lat,
5 miesięcy, 17 dni

•

pierwszy od ponad 450 lat papież
niepochodzący z Włoch, a także najmłodszy od półtora wieku (w dniu
wyboru miał 58 lat)

•

104 zagraniczne podróże apostolskie (poza Włochy)

•

146 podróży na terytorium Włoch
(poza Rzym i Castel Gandolfo)

•

748 wizyt w Rzymie i diecezji rzymskiej oraz w Castel Gandolfo

•

w podróżach spędził 586 dni

•

łączna liczba kilometrów przebytych podczas podróży międzynarodowych:
1 162 615 km

•

najczęstszy cel pielgrzymek to
Polska

•

kanonizował 478 świętych (w tym
9 Polaków oraz dwóch związanych
z Polską)

•

beatyfikował 1318 błogosławionych
(w tym 154 Polaków)
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Ustawa Rządowa z dnia 3 maja roku 1791
aby opracowano projekt zmiany ustroju
Rzeczypospolitej. 17 grudnia do sejmu
wniesiono zaaprobowany przez Deputację
tekst marszałka nadwornego litewskiego
Ignacego Potockiego. Projekt ten zakładał
podporządkowanie rządu sejmowi, a sejmu
sejmikom, przy zachowaniu wybieralności
wszystkich urzędników państwowych, od
króla począwszy.
Od roku 1790 sejm przyjął formę sejmu
skonfederowanego. W marcu 1790 roku
zawarto sojusz z Prusami. Przystąpienie
króla do sojuszu zainicjowało przełom
polityczny w obradach, wyrażający się
współdziałaniem Stanisława Augusta z patriotyczną większością sejmową. 4 grudnia
Ignacy Potocki w rozmowie ze Stanisławem
Augustem ustalił, że król przejmie inicjatywę w pracach nad kształtem nowej konstytucji, a projekt zostanie przedstawiony
do zatwierdzenia sejmowi. W pracach
nad tekstem brali udział: Ignacy Potocki,
Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.
Kołłątaj był też ostatecznym redaktorem
tekstu Ustawy Zasadniczej.
Tekst Ustawy był swojego rodzaju
kompromisem pomiędzy oczekiwaniami
króla a wyobrażeniami szlachty o reformach demokratycznych. Wykształcony
przez Ustawę Rządową model ustrojowy
państwa nabierał cech monarchii konstytucyjno-parlamentarnej.
Zwolennicy uchwalenia Konstytucji,
w obawie przed groźbą użycia siły przez
stronnictwo promoskiewskie, przyśpieszyli termin obrad nad dokumentem, korzystając z faktu, że główni oponenci nie
powrócili jeszcze z wielkanocnej przerwy
świątecznej. Wieczorem 2 maja odbyło
się w Pałacu Radziwiłłowskim zebranie,

W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego…

J

uż od początku XVIII wieku dostrzegano w Rzeczypospolitej konieczność
naprawy jej systemu politycznego i społecznego. Stanisław Dunin-Karwicki,
Jan Stanisław Jabłonowski, Stanisław
Leszczyński i Stanisław Konarski krytykowali w swych dziełach liberum veto i słabość
władzy wykonawczej. Proponowali nowe
rozwiązania dla naprawy Rzeczypospolitej.
W Polsce rzeczywiście źle się działo.
W okresie rządów saskich stała się ona
protektoratem Rosji, która brutalnie zdominowała politycznie Królestwo Polskie.
I rozbiór Polski spowodował przełom
w myśleniu o reformach państwa. Powstała
Komisja Edukacji Narodowej, której najważniejsi przedstawiciele zostali później sygnatariuszami nowej konstytucji. Założono
Szkołę Rycerską mającą kształcić przyszłe
elity Rzeczypospolitej. Myśli o potrzebie
głębokich reform w państwie powoli przebijały się do coraz większej rzeszy przedstawicieli rządu, urzędników i inteligencji.
W drugiej połowie lat 80-tych XVIII
wieku sytuacja międzynarodowa zmieniła
się na korzyść Rzeczypospolitej. Wybuch
wojny rosyjsko-tureckiej i ogólna sytuacja
geopolityczna sprawiły, że król Stanisław
August postanowił wzmocnić swoją władzę i uniezależnić się od Katarzyny II.
Zwołany w 1788 roku sejm miał zatwierdzić zaproponowane przez króla ustawy,
zmierzające głównie do włączenia kraju
do wojny. Tymczasem sprawy przybrały
nieoczekiwany obrót.
7 września 1789 roku sejm wyłonił
Deputację, kierowaną przez biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego,
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wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu…”
Część szlachty, a zwłaszcza zamożni
senatorowie i posłowie, którzy przyzwyczajeni byli do dyktowania swojej woli na
sejmikach i zjazdach, nigdy nie zaakceptowała zmian i jawnie krytykowała ustalenia sejmu, nazywając je zamachem na
wolność i obyczaje szlacheckie. Oburzenie
malkontentów wywołało przeniesienie
przez Ustawę Rządową władzy prawodawczej z sejmików ziemskich na sejm
oraz uznanie posłów za reprezentantów
całego narodu. Pojawiały się pisma opisujące despotyzm wielkich zgromadzeń,
porównujące przemiany w Polsce do rewolucji francuskiej.
Tymczasem zakończenie wojny z Turcją
i Szwecją pozwoliło Katarzynie II na skoncentrowanie uwagi na Polsce. Przyjęcie
konstytucji w jej ocenie zagrażało wpływom Rosji w Polsce. Kontakty polskich
reformatorów z francuskim rewolucyjnym
Zgromadzeniem Narodowym były postrzegane przez sąsiadów Polski jako spisek mający na celu obalenie absolutnych monarchii w Europie.
Grupa polskich magnatów, od początku
przeciwna Konstytucji, poprosiła cesarzową Katarzynę II o interwencję i przywrócenie przywilejów, które zostały zniesione
na mocy nowego prawa. Z jej wsparciem
utworzyli konfederację i proklamowali odrzucenie Konstytucji. W odpowiedzi na ten
akt zdrady Sejm przegłosował ustawę odbierającą buławy hetmańskie Franciszkowi
Ksaweremu Branickiemu i Sewerynowi
Rzewuskiemu.
18 maja 1792 roku 97-tysięczna armia
rosyjska przy wsparciu około 20 tysięcy konfederatów wkroczyła do Polski. Król i reformatorzy mogli wystawić tylko 37-tysięczną ›

na którym odczytano projekt konstytucji.
W nocy z 2 na 3 maja w domu marszałka
Małachowskiego podpisano asekurację,
czyli porozumienie o poparciu projektu.
Podpisy złożył Małachowski oraz 83 senatorów i posłów.
Obrady sejmowe i przyjęcie Konstytucji
odbyły się w warunkach przypominających zamach stanu. Miejsce obrad, Zamek
Królewski w Warszawie, był pilnie strzeżony przez Gwardię Królewską i oddziały wojskowe pod dowództwem księcia
Józefa Poniatowskiego. Na Zamek przybyło 182 posłów i senatorów, z których 72
było przeciwnikami projektu Konstytucji.
Projekt uchwalenia nowej ustawy wywołał żywe protesty opozycji sejmowej.
Poseł kaliski – Jan Suchorzewski wyciągnął na środek sali swojego kilkuletniego syna, wołając: „zabiję własne dziecię,
aby nie dożyło niewoli, którą ten projekt
krajowi gotuje!” (Kilka miesięcy później
opowiadał w Wiedniu, że był bity i deptany przez członków stronnictwa patriotycznego). Wojewoda mazowiecki – Antoni
Małachowski, kasztelan wojnicki – Piotr
Ożarowski, posłowie Franciszek Mielżyński
i Antoni Złotnicki podkreślali obowiązek
deliberacji nad każdym projektem oraz
sprzeczności niektórych artykułów z obowiązującymi prawami i przywilejami.
Jednak pomimo burzliwych debat, ostatecznie uchwalono Konstytucję. Została
przyjęta większością głosów, co wywołało
owację zgromadzonej publiczności i tłumu
przed zamkiem. Protest przeciwko uchwaleniu ustawy podpisało 28 posłów, jednak
niektórzy później się wycofali.
7 maja marszałek sejmu wydał uniwersał o uchwaleniu konstytucji: „…Ojczyzna
nasza już jest ocalona. Swobody nasze
zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem
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armię. Jednakże Polska armia pod rozkazami
księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza
Kościuszki pokonała Rosjan w kilku bitwach.
Śmiertelny cios sprawie polskiej zadał sam
król. W lipcu 1792 roku, podczas oblężenia Warszawy, Stanisław August przestał
wierzyć, że zwycięstwo nad Rosjanami
jest możliwe. Uznał, że poddanie się jest
najlepszym wyjściem z sytuacji. 24 lipca
król Rzeczypospolitej Obojga Narodów –
Stanisław August Poniatowski – odstąpił
od reformatorów i przyłączył się do konfederacji targowickiej. Polska armia uległa
rozbiciu, a wielu reformatorów, uważając ich
sprawę za przegraną, opuściło kraj, udając
się na emigrację. W 1793 roku nastąpił II
rozbiór Polski. Rosja zagarnęła ok. 250 tys.
km², a Prusy ok. 58 tys. km2 terytorium.
Rzeczpospolita stała się małym państewkiem z marionetkowym królem praktycznie
pozbawionym władzy.
Konstytucja 3 Maja wzorowana była na
amerykańskiej. W obu widoczne są wpływy filozofii oświeceniowej, trójpodział
władzy i idea dwuizbowego parlamentu.

Przyznawała ona władzę narodowi, choć
wówczas było to pojęcie inaczej rozumiane niż obecnie. Chociaż mieszczanie
i chłopi zwiększyli swoje prerogatywy, to
jednak nie byli zrównani w prawach ze
szlachtą. Jednakże Konstytucja ograniczała nadmierne immunitety prawne i polityczne przywileje szlachty. Ograniczała
również demokrację, pozbawiając część
społeczeństwa (szlachtę nieposiadającą dóbr ziemskich) praw politycznych.
Nadawała mieszczaństwu prawo do bezpieczeństwa osobistego, prawo do posiadania
majątków ziemskich, prawo zajmowania
stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji państwowej oraz prawo nabywania szlachectwa. Była też pierwszym krokiem w kierunku zniesienia poddaństwa
chłopów i nadania praw wyborczych tej
największej, a zarazem najbardziej wyzyskiwanej klasie społecznej.
Konstytucja przewidywała zebrania
sejmu: zwyczajne – co dwa lata oraz nadzwyczajne – w razie narodowej potrzeby.
› ciąg dalszy artykułu na str. 27

Jan Piotr Norblin
„Zaprzysiężenie
Konstytucji 3
Maja, 1791”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Oath_of_confirmation_of_Constitution_of_the_3rd_May_1791.PNG
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Wirtualne spotkania z historia Pragi cześć 2
wojna polsko-bolszewicka
Na zajętych przez Armię Czerwoną terytoriach proklamowana została w styczniu 1919 roku
marionetkowa Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka. 12 stycznia sowieckie Naczelne
Dowództwo wydało Armii Czerwonej rozkaz wykonania rozpoznania w głąb: do rzek Niemna i
Szczary, a następnie aż po Bug, w ten sposób rozpoczynając operację „Cel Wisła”.
Głównodowodzącym Armii Czerwonej był Sergiej Kamieniew, podlegający bezpośrednio
komisarzowi wojny i marynarki – Trockiemu. Wojska bolszewickie na froncie północnym były
dowodzone przez Michaiła Tuchaczewskiego, a na froncie południowym przez Aleksandra
Jegorowa z Józefem Stalinem jako komisarzem politycznym Frontu i Budionnym jako dowódcą 1
Armii Konnej.

17 sierpnia 1920 r. w bitwie pod Zadwórzem na przedpolu
Lwowa, batalion lwowskich ochotników stawił czoło
bezpośredniemu natarciu 6 Dywizji Konnej Budionnego.
Zginęło 318 z 330 walczących, powstrzymując skutecznie
przez cały dzień atak wojsk bolszewickich.
Jedenastogodzinna bitwa garstki obrońców z oddziałami
bolszewickimi nazwana została później Polskimi
Termopilami. Po dalszych dwóch dniach bezskutecznych
ataków Budionny wykonał wreszcie ponawiany
wielokrotnie rozkaz głównodowodzącego Armią
Czerwoną Sergieja Kamieniewa, nakazujący przerwanie
szturmu i wsparcie wojsk Tuchaczewskiego na froncie pod
Warszawą. Kontrofensywa Wojska Polskiego rozbiła już
jednak w tym czasie Front Zachodni Tuchaczewskiego,
działania 1 Armii Konnej były więc spóźnione, a każdy
dzień związania Armii Konnej w walkach pod Lwowem był
niezbędny dla zwycięstwa polskiego nad Wieprzem, Wisłą
i Wkrą.
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4 lipca o świcie ruszył Front Zachodni. 270 000 żołnierzy Czerwonej Armii runęło do ataku.
Nastąpił szybki odwrót wojsk polskich, najpierw na linię okopów niemieckich z I wojny światowej,
a po kolejnych manewrach oskrzydlających kawalerii Gaj-Chana, wojska sowieckie stanęły na linii
Bugu. Armia Czerwona pokonała w krótkim czasie ponad 400 kilometrów. Padł Brześć. 10 sierpnia
linia frontu znalazła się na wysokości Przasnysza, Wyszkowa i Siedlec. Tego dnia Tuchaczewski
wydał dyrektywę opanowania Warszawy. Pragnął on sforsować Wisłę na północ od miasta, odciąć
zaopatrzenie z Gdańska, a następnie uderzyć na Warszawę od północy i zachodu. Wydawało się,
że zwycięstwo bolszewików jest już tylko kwestią czasu. Powodzeniu militarnemu armii
towarzyszyły sukcesy polityczne. W trakcie ofensywy odbywał się II Kongres Kominternu. Delegaci
rozjechali się w przekonaniu o rychłym upadku Warszawy i połączeniu Armii Czerwonej z
planowaną rewolucją komunistyczną w Niemczech.

Jednocześnie swoje poparcie dla tworzenia i wstępowania w szeregi Armii Ochotniczej
propagowały partie polityczne. Niebagatelną rolę odegrała tutaj Polska Partia Socjalistyczna.
Wydział Wojskowy Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS zdecydowanie przeciwstawiał się
demagogii probolszewickiej głoszonej przez komunistów i agitował wśród robotników do
wstępowania w szeregi armii polskiej. Od połowy lipca do połowy sierpnia socjaliści w samej
Warszawie i okolicach zwerbowali 1643 osoby do Armii Ochotniczej. Jeszcze inną formacją
ochotniczą była Legia Akademicka składająca się ze studentów stołecznych uczelni. Formacja ta
w1920 r. stała się częścią Wojska Polskiego jako 36 Pułk Piechoty.
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Późnym wieczorem 13 sierpnia z koszar praskich
na front wyruszył 236 Pułk Piechoty wraz ze
swoim kapelanem - księdzem Ignacym Skorupką.
Na Pradze żegnały ich tłumy mieszkańców,
rodziny i bliscy. Szli pełni zapału, w dobrych
nastrojach, śpiewając piosenki patriotyczne. Po
drodze, w Ząbkach, w tamtejszym kościele, ks.
Skorupka odprawił nabożeństwo dla żołnierzy. I
to właśnie tu – podczas kazania -wygłosił
zapowiedź bliskiego zwycięstwa. Od
Rembertowa, z powodu bliskości frontu, marsz
odbywał się w ciszy. Już nocą, przed Ossowem,
żołnierze napotkali wozy z rannymi.

Przy kompanii, złożonej głównie z harcerzy i młodzieży szkół średnich, znajdował się kapelan
pułku - ks. Ignacy Skorupka, który na własną prośbę brał udział w natarciu, aby być w pierwszej
bitwie razem ze swoimi wychowankami. U wschodniego wylotu Ossowa kompania dostała się pod
silny ogień karabinów maszynowych. Na skraju wsi poległ ks. Skorupka. W gorączce walki śmierć
kapelana, która przeszła do legendy obrony Warszawy, pozostała niemal nie zauważona.
Kompania ppor. Słowikowskiego wycofała się, ale wsparta przez 2 kompanię, przeszła do nowego
kontrataku. Na południe od Ossowa do walki włączyły się dwie kompanie 221 pułku piechoty.
Obronę wsparły także grupy rozbitków z 33 i 36 pułku.

›
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Bój pod Ossowem przeszedł do historii jako pierwsza porażka Armii Czerwonej w bitwie o
przedmoście warszawskie. Poległy ksiądz Skorupka stał się symbolem walki o stolicę, a jego
pogrzeb w kilka dni później przerodził się w wielką manifestację patriotyczną . Obie strony
poniosły pod Ossowem znaczne straty: Polacy - około 600 poległych, rannych i zaginionych,
Rosjanie – tyle samo. W bitwie tej zginęło wielu młodych żołnierzy, wyrwanych na front pod
Warszawą niemal prosto ze szkolnych ław. Listę poległych otwierali: ksiądz Skorupko,
szesnastoletni Zygmunt Płoszka, Jan Szczygielski i sanitariuszka batalionu- Jadwiga SzczygielskaSzybowska.

Ich ofiara nie poszła na marne. Polacy zdołali obronić Warszawę, a idące z odsieczą główne siły
polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego wbiły się klinem pomiędzy bolszewickie oddziały
uderzając w bok zgrupowanie Tuchaczewskiego i zmuszając go do odwrotu. Znakomity plan gen.
Rozwadowskiego został zrealizowany z sukcesem. Odtąd Armia Czerwona była już w odwrocie,
Polska została ocalona i choć długo jeszcze zmagała się ze swoimi wrogami, to wydarzenia z 15
sierpnia 1920 r. weszły do naszej tradycji i zostały zapamiętane przez potomnych jako niezwykłe,
bohaterskie dzieło tamtych dni.
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Wprowadzono stałe podatki – 10% dla
szlachty, 20% dla duchowieństwa. Co 25
lat od uchwalenia Ustawy Rządowej zbierać się miał Sejm Konstytucyjny, w celu rozpatrzenia zmian w konstytucji. Konstytucja
weszła w życie 5 maja 1791 roku, poprzez
wpisanie do akt grodzkich Warszawy.
Pomimo kolejnych nieszczęść i rozbiorów pamięć o konstytucji narodowej
przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości. W Polsce uznaje się ją za ukoronowanie i symbol wszystkiego, co dobre
i oświecone w polskiej historii i kulturze.
Od czasu odzyskania niepodległości
w 1918 roku, Święto Konstytucji 3 maja
było obchodzone jako najważniejsze
święto państwowe. Dzień 3 maja został
uznany Świętem Konstytucji majowej
z 1791 roku. Obchody tego święta były
zakazane podczas rozbiorów, a ponowne jego obchodzenie zostało wznowione
w II Rzeczypospolitej. Święto Konstytucji
3 Maja zostało zdelegalizowane przez
Niemców w czasie II wojny światowej,
a po wojnie nie było obchodzone w komunistycznej Polsce. W styczniu 1951 r.
zostało oficjalnie zdelegalizowane przez
władze PRL. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja
powróciło do panteonu polskich świąt.
Możemy być dumni z osiągnięć naszych
przodków, a zarazem zadumać się nad
nieodparcie nasuwającym się stwierdzeniem, że historia lubi się powtarzać… Ipsa
historia repetit.▪

Izba Poselska składała się z 204 posłów
oraz 24 przedstawicieli miast królewskich.
Izba Senacka składała się z 132 członków:
senatorów, wojewodów, kasztelanów, ministrów oraz biskupów. Władza wykonawcza spoczywała w rękach rady królewskiej,
której przewodniczył król. Składała się
z pięciu wskazanych przez niego ministrów: policji, pieczęci (tzn. spraw wewnętrznych), spraw zagranicznych, wojny
i skarbu. Ministrowie byli wybierani przez
króla, ale odpowiadali przed sejmem.
Oprócz ministrów w radzie zasiadał również prymas (będący przewodniczącym
Komisji Edukacji Narodowej) oraz, bez
prawa głosu, następca tronu, marszałek sejmu i dwóch sekretarzy. Każdy akt
prawny wydany przez króla wymagał kontrasygnaty jednego z ministrów.
Aby wzmocnić jedność i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej konstytucja zniosła unię polsko-litewską na rzecz państwa
unitarnego. W konsekwencji kładła kres
istniejącej od 1569 r. unii realnej między
Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim
Księstwem Litewskim. W miejsce wolnej elekcji wprowadzono elekcję w ramach dynastii. Po śmierci Stanisława
Poniatowskiego tron miał się stać dziedziczny i zostać przekazany Fryderykowi
Augustowi I z dynastii Wettynów, z której
pochodzili dwaj poprzedni polscy królowie. Konstytucja zniosła kilka instytucjonalnych źródeł słabości rządu – liberum
veto, konfederacje, skonfederowane sejmy
oraz nadmierny wpływ sejmików ziemskich
wynikający z wiążącej natury instrukcji dawanych przedstawicielom do sejmu.
Konstytucja uznawała katolicyzm za
religię panującą, jednocześnie zapewniając swobodę wyznania. Liczebność armii
miała wzrosnąć do 100 tys. żołnierzy.

Marek Strzeszewski
W tekście wykorzystano materiały z Wikipedii
oraz artykuł Michała Szukały „Konstytucja 3
Maja – najważniejsza z konstytucji”.
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Zamach majowy
sobie zaplecze społeczne. Jego poparcie
na lewicy wciąż było ogromne, jednak największe wpływy miał w wojsku, szczególnie w środowisku legionowo-peowiackim.
W drugiej połowie kwietnia 1926 roku,
wykorzystując kryzys gabinetowy, Piłsudski
włączył się do gry politycznej. W ocenie
wielu historyków właśnie wtedy w jego
umyśle narodził się plan posłużenia się takim narzędziem, które umożliwi skuteczny
nacisk na polityków, a w pierwszej kolejności na Stanisława Wojciechowskiego.
Wiernym i posłusznym narzędziem w ręku
Piłsudskiego miało być wojsko złożone z oddanych mu jednostek. Sytuacja zaostrzyła
się po utworzeniu nowego rządu ChjenoPiasta złożonego z koalicji Chrześcijańskiego
Związku Jedności Narodowej i PSL „Piast”.
9 maja 1925 roku Wincenty Witos w wywiadzie dla „Nowego Kuriera Polskiego”
postanowił rzucić wyzwanie Piłsudskiemu.
„Niechże wreszcie Marszałek Piłsudski
wyjdzie z ukrycia, niechże stworzy rząd,
niech weźmie do współpracy wszystkie
czynniki twórcze, którym dobro państwa
leży na sercu. Jeśli tego nie zrobi, będzie
się miało wrażenie, że nie zależy mu naprawdę na uporządkowaniu stosunków
w państwie.”
Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, a Piłsudski postanowił podjąć rzucone mu wyzwanie. Z dużym prawdopodobieństwem należy założyć, że 11 maja
Piłsudski podjął decyzję o tym, że należy wywrzeć presję na prezydenta i rząd.
W tym celu potrzebna była odpowiednia
demonstracja siły, która doprowadziłaby do upadku rządu i rozpadu koalicji.
Wśród zwolenników siłowego przejęcia władzy było wielu masonów. Wielka

„Staję do walki, tak, jak i poprzednio,
z głównym złem państwa: panowaniem rozwydrzonych partii i stronnictw nad Polską,
zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści”
Józef Piłsudski

J

eszcze przed odzyskaniem przez Polskę
niepodległości Józef Piłsudski był pewien, że po 123 latach zaborów w odrodzonej Rzeczpospolitej zakończą się
wszelkie spory polityczne i podziały. Walki
o władzę rozwiały jego marzenia.
Lata, które poprzedziły wydarzenia
maja 1926 roku, były nacechowane niepokojem w życiu społecznym i politycznym. Fatalna sytuacja gospodarcza kraju
była powodem licznych strajków robotniczych i pracowniczych. Polityka gospodarcza kolejnych rządów była powodem
ogromnej złości społeczeństwa. Waluta
traciła na wartości. Hiperinflacja wpływała na opłacalność eksportu i w krótkim czasie doprowadziła do obniżenia
wartości wykonywanej pracy. Ogromny
problem sprawiła reforma rolna, która
nie znalazł poparcia wśród ziemian, a dla
chłopów byłą niekorzystna. Nieurodzaj
z poprzedniego roku doprowadził do
klęski w rolnictwie. Rosło bezrobocie.
Największym problemem była jednak polityka gospodarcza rządu niezgodna z programem prawicy i lewicy, co doprowadziło
do rozpadu koalicji Skrzyńskiego.
Piłsudski nie mógł również znieść tego,
że od 1923 roku przebywał na politycznej
emigracji, ale nie zamierzał na niej pozostać. Jeździł po Polsce, wygłaszał przemówienia, spotykał się z ludźmi i budował
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Loża Narodowa Polski czynnie włączyła
się w przygotowanie zamachu, rozpowszechniając w społeczeństwie pogląd,
że Piłsudski jest jedyną opcją ocalenia.
Gdyby wszystko poszło po myśli
Marszałka, prezydent zyskałby swobodę
ruchów, a Marszałek byłby jego „środkiem
stabilizującym”. Józef Piłsudski nie przewidział jednak, że jego przeciwnicy są również w armii.
Rankiem 12 maja w prasie pojawiły
się informację o tym, że dom Marszałka
został ostrzelany. Sprawcami mieli być
prawicowcy. Dopiero później okazało się,
że informacje o tym czynie były bredniami
wyssanymi z palca, ale ziarno niepokoju
zostało zasiane.
W czasie, gdy zwolennicy Marszałka
dyskutowali o dalszych planach, on sam
samochodem udał się do Belwederu, by
negocjować z Wojciechowskim i zażądać
od niego ustąpienia Witosa. Do spotkania
jednak nie doszło przez brak obecności
prezydenta w Warszawie.
Generał Malczewski, widząc, co się
szykuje wezwał do Warszawy wsparcie
z Łowicza, Ostrowia Łomżyńskiego, Poznania
i Lwowa. Siły, które ruszyły na ratunek
Warszawie miały nie dopuścić do rozlewu
krwi. Obronę Warszawy złożono na ręce
generała Tadeusza Rozwadowskiego, który
był bohaterem wojny z bolszewikami oraz
skutecznie bronił Lwowa przed Ukraińcami.
Szefem sztabu Rozwadowskiego został
Władysław Anders. Machina została wprawiona w ruch.
O godzinie 14 jednostki wierne
Marszałkowi ruszyły na Warszawę. Równy
krok marszowych butów zapowiadał najgorsze. Po stronie Piłsudskiego opowiedziało się 15 tys. żołnierzy, a po stronie
rządowej ok 10 tys., ale tylko ok. 6 tys.

wzięło udział w działaniach. Buntownicy
szli na Warszawę.
Generał Malczewski rozkazał obsadzić
warszawskie mosty. Nie wiedział jednak, że mający wykonać ten rozkaz gen.
Kazimierz Dzierżanowski był zaangażowany w spisek. Tylko żołnierze Oficerskiej
Szkoły Piechoty pod dowództwem mjr.
Mariana Porwita zostali wierni rządowi
i zajęli Most Poniatowskiego. Nie udało
się jednak zająć mostu Kierbedzia, przez
który przechodziły wojska buntowników.
[...] Powitałem go [Piłsudskiego] słowami: stoję na straży honoru Wojska Polskiego
– co widocznie wzburzyło go, gdyż uchwycił mnie za rękaw i zduszonym głosem powiedział – No, no! Tylko nie w ten sposób.
– Strząsnąłem jego rękę i nie dopuszczając
do dyskusji: – Reprezentuję tutaj Polskę,
żądam dochodzenia swych pretensji na
drodze legalnej, kategorycznej odpowiedzi
na odezwę rządu. – Dla mnie droga legalna
zamknięta – wyminął mnie i skierował się
do stojącego o kilka kroków za mną szeregu
żołnierzy.
Około godziny 17 Piłsudski wraz
z podległym mu wojskiem znalazł się
w Warszawie. To właśnie wtedy doszło
do spotkania na moście Poniatowskiego
pomiędzy Piłsudzkim i Wojciechowskim.
Interesy obu stron były przeciwne.
Marszałek Piłsudski chciał ustąpienia
Witosa, prezydent Wojciechowski zażądał natychmiastowej kapitulacji i wycofania. Negocjacje zostały zerwane. Major
Porwit odmówił Piłsudskiemu przejazdu
przez most Poniatowskiego.
Piłsudski widząc w jakiej znalazł się sytuacji postanowił oddać dowództwo gen.
Orlicz-Dreszerowi. Z relacji świadków, że
Marszałek był zmęczony, załamany i zniechęcony.
›

29

Historyczne
Do pierwszego starcia doszło ok. godziny 18.30 na moście Kierbedzia, gdy
30 pułk piechoty wierny Witosowi podjał
działania ofensywne. Naprzeciw nim stał
36 pułk piechoty. Dowódcy zwaśnionych
stron zdecydowali się na usunięcie tłumu
gapiów. Sympatie mieszkańców Warszawy
były jednak po stronie Marszałka, co przełożyło się na morale obrońców. Starcie
zakończyło się wycofaniem sił rządowych
w głąb miasta. Do krwawego starcia, pierwszego podczas zamachu, doszło na Nowym
Zjeździe, ogień otwarli zaś żołnierze strony
rządowej. Legalne władze widząc rozwój
sytuacji, ogłosiły stan wyjątkowy.
Przebieg walk w Warszawie jest bardzo
dobrze znany i opisany przez historyków.
Rzeczą, którą wiele osób pomija w ocenie

wydarzeń majowych są ofiary i następstwa tego czynu.
Pierwszymi ofiarami decyzji Marszałka
są oficerowie, którzy, mając rozdarte serca,
woleli popełnić samobójstwo, niż opowiedzieć się po którejś ze stron. Walki i potyczki swoim zasięgiem objęły niemal całą
Warszawę, co przyczyniło się do śmierci
blisko 379 osób. Większość zabitych stanowili cywile.
Warszawa w maju 1926 roku nie przypominała miejsca, które znamy z opowieści o dwudziestoleciu międzywojennym.
Zapanowała anarchia na niespotykaną
dotąd skalę. O ile żołnierze zwaśnionych stron starali się nawzajem oszczędzać, o tyle cywile nie mieli zachowań.
Jak wynika z relacji świadków, żołnierze

Józef Piłsudzki na Moście Poniatowskiego podczas przewrotu majowego; od lewej ppłk Kazimierz
Stamirowski, por. Marian Żebrowski, gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, Józef Piłsudski, mjr Włodzimierz
Jaroszewicz, por. Michał Galiński
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pi%C5%82sudski_May_1926.jpg
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Piłsudskiego mieli rozdawać broń cywilom. Na warszawskie ulice wyszły męty
społeczne, typy spod ciemnej gwiazdy,
którzy wykorzystując sytuację rabowali
mienie. Bezbronni żołnierze wierni legalnej władzy po dostaniu się do cywilnej
niewoli byli bici, poniżani, opluwani. Wielu
z żołnierzy wziętych do niewoli zostało
okradzionych. Podczas anarchii rozprawiano się również z przeciwnikami politycznymi. Redaktora naczelnego „Gazety
Porannej Warszawskiej” zmasakrowano
kolbami. Po mieście grasowały bandy kryminalistów i żołnierzy, którzy napadali na
przechodniów. Nie było dla nich żadnych
świętości.
Widząc beznadziejną sytuację, w nocy
z 14 na 15 maja marszałek Sejmu Maciej
Rataj przejął obowiązki prezydenta. Walki
na polecenie Rataja zostały zakończone.
Unormowaniem stosunków w wojsku miał
zająć się gen Lucjan Żeligowski. Na gruncie politycznym za normalizowanie sytuacji był odpowiedzialny Kazimierz Bartel.
Zwieńczeniem ogromnego wysiłku był wybór Piłsudskiego na stanowisko prezydenta
Polski. Marszałek nie przyjął jednak tego
stanowiska i, mimo że w rządzie Bartla był
tylko ministrem spraw wojskowych, to faktycznie cała władza leżała w jego rękach.
Zamach majowy zakończył okres rządów
parlamentarno-gabinetowych. Przewrót
doprowadził do obalenia legalnej władzy
i pod pozorem „odnowy moralnej” w Polsce
zapanował system autorytarny. Przeciwnicy
polityczni Marszałka byli osadzani w więzieniach, bici lub mordowani. Zamach majowy
przyczynił się również do wzrostu udziału
masonerii w rządzie.
Dziś 94 lata od tamtych wydarzeń jest
nam niezwykle łatwo oceniać tamte wydarzenia. Z jednej strony mamy legalne

władze, które nie radziły sobie z wykonywaniem powierzonych im obowiązków
z drugiej zaś strony mamy Piłsudskiego,
który chciał powstrzymać kryzys i unormować sytuację w kraju. Moralna ocena
którejś ze stron jest niezwykle trudna
i wydaje się być niemożliwa. Jedno jest
natomiast pewne. Gdyby zamach majowy
wyszedł poza granice Warszawy, doszłoby
do niewyobrażalnego rozlewu krwi i najgorszej formy wojny – wojny, w której brat
wystąpi przeciwko bratu.▪
Oliver Pochwat

Anegdoty z życia
Jana Pawła II:
Ten to ma dech
W czasie tej samej pielgrzymki, 22 czerwca
1983 roku, na krakowskich błoniach odbyła
się beatyfikacja dwóch powstańców styczniowych – brata Alberta Chmielowskiego
i ojca Rafała Kalinowskiego. W trakcie
ceremonii buchnął nagle z kadzielnicy
wielki płomień, z którym nie mogli sobie
poradzić ani ministranci, ani księża koncelebranci. Wreszcie ówczesny ceremoniarz papieski ks. John Magee, Irlandczyk,
dmuchnął tak skutecznie, że płomień
zgasł i z kadzielnicy począł unosić się
upragniony dymek. Wydarzenie nie uszło
uwagi Ojca Świętego, który, sięgając po
kadzidło, powiedział z uznaniem o swoim
ceremoniarzu: „Ten to ma dech!”.
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Legendy polskie

Wars i Sawa według Wandy Chotomskiej

D

awno, bardzo dawno temu nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak
Wars. Któregoś dnia, gdy szedł nad rzekę,
by zanurzyć sieci usłyszał piosenkę:

I nagle... zamieniła się w piękną dziewczynę. „Na imię mam Sawa” – powiedziała.
Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta. A potem
było jak w bajce:

Siedem fal mnie strzeże
i siedem błyskawic.
Kto się ich nie lęka
niech się tutaj zjawi.

Żyli długo i szczęśliwie
dzielny Wars i piękna Sawa.
Rosło miasto nad Wisłą,
dzielna, piękna Warszawa.
Fale płyną jak dawniej...
Wiatr powtarza piosenkę.
-Jaki herb ma Warszawa?
-Syrenkę.

Piosenkę śpiewała dziewczyna, a głos
miała tak piękny, słodki i dźwięczny, że
Wars nie zawahał się ani chwili: „Nie
boję się niczego!” – zawołał. Wskoczył
do swojej łodzi i popłynął. Ledwo jednak
odbił od brzegu, rozpętała się straszliwa
burza. „Roztrzaskamy ci wiosła!” – syczały błyskawice. „Porwę twoje sieci
na strzępy!” – ryczał wicher. „Zatopimy
łódź!” – groziły fale. Ale Wars płynął
tak szybko, że ani wicher, ani fale, ani
błyskawice nie mogły go dogonić. Kiedy
był już na środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną postać: pół rybę,
pół dziewczynę. Była to syrena. Zdziwił
się Wars. Podpłynął bliżej. Wyciągnął
rękę. Syrena podała mu tarczę i miecz.

Przy ulicy Brzozowej u podnóża murów obronnych stoi niezwykły pomnik
„Wars i Sawa”. Rzeźba kobiety i mężczyzny według niektórych to para założycieli
miasta, według innych para powstańców.
Kontrowersyjny dla tej legendy jest fakt,
że Sawa to imię męskie.▪
Opowiem ci legendę
https://opowiemcilegende.blogspot.com

Rzeźba Warsa i Sawy
ul. Brzozowa
w Warszawie,
Stare Miasto
fot. Wistula
licencja: Creative Commons
Attribution-Share Alike 4.0
International
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue_of_Wars_and_Sawa,_Old_town_Warsaw,_Brzozowa_39-41.jpg
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Święty Jan Paweł II

D

ostałem ostatnio od mojego bardzo
dobrego kolegi, redaktora naczelnego niniejszego pisma zaszczyt, zadanie,
z jednej strony dość ciężkie, a z drugiej
strony niezwykle interesujące i twórcze.
Mianowicie zostałem poproszony o napisanie świadectwa o tym, jak ja wspominam oraz kim dla mnie jest postać
Świętego Jana Pawła II Wielkiego.
Napisałem wcześniej, że jest to trudne zadanie, ponieważ sama osoba Jana
Pawła II jest nietuzinkowa. Wiele osób na
temat jego hagiografii (żywoty świętych)
obroniło prace magisterskie, rozprawy
doktorskie oraz habilitacje. Tak jak odnośnie jego dzieł encyklik, adhortacji, bulli.
Autor niniejszego świadectwa również
napisał rozprawę doktorską z tematyki
odnoszącej się do nauczania Świętego
Jana Pawła II Wielkiego. Czytelnik może
to odebrać jako nieuprawnione chwalenie
się, po prawdzie byłby to zarzut nawet
uprawniony, ponieważ przy analizie tekstów źródłowych, które wyszły spod pióra Jana Pawła II Wielkiego można poczuć
jako osoba będąca świeckim w Kościele
Katolickim dumę, że na stanowisku Biskupa
Rzymu, czyli papieża, stał człowiek, który
miał tak wielkie horyzonty poznawcze.
Święty Jan Paweł II był tomistą. Sam nosił szkaplerz karmelitański. Interesował się
myślą świętych, między innymi: Świętego
Tomasza z Akwinu, Świętej Teresy Wielkiej,
Świętego Jana od Krzyża.
Osobiście nigdy nie poznałem Świętego
Jana Pawła II Wielkiego, natomiast byłem
na dwóch pielgrzymkach papieskich, na
których był Święty Jan Paweł II. Pierwsza
z nich była to pielgrzymka A.D. 1997.
Byłem na tej pielgrzymce z moją siostrą

i, jeśli pamięć mnie nie zawiodła, z moim
wujkiem i zarazem moim przyjacielem
Leszkiem Dąbrowskim, który wraz ze
swoim bratem i moim najlepszym przyjacielem – Darkiem Dąbrowskim – wychowali mnie i też dzięki nim pokochałem Najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polską
i dzięki nim de facto spotkałem prawdziwie Zmartwychwstałego Pana Jezusa
Chrystusa oraz jestem w Świętym Kościele
Katolickim.
Na pielgrzymce wspomnianej powyżej
Ojciec Święty wypowiedział znamienne
słowa: „Naród, który zabija własne dzieci
jest narodem bez przyszłości!”. Jan Paweł II
mówił te słowa w kontekście mordowania

Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Brazylii, 1997 r.
fot. José Cruz/Abr
licencja: Creative Commons Attribution 3.0 Brazil
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Paul_II_
Brazil_1997_3.jpg
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dzieci nienarodzonych poprzez obrzydliwą
aborcję. Jako dwunastolatek nie pamiętałem tych słów. Jednak później, pod koniec
gimnazjum i jak byłem w krakowskim liceum XXX Ogólnokształcącym, stały się
słowami przewodnimi mojej działalności
polityczno-społeczno-partyjnej. Do tej
pory dogłębna intelektualna analiza tych
słów jest dla mnie podporą do dalszej
walki z mordowaniem dzieci nienarodzonych poprzez ohydną aborcję. Byłem
również z moim wujkiem i zarazem najlepszym przyjacielem Darkiem wtedy,
kiedy był w Krakowie Święty Jan Paweł II
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach. Jan Paweł II Wielki był już
wtedy człowiekiem starym i schorowanym.
Wydawać by się mogło: „cóż może zrobić
taka osoba, “co dać” światu?” Z pewnością
są to pytania z gruntu utylitarne (utylitaryzm – pogląd mówiący o tym, iż każde
ludzkie działanie i człowiek musi być celowe, czyli pragmatyczne oraz musi przynosić zysk), głupie, ponieważ tak jak mówił
w swoim nauczaniu Święty Jan Paweł II,
każdy człowiek ma niezbywalną godność,
ponieważ jest człowiekiem. Ma prawo do
swojej wolności cielesnej, ma prawo do
wolności przekonań, do wolności religijnej
i wyboru miejsca zamieszkania. Święty Jan
Paweł II jednakże nie popierał multikulturalizmu. Był patriotą. Kochał naszą wielką
i wspaniałą Polskę. Jednakże nigdy nie
przejawiał poglądów rasistowskich, szowinistycznych oraz ksenofobicznych. Widział
w całej przejrzystości piękno kobiety, które nie objawia się tylko przez ciało, lecz
również przez psychiką i ducha. Wiedział
i widział to piękno, ponieważ kontemplował Prawdy Wiary Świętego Kościoła
Katolickiego na temat Najświętszej Maryi
Panny Zawsze Dziewicy.

Jest to ten aspekt życia i myśli Świętego
Jana Pawła II, Papieża Pielgrzyma, Papieża
Polaka, który szczególnie wpłynął na mnie.
Jest to szczególne ukazanie Katolickiej
Nauki Społecznej. Jan Paweł II miał wielką
wrażliwość względem osób bezdomnych,
ubogich, kobiet, które zostały zmuszone
do niewolniczej pracy lub tych, które nie
mając perspektyw zostały prostytutkami.
To Święty Jan Paweł II zmienił znaczenie
pojęcia, które wywodzi się z herezji „teologii wyzwolenia”, a które nabrało nowej
treści właśnie za sprawą Jana Pawła II.
Jest to preferencyjna opcja na rzecz ubogich, która każe stawiać w centrum życia
Świętego Kościoła Katolickiego ludzi,
którzy są wykluczeni na margines społeczeństwa. Tych, którzy cierpią samotność,
głód, biedę, a także osoby z niepełnosprawnościami. Jan Paweł II pomógł mi
również w merytorycznej walce przeciwko takim ideologiom jak neomarksizm oraz
późniejszym, na przykład wynaturzeniem
ideologią gender; „tęczową zarazą”, parafrazując genialne wręcz słowa Metropolity
Krakowskiego księdza arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego. Wiadomym jest, że to
Święty Jan Paweł II Wielki wspólnie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki,
śp. panem Ronaldem Reaganem doprowadzili do upadku diabolicznego systemu
komunistycznego (socjalizmu międzynarodowego). To właśnie Święty Jan Paweł II
wyjaśnił, czym dokładnie jest wartość solidarności i pomocniczości, wskazując na
nie np. w encyklice „Solicitudo rei socialis”
lub „Laborem Exercens”. Jako, że wierzę
w Świętych Obcowanie myślę, że Święty
Jan Paweł II oręduje za każdym człowiekiem, który poszukuje Pana Boga. Także za
wszystkimi ludźmi, którzy są pro-life.▪
dr Bawer Aondo-Akaa
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Nie pytam Cię Boże: dlaczego Go zabrałeś?
Dziękuje Ci za to, że nam Go dałeś.

K

ażdy dzień kobiet jest wyjątkowy, ale
ten był nadzwyczajny.
„Będziemy mieli dziecko” powiedziałam Twojemu Tacie.
Zrobiłeś mi największy prezent, jaki
mogłam dostać, pokazałeś się na monitorze USG. Czekałam w wielkim strachu
do następnej wizyty. Bałam się, że Twoje
serduszko nie zabije, ale biło – Kochanie,
udało się!
Wiesz, czułam, że coś jest nie tak.
Najpierw bałam się, że nie będzie biło serduszko, potem bałam się, że bić przestanie. Z biegiem czasu pojawiły się kolejne
obawy: że urodzę za wcześnie, że nie uda
się Ciebie uratować… Dzisiaj, z perspektywy czasu wiem, że matczyne przeczucie
nie kłamie.
Czas mijał, brzuszek zaczął rosnąć,
a w nim Ty… Jeszcze wtedy nie wiedziałam, kto mieszka pod moim serduszkiem.
Mogłam sobie tylko to wyobrażać.
W lipcu pokazałeś się nam, po USG
kupiłam śliniaczek z napisem „Kochany
Synuś”, żeby pochwalić się Tacie. Od tamtej chwili stałeś się naszym Wojtusiem.
Twoja siostrzyczka Hania przytulała się
zawsze do mojego brzuszka, żeby Cię
posłuchać. Pamiętam, jak zawsze pytała:
„Wojtuś śpisz?”. Nawet w brzuszku byłeś
taki grzeczny, że tylko muskałeś mnie delikatnie… tak bardzo mi tego brakuje.
Dzień 30.08.2016 r. był dla mnie najgorszym dniem w życiu. Wojtusiu – to nie tak
miało być. A może właśnie tak? Może miałeś cel na tej ziemi. Może pojawiłeś się, aby
nauczyć nas kochać, nauczyć nas cieszyć się
każdą chwilą życia? Wiesz, wtedy myślałam:

dlaczego lekarze nie chcą rozwiąząć ciąży?
Po co ją utrzymywać? Żeby cierpieć? Każdy
Twój ruch był dla mnie bolesny. Ciągle zadawałam sobie pytania: To ma się skończyć?
Mam Ciebie nie mieć? Przecież Ty tam żyjesz, ruszasz się, Twoje serduszko bije.
Wojtuś! To nie mogła być prawda.
Z dnia na dzień oswajałam się z tą myślą. Mijał czas, a ja bałam się o Ciebie coraz bardziej. Modliłam się żebyś dotrzymał
do terminu. Miałeś w domu już wózek,
huśtawkę, bujaczek. Twoja starsza siostra
miała kolki, nie chciałam, żeby Ciebie bolał
brzuszek, więc zadbałam o to wcześniej.
Wracając ze szpitala Twój tata płakał
całą drogę, głaszcząc mnie po brzuszku.
Pocieszał, że mamy Hanię, że dla niej musimy być silni. Wróciliśmy do domu, Hania
bardzo się stęskniła.
Rano wstałam najwcześniej. Tatuś
z Hanią jeszcze spali. Poszłam do pokoju,
włączyłam huśtawkę, wyciągnęłam kocyk i tak bardzo płakałam. Serce mi pękało, tłumaczyłam sobie, że to nie może
być prawda, że to tylko sen. Ruszałeś się
w brzuszku, kopałeś. Synku… miałeś śliczny turkusowy wózek. Taki sobie dla Ciebie
wymarzyłam. Hania wiedziała, że to dla
Ciebie, że będziesz się tam bujał. To było
takie bolesne, nie dawałam rady, musiałam wszystko wynieść. Ile razy spojrzałam,
tyle razy płakałam.
Uwielbiałam jak się ruszasz, jak kopiesz,
chociaż… bolało. Zaczęliśmy z Tatusiem
zastanawiać się, jak to będzie? Co będzie
dalej, jak Ciebie zabraknie? Modliłam się,
żebyś wybrał taki moment urodzenia kiedy będziemy z Tatą oboje, razem.
›
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Szukałam wsparcia, szukałam pomocy. Udało się. Bóg zesłał na Naszej drodze
wspaniałych ludzi. Zaczęliśmy organizować,
planować te wspólne chwile, nie ważne, ile
one będą trwały. Chcieliśmy spędzić je jak
najlepiej, dać Ci jak najwięcej miłości.
Wiesz… w 34. tygodniu chcieli żebyś
już się urodził, ale nie zgodziłam się na to.
Nie pozwoliłabym wyrządzić Ci żadnej
krzywdy. Kochanie, nie pozwoliłam, aby
ktoś zadał Ci jakikolwiek ból. To Ty miałeś
wybrać moment, kiedy będziesz chciał
odejść. Ja dałam Ci życie, ale wiedziałam
już wtedy, że nigdy bym Ci go nie odebrała, a tym bardziej nie pozwoliłabym,
żeby ktoś Ci je zabrał. Musiałam troszkę
pobyć w szpitalu. Po powrocie zapaliło się
światełko: opis wskazuje, że będziesz żył,
że to wcale nie musi być tak, jak rokowania pokazywały. Odzyskałam nadzieje…
jednak nie na długo. Dokładne badania
potwierdziły wadę… i moje światełko zgasło. Wtedy, podczas badań, widziałam Cię
pierwszy raz – miałeś rączkę oparta o buźkę… moje myśli były tak bardzo różne…
Myślałam o tym jak to będzie, jak będzie,
jak się urodzisz. Bałam się Ciebie zobaczyć. Bałam się, że jak się urodzisz i od
razu odejdziesz – to będę pamiętać tylko
ten płacz, do końca życia. Zastanawiałam
się czy w ogóle zapłaczesz. Czy pozwolić
pielęgniarkom, żeby mi Ciebie pokazały,
czy nie… Kochanie, to był lęk przed tym,
że tylko tę jedną chwilę zapamiętam –
i jaka ona będzie. Nie zrozum mnie źle, to
nie był brak miłości.
Gdy byłam kolejny raz na USG chciałam zobaczyć Twoja buźkę, ale Ty tak bardzo się zakrywałeś rączką. Może bałeś się,
że nie będę chciała Cię zobaczyć? A może
chciałeś dać mi do zrozumienia: „Mamuś,
przecież ja wyglądam jak zdrowe dziecko.”

Wtedy, gdy nie było emocji, chciałam
wszystko zaplanować.
Miałeś uszykowaną białą szatkę, kartkę na odcisk stópki, ciuszki, kocyk... i ciągle nie miałeś czapeczki. Zobacz Wojtuś,
miałeś całą wyprawkę – tylko mama całą
ciążę nie wiedziała, jaką czapeczkę ma Ci
kupić.
To było okropne – zamiast planować
Nasze wspólne życie, planowałam jedyne
wspólne chwile. Planowałam pogrzeb. To
nie było takie proste. Za każdym razem
jak siadałam nad czystą, białą kartką, żeby
napisać, jak to będzie wyglądało – nie dawałam rady. Pewnego razu tak bardzo
się popłakałam. Przyszła do mnie Hania
i zapytała: „Mamusiu co się stało?” Potem
podeszła do komody, wzięła chusteczkę
i mówi do mnie: „Mamuś ja Cię powycieram”. Masz wspaniałą siostrę. Byłaby…
jest… Twoją cudowną opiekunką.
Tygodnie uciekały, a nasz wspólny
czas dobiegał końca. Codziennie modliłam się i prosiłam Boga… chwilo trwaj…
Jednak przyszedł ten moment – zaczęło
się. Tak samo, jak Hania zapragnąłeś urodzić się w poniedziałek. Obudziłam Tatę
i w wielkim strachu pojechaliśmy do szpitala. Wiedziałam, że to są nasze ostatnie
chwile, że ten czas dobiega końca. Gdy
byłam już na bloku porodowym, mimo
bólu, przypominałam położnym, gdzie są
wszystkie przyszykowane pamiątki. Nie
chciałam, żeby coś było zapomniane.
6:38. Głośnym płaczem ogłosiłeś światu, że jesteś. Byłeś dużym chłopcem: 4340
gram do kochania i 55 cm do całowania.
Bałam się, że ten płacz się zaraz skończy
i usłyszę że odszedłeś. Przyszła Pani Doktor
zapytać, czy Cię ochrzcić. Usłyszałam ciche: „Nadaje Ci imię Wojciech”. Przyłożyli
mi Ciebie do policzka.
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Któregoś ranka poszłam do szpitalnej
kaplicy, trzymając Twoją pieluszkę… musiałam porozmawiać z Panem Bogiem.
Pozwolić Mu na to, żeby Ciebie zabrał.
Myślałam, że może to tak silne pragnienie, żebyś z nami był, nie pozwala Ci
odejść. Serce mi pękało, jak patrzyłeś mi
w oczy. Zawsze zadawałam sobie pytanie:
o czym myślisz? Widziałeś pewnie w moich oczach smutek, przygnębienie i łzy, ale
zwyciężała je nieustannie Nasza miłość.
Gdy odciągnęli Ci troszkę wody z główki dalej byłeś radosny. Widać było, że
się Tobą zaopiekowano, że Cię nie boli:
machałeś rączką i nawet próbowałeś się
uśmiechać. Twoje oczka były tak mocno
otwarte, rozglądałeś się.
Podjęliśmy decyzję, że jak tylko stan
zdrowia będzie pozwalał – zabierzemy
Cię do domu. Tak bardzo się cieszyłam, że
będę mogła pokazać Ci świat. To była bardzo trudna decyzja. Pełna obaw i strachu,
biłam się z myślami. Bałam się, że w domu
nie zdążę Cię uratować, że nie będę umiała Ci pomóc, gdy będzie taka potrzeba.
Ale jesteś moim dzieckiem i nie mogłam
pozwolić, abyś swoje życie, nie ważne,
ile będzie trwało, całe spędził w szpitalu.
W domu ciągle czekała na Ciebie Hania.
Wiesz, ona była u Ciebie kilka razy w szpitalu. Wiedziała, gdzie jest jej braciszek. Gdy
podjęliśmy decyzję, że będziesz z Nami
w domku Ty… Ty postanowiłeś odejść.
W taki wyjątkowy dzień, Wszystkich
Świętych, zadzwonił telefon:
– Stan Wojtusia się pogorszył. Jeżeli
chcą Państwo się pożegnać, proszę przyjechać.
Byłeś już taki słaby. Przytulałam Cię
do serca, a Ty odchodziłeś. Moje dziecko umierało na moich rękach. Patrzyłeś
tak na mnie, a ja nie mogłam nic zrobić. ›

Wojtuś – ten moment zapamiętam do
końca swoich dni. Ciepłe, pachnące ciałko
dotknęło mojego policzka. Uspokoiłeś się,
a moje łzy spływały po policzku. Czekał na
Ciebie już Tatuś. Ja musiałam odpocząć,
a Ty pojechałeś na „R”.
Leżałam pełna obaw i strachu. Nie
mogłam się ruszyć, nie mogłam być przy
Tobie. Bałam się, że już Cię nie zobaczę.
Odliczałam czas, żebym mogła już wstać,
ale ciągle powtarzałam sobie w myślach:
„jest przy Tobie tata”. Przyszedł moment,
że mogłam powoli wstać, podniosłam się,
choć było to takie trudne, tylko dlatego,
żeby jak najszybciej być u Ciebie. Udało
się.
Leżałeś ubrany w niebieskie śpioszki
i miałeś cudowną, niebieską czapeczkę.
Wzięłam Cię w ramiona. Byłeś cudowny.
Nasz ukochany synek. Mogłam Cię przytulić do swojego serduszka, poczuć Twoje
ciepło. Byłeś taki silny! Miałeś oczka mocno otwarte i przyglądałeś się nam. Byliśmy
razem na sali. Mogłam Cię karmić, przewijać. Być z Tobą. Całowałam Twoje stopki,
rączki, buźkę.
Tatuś był razem z Nami. Przyjeżdżał
do Ciebie. Pierwsze 3 dni byłeś silny.
Zaczęłam wierzyć w to, że będziesz żył, że
jeszcze wszystko będzie dobrze, ale w 4
dobie zacząłeś słabnąć. Musiałeś być na
„R”. Twój oddech stał się niestabilny. Mimo
odległości korytarza byłam przy Tobie.
Chodziłam do Ciebie, brałam na rączki,
opowiadałam Ci o Naszej rodzinie. Nie
dopuszczałam wtedy do siebie myśli, że
to może się skończyć, że Twoje serduszko
może przestać bić.
Niestety stan twojego zdrowia się pogorszył. Z dnia na dzień widziałam, jak
Ciebie tracę. Tak bardzo chciałam, żeby
to był tylko sen.
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Zatrzymywał się oddech. Twoja buźka pokazywała co jakiś czas, że coś się dzieje.
Twoje ciałko było już zimne… byliśmy
z Tobą tak długo, jak tylko mogliśmy.
Jeszcze udało mi się Ciebie przebrać. Tak
ciężko było odejść od Twojego łóżeczka,
zostawić Ciebie samego. Tu Nasza droga
na ziemi się kończyła…
Gdy zadzwonił telefon z informacją, że
odszedłeś, nie zdziwiłam się, nawet czułam, jakbym na niego czekała. Wiedziałam,
że zadzwoni. Był 2.11.2016 r., godzina
4:30. Byłeś z Nami 15 dni. 15 cudownych
dni, dni o które walczyliśmy. Dni, w których mogliśmy być razem, cieszyć się
z tego spotkania, które zostało nam dane.
Przytulać, całować, kochać. Mogliśmy nie
mieć nawet 15 minut, ale udało się, byłeś
z nami.
Pojechaliśmy po Twoje ubranka – one
tak bardzo pachniały Tobą. Ten zapach będzie ze mną do końca życia.
Musiałam teraz zorganizować Twój
pogrzeb. Tak bardzo to bolało. Powinnam
wybierać Ci wózek, ustawiać łóżeczko,
a ja wybierałam miejsce na cmentarzu.
Nie kupowałam ubranka, a wybierałam
trumnę i zamawiałam kwiaty. Dlaczego?
Dlaczego my…? To pytanie ciągle powracało, na to pytanie nikt nam nie odpowie,
nigdy.
Poniedziałek, dzień Twoich urodzin
i dzień Twojego pochówku. Mała, biała
trumienka, z pięknymi czerwonymi różami, spoczęła w małym grobku, a w niej mój
synek. Kupiłam cieplutkie śpioszki, czapeczkę. Kazałam okryć Ciebie kocykiem
i dałam Twojego aniołka, który był ciągle
przy Tobie. Pieluszkę. Jakby Ci mamy zabrakło, żebyś się mógł przytulić. Smoczek
– jakbyś płakał. Przytuliłam się do Twojej
białej trumienki i potem to była najgorsza

droga w moim życiu. Musiałam Cię tam
zostawić.
Wojtuś, powinniśmy spacerować teraz razem. Ciężko to wszystko zrozumieć,
ciężko się pogodzić, ale tak musiało być.
Nie możemy tego zmienić, musimy się
z tym pogodzić, mimo bólu i łez. Wierzę,
że kiedyś się spotkamy.
Tak bardzo prosiłam Cię o znaki. Kiedyś
pojechaliśmy na cmentarz, chcieliśmy już
zrobić Ci śliczny, nowy grobek. Wsiadłam
do auta, a tam piórko. Czułam, że dałeś
nam znak, pierwszy znak. W moich oczach
stanęły łzy. Zrobiło mi się ciepło na sercu,
bo pomyślałam, że cieszysz się z nowego
grobku.
Minął miesiąc, całe 30 dni, odkąd ostatni raz miałam Ciebie w ramionach, całowałam, czułam Twoje ciepło. Pogoda brzydka,
pada, strasznie wieje, a ja nie mogłam do
ciebie pojechać. Nie dałam się. Wzięłam
od babci rower… wiatr wiał w oczy, ale ja
pędziłam do Ciebie. Zapaliłam świeczkę
i jak wychodziłam przed samą bramą leżało
białe piórko. Dziękuję Wojtuś. Po miesiącu
wiem, że miałeś swój cel na ziemi. Bardzo
wiele mnie nauczyłeś. Bardzo wiele dzięki
Tobie zrozumiałam, za co Ci dziękuje. Moja
część serca odeszła razem z Tobą. Jesteś
z nami, Twoje zdjęcia wiszą na ścianie tak,
jak zdjęcia Hani. Jesteś obecny w naszym
życiu i to się nie zmieni.
Dopadła mnie bezsenność. Dzisiaj
skończyłbyś 2 miesiące. Jak Ci tam jest?
Często pytam samą siebie. Świąteczny
gwar bardzo mnie przybija. Ciężko myśleć,
że nie będzie Cię z Nami przy stole, choć
wiem, że będziesz przy Nas – tylko w troszkę innej postaci. Pomyśleć, że jeszcze niedawno planowałam, co kupię Tobie pod
choinkę. W tym roku zbyt wiele osób odeszło. Wiesz Wojtuś, wierzę w to, że dziadek

38

Świadectwo
Dzisiaj Twoja babcia Lidka płakała, że
brakuje jej Ciebie. Podarowałam dziadkom
pamiątkowy album z Twoimi zdjęciami.
Kilka zdjęć, mających tak wielką wartość.
Znajoma uszyła nam misie z Twoich
śpiochów. I wiesz, że nie mogła ich uszyć?
Złamała 5 igieł, ciągle jej się plątało, myślała, że nie da rady uszyć. Nie chciałeś,
żebym płakała w tego misia?
Dzisiaj tłumaczyłam Twojej babci, jak
to jest stracić dziecko. Skąd ja mam tyle
siły? Ty mi je dajesz.
Nauczyłeś mnie bardzo wiele. W tak
krótkim okresie nauczyłam się tego, czego
nie nauczyłam się przez całe swoje życie.
Nauczyłam się żyć chwilą, z dnia
na dzień, bo nie wiemy, co kolejny nam
przyniesie. Kiedyś byłam niecierpliwa.
Musiałam mieć wszystko, na już. Teraz to
się zmieniło. Nie jestem w gorącej wodzie
kąpana. Nie ma dzisiaj – może będzie jutro
albo pojutrze albo wcale.
„Nie pytam Cię Boże: dlaczego
Go zabrałeś?
Dziękuje Ci za to, że nam Go dałeś.”▪

się Tobą opiekuje. I chyba tak dobrze, że nie
masz czasu odwiedzić mnie w snach.
Twoja siostra zawsze mówi, kiedy przychodzimy:
– Cześć Wojtuś… przyszłam do Ciebie.
Opowiada Ci co robimy, potem każe
zapalić świeczkę.
Któregoś dnia, zbliżaliśmy się do cmentarza, a ona mówi do mnie: „tylko mi tam
nie płacz, mamo”.
Hania nauczyła się też rozmawiać z Tobą.
Ostatnio powiedziała tak:
– Wojtuś, mama kupiła Ci choinkę,
ale ja Ci zepsułam… to nic, mama kupi Ci
nową…
Synku śniłeś mi się dzisiaj. Tak bardzo na
to czekałam. Dziękuję Ci, wierzę w to, że
moje prośby słyszysz. Byłeś głodny, mama
Cię karmiła, wyglądałeś tak, jak w szpitalu.
W tym śnie był też dziadek. Na koniec snu
tłumaczyłam rodzicom, jak to jest stracić
dziecko. Opowiadając im o Twojej chorobie, o Twojej stracie, byłam taka silna, nie
uroniłam ani jednej łzy. Z dumą opowiadałam, jak pielęgniarki nas podziwiały, za
ogrom miłości, jaki Ci daliśmy. Dla Nas to
było coś naturalnego, normalnego.
Teraz jesteś otoczony naszą miłością
z ziemi, a tam masz miłość anielską.
Wyobrażam sobie, że tam jest Twoje
życie: ubierasz z dziadkiem choinkę, pieczesz pierniczki, czekasz na gwiazdora.
Nam, w ten wyjątkowy wieczór, zapalicie
wyjątkową gwiazdkę. Kocham Cię.
Pierwsze święta bez Ciebie. Smutne,
serducho bolało, ale przecież Ty byś pewnie nie chciał, żebym płakała. Ciągle byłeś
w moich myślach. Patrzyłam na małego
Oskara i myślałam, już byłbyś taki fajny,
miałbyś 2,5 miesiąca… Dlaczego tak musiało być. Nie słychać Twojego płaczu, nie
czuję Twojego ciała.

Troska o dziecko jest pierwszym
i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.
Jan Paweł II
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Noszenie maseczek przez osoby zdrowe.
Argumenty przeciw i za...

T

SARS-CoV-2. W podsumowaniu wyników, zarówno maski chirurgiczne, jak
i bawełniane, są nieskuteczne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2
z kaszlu pacjentów z COVID-19 do środowiska i zewnętrznej powierzchni maski. Co ciekawe, okazało się również, że
najprawdopodobniej w wyniku wywierania ciśnienia z wydychanym powietrzem,
odkryto większe zanieczyszczenie na zewnętrznej, niż wewnętrznej powierzchni
maski. To z kolei sugeruje, że sama maska
może stanowić rezerwuar zakażenia.
Kolejne badanie, przeprowadzone
w Wietnamie, ostrzega przed używaniem
masek z tkaniny. Zatrzymywanie wilgoci,
ponowne używanie masek z tkaniny, słaba
filtracja i wzrost kolonizacji bakterii na ich
powierzchni powodują zwiększone ryzyko
infekcji.
Według Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO), noszenie maseczek nie zawsze jest
dobre dla naszego zdrowia i „noszenie ich
przez wszystkich może przynieść więcej
złego”. WHO informuje, że noszenie maseczek jest skuteczne jedynie wtedy, gdy
jest połączone z częstym myciem rąk lub
ich dezynfekowaniem środkami na bazie
alkoholu.
Dla wielu osób te zalecenia i argumenty nie są wystarczająco przekonywujące.
Wiadomo przecież, że wiele osób przechodzi zakażenie koronawirusem bezobjawowo. Oznacza to, że powinny być traktowane jako chore, a wiec nosić maseczki.
Publiczny nakaz noszenia masek w krajach azjatyckich przyczynił się, ich zdaniem, do „spłaszczenia” krzywej wzrostu ›

emat maseczek na twarz budzi przez
ostatnie tygodnie wiele emocji. Kiedy
warto je nosić? I czy muszę je w ogóle nosić?
CDC (Center for Disease Control), jak
i rozliczne kraje nakazują albo rekomendują noszenie maseczek w miejscach publicznych, żeby zredukować bezobjawowe przenoszenie zakażenia COVID-19.
Eksperci jednak, włączając CDC, podają
że nie ma dowodów na to, że noszenie
maseczek zabezpiecza przed infekcją tych,
którzy je noszą.
Według profesora Eli Perencevich
(University of Iowa), specjalisty chorób
zakaźnych i epidemiologa, noszenie maseczek nie tyle że nie jest konieczne, ale nawet nie powinniśmy ich nosić. „ Przeciętna,
zdrowa osoba nie potrzebuje i nie powinna nosić maseczki” – mówi profesor
Perencevich. „Ludzie noszą je nieprawidłowo, często dotykając twarzy i maseczki, co
może zwiększyć ryzyko infekcji, a nie przed
nią chronić”.
Koronawirus przenosi się drogą kropelkową, nie przez powietrze. Znaczy to,
że wirusa nie wdycha się z powietrzem,
którym oddychamy. Standardowe maski
chirurgiczne, które wielu z nas nosi, są zaprojektowane w ten sposób, żeby zatrzymywać wydychane kropelki wewnątrz, nie
chroniąc zatem noszącego przed zachorowaniem. Oznacza to również, że standardowa maska chirurgiczna nie pomaga
i nie chroni.
W badaniu przeprowadzonym w dwóch
szpitalach w Korei Południowej, badano
efektywność masek chirurgicznych, jak
i bawełnianych w blokowaniu transmisji
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zachorowań. Jako uzasadnienie podano,
że „o ile polityka powszechnego noszenia
masek z pewnością nie wyeliminuje całkowicie zagrożenia zakażenia koronawirusem, to może je ograniczyć.”
Wśród specjalistów panuje natomiast
zgoda, że maski powinny nosić osoby chore na COVID-19, osoby z podejrzeniem
infekcji SARS-CoV-2 lub mające objawy
takie jak kaszel czy kichanie, oraz osoby
opiekujące się chorymi na COVID-19 lub
osobami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.
W publikacji NEJM (New England
Journal of Medicine) z 1 kwietnia, w której
grupa naukowców z Bostonu, która odnosi się do kwestii powszechnego noszenia
masek w szpitalach w dobie pandemii, czytamy: „Noszenie masek poza placówkami
opieki zdrowotnej daje małą, jeśli jakąkolwiek ochronę przed infekcją”. Publiczne
władze zdrowotne określają, że istotna
ekspozycja na COVID-19 to utrzymywany

przez co najmniej kilka minut (10-30 min.)
kontakt twarzą w twarz w odległości nie
większej niż 6 stóp (około 2 metry) z pacjentem wykazującym objawy COVID-19.
Autorzy tej publikacji wskazują więc, że
ryzyko zarażenia się COVID-19 podczas
przejścia obok zakażonego pacjenta (również bezobjawowego) w przestrzeni publicznej jest zatem minimalne. „W wielu
przypadkach pragnienie powszechnego
noszenia masek ochronnych to reakcja
na lęk przed pandemią” – uważają.
Nawet jeśli autorytety medyczne mają
różne i zmienne nastawienie do powszechnego noszenia masek, nosi je większość
z nas. Łatwo ulec tutaj prostej sugestii –
jeśli wszyscy wokół mnie noszą maseczki,
to i ja powinienem. Dlaczego? Bo może
pozwala to opanować lęk, niepokój i uczucie bezradności? Nawet jeśli skuteczność
maseczek jest wątpliwa.▪
Anita Stola

https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1240322073177833473
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Jak uznano homoseksualizm za normę?

17

maja 1990 roku Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) wykreśliła homoseksualizm z listy chorób i zaburzeń. Od tego
momentu wszelkie próby terapii w stosunku do osób homoseksualnych są traktowane jako wyraz nietolerancji, dyskryminacji, myślozbrodni.
Biorę do ręki podręcznik pewnej autorki zatytułowany „Edukacja bez tabu”,
wydany w 2009 roku przez Instytut Spraw
Publicznych. Jest dostępny powszechnie
w wersji elektronicznej. Jest to podręcznik
do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania seksualnego. Część materiału jest
w formie pytań i odpowiedzi. Wygląda to
na przykład tak:
„Pytanie 5. Czy homoseksualność jest
chorobą psychiczną?
NIE. Psycholodzy i psycholożki, środowisko lekarskie oraz inne środowiska
specjalistek i specjalistów w dziedzinie
seksualności uznają, że homoseksualność
nie jest chorobą, zaburzeniem psychicznym czy problemem emocjonalnym. […]
Homoseksualność uznawana była kiedyś
za chorobę psychiczną, ponieważ bazowano na stronniczych informacjach i uprzedzeniach. W przeszłości badania osób
LGB (lesbijek, gejów i osób biseksualnych)
prowadzone były na osobach znajdujących się w szpitalach psychiatrycznych czy
więzieniach, co poważnie zaburzało uzyskiwane wyniki. Kiedy zaczęto prowadzić
rzetelne badania naukowe dobierając do
nich osoby, które żyły na wolności, szybko okazało się, że koncepcja homoseksualności jako choroby jest nieprawdziwa.
W 1973 roku Amerykańskie Towarzystwo
Psychiatryczne oficjalnie wykreśliło homoseksualność z klasyfikacji chorób”.

Ks. prof. Józef Tischner w swojej
„Historii filozofii po góralsku” napisał: „Są
trzy prawdy: świento prawda, tys prawda
i gówno prawda”. O jakim rodzaju prawdy
edukacyjnej mówi wspomniany podręcznik i zdecydowana większość narracji środowisk pro-homoseksualnych?
Do lat 60-tych XX w. męski homoseksualizm wykazywał pasywność i zniewieścienie, o miłości lesbijskiej nie było słychać.
I oto w połowie XX wieku pojawiła się
„uciskana społecznie mniejszość”. Ujawnił
ją pierwszy Raport Kinseya z 1948 roku.
Kinsey twierdził w nim, że 10% amerykańskich mężczyzn było w pełni homoseksualna przez okres co najmniej 3 lat, a 37%
mężczyzn – przynajmniej raz w życiu miało kontakt homoseksualny zakończony
orgazmem. Niejaki Harry Hay, gdy tylko
zapoznał się z „badaniami” Kinsey’a porzucił swoją żonę i dzieci i „zapoczątkował rewolucję w prawach gejów w latach
60-tych ubiegłego wieku”. Później niejako „sfalsyfikował” swoje zaangażowanie,
gdy odkrył jego podstawy. Mit wyników
Kinseya, które radykalnie burzą przecież
obraz normy i patologii, tworząc wrażenie
dwóch norm: normy i normy obojnaczej,
trwa wśród niektórych „badaczy” do dziś.
Artykuł „Zbrodnie nienawiści” z 2003
roku w piśmie „Niebieska linia” podaje,
z zastrzeżeniem, że są to jedynie szacunkowe dane,: „Na Zachodzie i w Stanach
Zjednoczonych przyjmuje się, że liczba
homoseksualistów waha się od 5% do
10% populacji męskiej, natomiast odsetek zachowań homoseksualnych kobiet
jest dwa razy mniejszy. W Polsce organizacje zrzeszające osoby homoseksualne
i biseksualne (m.in. Lambda, Kampania
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Przeciwko Homofobii) oceniają, że mamy
do czynienia z co najmniej 2 mln osób o tej
orientacji seksualnej. Zdaniem Krzysztofa
Boczkowskiego 10% mężczyzn w Polsce
było, co najmniej przez trzy lata swojego życia, aktywnymi homoseksualistami
(Boczkowski 1992, s. 25)”. Te rewelacje
statystyczne z 1948 roku zostały natychmiast podjęte przez „specjalistów” (psycholog E. Hooker, Rorschach czy były duchowny Laud Humphreys), którzy udzielili
„wsparcia” grupowej tożsamości homoseksualistów. Stanowiło to podstawy do
walki rozpoczętej w 1968 roku o prawa
cywilne, napędzanej mową o „prześladowaniach za homoseksualizm” porównywanych do prześladowań za rasę (z tym
szczegółem, że w przypadku rasy nie ma
wyboru).
Bezsprzecznie to Alfred Kinsey stał
się ojcem rewolucji seksualnej i domniemywam, że to jego ma na myśli autorka
przywołanego podręcznika, pisząc o „rzetelnych badaniach naukowych” i „dobieraniu do nich osoby, które żyły na wolności”.
I znów nie mogę oprzeć się wspomnieniu mędrca Tischnera. „Badania” Kinseya
miały udowodnić, że życie seksualne
Amerykanów wygląda inaczej niż to się
zakładało i że zdrada oraz perwersje są
w Stanach Zjednoczonych na porządku
dziennym. Problemem jest to, że „badania” Kinseya były nie tylko wątpliwe naukowo, ale również etycznie.
Dlaczego używam słowa „mit” i niewątpliwie dość sceptycznie oceniam wyniki „badań” amerykańskiego seksuologa?
Warto zapytać – skąd Kinsey brał swoje
dane? Otóż zostały one zebrane od regularnych więźniów, których „badacz” dodawał
do grupy przeciętnych mężczyzn. Wiemy
dzisiaj, za sprawą badań dr Reisman, że

znalazł od 1300 do 1400 przestępców
seksualnych, których zakwalifikował jako
„normalnych, przeciętnych mężczyzn”. Do
owej grupy badanych dołączył przestępców odsiadujących wyroki za inne przestępstwa, a także 199 psychopatów seksualnych! Współautor Raportu Kinsey’a,
Paul Gebhard wyznał we wspomnieniach
po latach: „Niektórzy badani mieli kiepskie
wykształcenie. Kiedy mam na myśli kiepskie wykształcenie chodzi mi o to np. że
55% z nich było więźniami”.
Kinsey uchodził w swoim czasie za
eksperta i autorytet. Podczas gościnnych
wykładów promował zmiany przepisów
dotyczących przestępstw seksualnych oraz
edukacji dzieci. Twierdził na przykład, że
dzieci w 100% są „orgazmiczne” (przeżywają orgazm) od urodzenia. Dlatego uprawiając
seks, czy też doznając przeżyć seksualnych
z dorosłymi, w kazirodztwie, mogą jedynie zyskać impulsy rozwojowe. Do zdobycia „danych” na temat seksualności dzieci
trenował pedofilów, którzy ze stoperami
w rękach zbierali „dane” podczas krzywdzenia nieletnich. Szacuje się, że ofiarami
pedofilów Kinsey’a mogło paść nawet ok.
2 tys. dzieci. Ale Kinsey czynił to wszystko w poczuciu misji, gdyż twierdził: „Dzieci
potrzebują wczesnego i dokładnego szkolnego wychowania seksualnego, ponieważ
są seksualne od urodzenia. (…) Potrzebują
masturbacji oraz nauki na temat aktów heteroseksualnych oraz homoseksualnych”.
Stąd też postulował by prawnie zmniejszyć
dopuszczalny wiek kontaktów seksualnych.
Doktor Reisman stwierdza wyraźnie,
że „Prawo karne zostało zmienione na
podstawie jego [Kinseya] spreparowanych danych. […] Posiadam jego zeznanie
z Kalifornii z 1949 roku, […] . Pojechał
on do Kalifornii, żeby zeznawać w 1949 ›
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Ciekawostki
o Janie Pawle II

roku twierdząc, że „powinno się wszystkich wypuścić, bo pedofile i pederaści
nie powtarzają swoich przestępstw, że
zwolnienie warunkowe (…) zmniejszy
ilość zbrodni na tle seksualnym. Komitet
mu uwierzył.” Zmniejszyli wymiar kar za
przestępstwa na tle seksualnym, zwalniali więźniów warunkowo i nie poprzestali na tym”. Także Joseph Schimmel
w książce „Porn & the Rape of America”
jednoznacznie stwierdza: „Przepisy prawne względem pedofilów, przyjęte po 1955
roku, były oparte na badaniach Kinsey’a”.
Wielu badaczy dokonań Kinseya jest
zgodnych co do tego, że jego prawdziwe
motywy działań nie były związane z nawet
opacznie pojętą „nauką”, ale z programem
zmiany wartości w Ameryce. To właśnie
te „badania” sprawiły że przypuszczono
atak w latach 1970-73 na Amerykańskie
Towarzystwo Psychiatryczne (APA),
a ostatecznie na Światową Organizację
Zdrowia. Konsekwencją tych działań
stało się wspomniane orzeczenie WHO
z 1990 roku, które zdewastowało pojęcie homoseksualizmu, a nadto uzdolniło
organizacje homoseksualne do wyrażania
roszczeń o charakterze prawnym i politycznym.
A wszystko to na podstawie „rzetelnych badań naukowych, dobierając do
nich osoby, które żyły na wolności”. „Są
trzy prawdy: świento prawda, tys prawda i gówno prawda”.▪
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz
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•

14 encyklik

•

14 adhortacji

•

11 konstytucji

•

43 listy apostolskie

•

31 Motu Proprio

•

mianował 232 kardynałów (łącznie
z ogłoszonymi 28 września 2003 r.),
w tym 10 Polaków

•

gościł ponad 400 szefów państw
i koronowanych głów

•

oficjalne i nieoficjalne spotkania
z głowami państw i premierami –
ponad 1600

•

liczba audiencji generalnych – 1164,
brało w nich udział 17 665 800 ludzi
z całego świata

•

zainicjował Światowe Dni Młodzieży

•

21 prób zamachów na życie papieża

•

jako papież czynnie uprawiał narciarstwo i alpinizm

•

jako pierwszy papież napisał list do
dzieci – Watykan, 13 XII 1994 r.
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Rok 2020. Wojna polsko-bolszewicka.

N

arodziny komunizmu i powstanie
pierwszego na świecie państwa bolszewickiego, to narodziny jednego z największych zbrodniczych reżimów w historii
świata. Rok 1920, klęska Armii Czerwonej
spowodowała szybkie narastanie wrogości tego państwa wobec Polski. Późniejsza
wrogość i wynikające z tego ogromne
zbrodnie sowieckiej Rosji wobec Narodu
Polskiego spowodowały zniszczenie prawie całej elity II Rzeczypospolitej.
Aby dobrze opisać cały mechanizm niszczenia Narodu Polskiego powinniśmy cofnąć
się do daty 17 września 1939 roku. Jest ona
symboliczną datą rozpoczęcia się kolejnej
wojny polsko-bolszewickiej. Możemy jeszcze
dodać, że ta sowiecka ekspansja była bezpośrednim następstwem podpisania paktu
sowieckiej Rosji z Niemcami, kiedy to ustalono kolejny rozbiór Polski. Niepohamowana
ekspansja dwóch naszych największych
wrogów – Niemiec i Rosji, doprowadziła do
eliminacji najlepszych naszych elit.
Wkraczające na tereny Polski Niemcy,
od samego początku prowadzili akcje eliminacji polskich elit. Sporo gorsi w eksterminacji Polaków okazali się Rosjanie. Jeden
podpis Stalina doprowadził do masowych
mordów polskich żołnierzy, pograniczników,
policjantów i urzędników państwowych.
Komunistyczni zbrodniarze lekką ręką, strzałem w tył głowy, wymordowali ponad 20 tys.
polskich obywateli, a setki tysięcy wysłali na
Syberię, do pracy przymusowej. Wielu z nich
na skutek ciężkich warunków i złego traktowania nie wróciło nigdy do Polski.
Okres okupacji niemieckiej oraz wywózki Polaków na Syberię doprowadziły
do ogromnej straty dla Polski. Po wojnie,
w której zginęło sześć milionów Polaków,

większość to ofiary terroru i ludobójstwa,
nie można było się doliczyć dość dużej liczby osób w większości z deportowanych do
Związku Radzieckiego.
Niestety rok 1944 przyniósł dla Polski
kolejną okupację. Wkraczający na tereny
Polski Rosjanie, od samego początku zaczęli
wprowadzać terror. Marionetkowy rząd ludowy wsparła dość liczna grupa działaczy
komunistycznych polskiego pochodzenia,
jaki spora liczba rodowitych Rosjan, którym dla niepoznaki zmieniono nazwiska.
Rozpoczął się kolejny etap wojny polsko-bolszewickiej. Działające na terenie Polski
oddziały NKWD z ogromną zapalczywością
ścigały i likwidowały nie tylko polskie podziemie antykomunistyczne, ale w sposób
krwawy zwalczały wszelkie przejawy polskości. Niestety, w tych czynnościach pomagała im spora grupa kolaborantów i zdrajców.
Takie działania doprowadziły do powstania
marionetkowej władzy. Działający kolaboranci wraz z sowietami dopuszczali się
wielu zbrodni. Fałszowali wybory, mamili
obietnicami. Niestety spora grupa społeczeństwa poszła na współpracę z okupantem. W większości czerpali korzyści, głównie
materialne, za zdrady.
Dla Polski zaczął się ciężki okres. Naród
pozbawiony dużej części elity stał się doskonałym poligonem dla komunistów. Ze
względu na opór części społeczeństwa,
okupant doprowadził do wielu komunistycznych zbrodni. Bezpardonowa walka
z antykomunistycznym podziemiem przyniosła wiele ofiar, dodając do tego likwidację
przez bezpiekę wielu przeciwników ustroju
socjalistycznego spowodowało, że bilans
ofiar reżimu był znaczny.
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Na skutek zdrady nas przez mocarstwa
powstał kadłubowy rząd, który został nazwany „Polska Rzeczpospolita Ludowa”.
W miejsce całej infrastruktury państwowej powstały dziwne twory. Niestety tylko
z nazwy można było rozpoznać, co czym
jest. Całe dziedziny życia społecznego stały się propagatorami reżimu totalitarnego.
Wszystko było podporządkowane tylko
jednemu: umacnianiu władzy socjalistycznej. Całe dziedziny, nawet nauka, służyły
uwiarygodnieniu komunistycznej utopii.
Przekupywania mieszkaniami, lepszym życiem, czy mamieniem pseudo-tytułami naukowymi, tworzenie pseudo-elity... Grupa
kolaborantów korzystających z przywilejów
wraz z ich rodzinami stała się znaczna.
Cały okres PRL-u to czas nie tylko ogromnej zbrodni, ale również okres kłamstw propagandy i zdrady. Lata osiemdziesiąte XX
w., to okres, kiedy komuniści uświadamiają
sobie, że muszą zmienić sposób swojego
działania. Komuniści, licząc się ze wzrostem
świadomości niepodległościowej Narodu,
wprowadzają do wszelkiego typu organizacji wolnościowych wielu swoich agentów.
Proceder ten jest tak powszechny, że kiedy
w 1989 roku udają oddanie władzy, ich rozmowy z opozycją przekształcają się w rozmowy komuny z ich agentami. To wszystko doprowadziło do największego błędu.
Zmiany z roku 1989 nie doprowadziły do
obalenia komunizmu. Wojna polsko-bolszewicka trwa nadal. Największe bastiony
komuny – sądownictwo, szkolnictwo, służba publiczna, służba zdrowia oraz powstałe
na zlecenia media komercyjne przez cały
czas szkalują i niszczą Polskę i Polaków.
Dlaczego okres PRL-do końca nie został
potępiony i niektórzy z nostalgią wracają
do tego okresu? Odpowiedź jest prosta.
W okresie komunizmu grupa, która poszła

na współpracę z sowieckim okupantem była
znaczna. Powstałe w miejsce wymordowanych polskich elit pseudo-elity PRL-u mają
do dziś duży wpływ na nasze życie. Za komuny w zamian za zdradę, dostawali stanowiska, mieszkania, różnego typu granty, ich
rodziny z tego korzystały. I jak teraz syn czy
wnuczek może psioczyć na swoją rodzinę? –
przecież komuna ich tak ustawiła, że do dnia
dzisiejszego z tego korzystają. To nie tylko
rodzina, ale również ich wychowankowie.
Szacuje się, że osób czerpiących korzyści
w PRL-u było do 20% społeczeństwa.
Dawni agenci, działacze komunistyczni, ZOMO-wcy i ORMO-wcy przekształcili
się w różnego typu działaczy społecznych.
Często czerwoną flagę zamienili na kolorową i cały czas walczą z Narodem Polskim.
Do dnia dzisiejszego toczy się walka bolszewików z Narodem Polskim. Do dnia
dzisiejszego próbuje się skłócić Polaków.
Duży udział w tym mają media komercyjne
powstałe na zlecenie komuny. Niestety te
wrogie dla Polski działania powodują, że rośnie kolejna grupa ludzi otumanionych. Dziś
bolszewicy są nie tylko w Rosji, opanowali
kilka krajów europejskich oraz rządzą w Unii
Europejskiej. Ich wrogiem jest demokracja
i państwa narodowe, dlatego jej i ich najbardziej się obawiają. Każdy normalnie myślący, szybko skojarzy, dlaczego w większości
wybory w instytucjach Unii Europejskiej nie
odbywają się w sposób demokratyczny.
Co dziś powinniśmy zrobić? Nie tylko
przeprowadzić dekomunizację, ale również
lustrację dla sędziów, profesorów, nauczycieli, urzędników. Powinniśmy zweryfikować
wszystkie tytuły naukowe. To wszystko, co
dostawali ludzie w okresie PRL-u dostają do
dziś poprzez „bolszewickie układy”.▪
Sławomir Wojdat
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elem naszego stowarzyszenia jest propagowanie
postaw i wartości patriotycznych, podtrzymywanie
tradycji narodowych, 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 przedsięwzięć mających na celu promowanie polskiej historii, kultury i tradycji. Wspieramy także lokalne
społeczności, prowadzimy działalność kulturalną i promujemy działania mające na celu poprawę zdolności obronnych naszego społeczeństwa.
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.

fot. z archiwum TMPiK

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
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