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Słowo od redakcji
stołu. Przecież to jest niehumanitarne. Jak
świętować, kiedy popiera się różnego rodzaju
wynaturzenia? Jak cieszyć się ze spotkania
z Nowonarodzonym, kiedy się pluje na
Kościół? Czy w tym momencie nie stajemy
się Herodem, który chciał zabić dopiero co
narodzone Dziecko?

Przeżywamy piękny i radosny czas
oczekiwania na przyjście nowonarodzonego
Dzieciątka Jezus. Czas Adwentu, bogaty
w tradycje, pomaga zatrzymać się w
bieganinie dnia codziennego. Wielu bierze
udział w porannych roratach, podejmuje
wyrzeczenia. Adwent uczy oczekiwania jakie to niepopularne w dzisiejszym świecie,
gdy wszystko chcemy mieć na wczoraj. W
pogoni za szczęściem zapominamy o tym, co
najważniejsze. Tracimy empatię wobec drugiej
osoby. Łatwiej jest nam kogoś wyzywać,
hejtować – niż kogoś wysłuchać, dać mu kilka
minut z własnego życia – i to wszystko w imię
miłości i tolerancji. Aż przychodzi taka chwila,
kiedy uświadamiamy sobie, że tej drugiej
osobie mogliśmy poświęcić więcej czasu. A
spory, które się toczyły, były warte tyle, co nic.
Tylko wtedy najczęściej dochodzimy do tego
na wydeptanej ścieżce do jej grobu.

Chciałbym, aby te święta były dla nas
wszystkich radosne. Abyśmy pomimo tego, że
zakazuje się nam uczestniczyć w obrzędach
liturgicznych pod płaszczykiem pandemii,
licznie uczestniczyli w Pasterce. Chrystus,
który przychodzi przynosi nadzieję i miłość.
Może warto nad tym się zatrzymać…
Z okazji nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia życzę wszystkim Czytelnikom
radości, którą daje nowonarodzony Chrystus,
nadziei, której nikt odebrać nie może oraz
wolności, jaką mogą się cieszyć dzieci
Jedynego? Boga.

Świat chce zamienić czas adwentowego
oczekiwania na skomercjalizowaną formę
świąt Bożego Narodzenia. Z mediów
bombardowani
jesteśmy
reklamami
prezentów, świątecznymi piosenkami, a to,
co najważniejsze zanika w otchłani laickości.
Ważniejszym się staje, kto co dostał pod
choinkę, ile wydał na prezenty. Wigilię zamienia
się na gwiazdkę, kartki bożonarodzeniowe z
szopką na kartki z choinkami czy Dziadkiem
Mrozem. Nie chcąc urazić mniejszości
usuwamy spotkania świąteczne z przestrzeni
publicznej. Kilka antykościelnych głosów
może zadecydować o tym, czy takie spotkanie
może się odbyć w placówce państwowej,
czy też nie... Choć w zasadzie tu muszę im
przyznać rację – jak pogodzić obchody świąt
Bożego Narodzenia, kiedy to pochylamy się
nad nowym życiem, z głoszeniem prawa
do aborcji, a karp na wigilijnym stole ma
większe prawa niż nienarodzone dziecko?
Nie ważne, że dziecko w łonie matki czuje
ból, że jest odrębną istotą. Ważniejsze jest,
że karp został zabity po to, aby go podać do

Łukasz Russa

“I pomyśl, jakie to dziwne,
że Bóg miał lata dziecinne,
matkę, osiołka, Betlejem. “
Jan Twardowski
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Wywiady
Pedofilia – problem rzeczywisty czy rozdmuchany przez
media?

genetycy, endokrynolodzy i psychiatrzy
wsparci seksuologami mogliby tutaj wiele
elementów dostrzec związanych zarówno z
rozwojem biologicznym, jak i psycho-społecznym funkcjonowaniem człowieka. Pedofilia
zastępcza natomiast nie jest związana z
wystąpieniem zaburzenia psychicznego.
Przestępstwo wykorzystania seksualnego,
jest powiązane z dążeniem sprawcy do
skrzywdzenia swojej ofiary, wykorzystania
jej seksualnie. Dziecko jest tutaj traktowane
jako „zastępstwo” osoby dorosłej, w której
stronę skierowany jest niekontrolowany
popęd seksualny. W literaturze przedmiotu
wskazuje się, że w pedofilii preferencyjnej
(zwanej także prawdziwą) dana osoba nie
potrafi doświadczyć satysfakcji seksualnej
w relacjach z osobą dorosłą. Jak prezentuje
chociażby Instytut Psychologii Zdrowia
zachowania tego typu u sprawcy „cechują
się przymusowym, natrętnym pożądaniem
kontaktów seksualnych z dziećmi. Sprawcy ci
stanowią ok. 10-15% wszystkich przestępców
seksualnych odbywających karę pozbawienia
wolności w zakładach karnych”.

Z prof. Błażejem Kmieciakiem,
Przewodniczącym Państwowej
komisji d.s. pedofilii rozmawiał
Łukasz Russa.
Łukasz Russa: Pedofilia – problem
rzeczywisty czy rozdmuchany przez
media?
Błażej Kmieciak: Przede wszystkim mówimy
o przestępstwie pedofilii. O sytuacji, w
której to osoba dorosła krzywdzi dziecko,
wykorzystując je seksualnie, bądź też
podejmując względem niego inną czynność
o podobnym charakterze. W polskim
prawie karnym określono, że przestępstwo
pedofilii dotyczy przestępstw seksualnych,
których ofiarami były/są osoby do 15 r.ż..
Odpowiadając na Pana pytanie, uważam,
że jest to bardzo rzeczywisty problem. Jego
pojawienie się w mediach jest bardzo ważne.
Daje nam bowiem możliwość – bardzo
niedoskonałego – ale jednak zbliżenia się
do sytuacji, w jakiej znajduje się osoba, która
cierpi.
ŁR: Jakie obszary życia społecznego są
najbardziej narażone na ten problem?
BK: Analizy kryminologiczne i wiktymologiczne
ukazują,
że
sprawcami
podobnych
przestępstw są osoby, które znają dość
dobrze swoje ofiary. Istnieje zjawisko
swoistego zbliżania się do ofiary, zdobywania
jej zaufania przez sprawcę. Z całą pewnością
podobne przestępstwa pojawiają się częściej
wśród przedstawicieli profesji, które mają
kontakt z dziećmi. Znaczna jednak większość
przypadków przestępstw to sytuacje, w
których ofiara znała sprawcę. Także nasze
dotychczasowe analizy wskazują, że mówimy
o dramatach mających miejsce w rodzinach.

ŁR: Czy w Polsce prowadzone są rejestry
pedofilów, aktów pedofilii? W jakiej grupie
społecznej jest ich najwięcej?
BK: Istnieją np. statystyki ministerstwa
sprawiedliwości informujące, ile w danym
roku osób odsiaduje wyroki więzienia w
związku z dokonaniem czynów pedofilskich.
Pamiętajmy jednak, że kodeks karny wskazuje
tutaj nie tylko na wykorzystanie seksualne
dziecka, ale także np. pokazywanie mu treści
pornograficznych, rozpowszechnianie w sieci
obrazów o charakterze pornografii dziecięcej,
bądź też doprowadzenie dziecka do innej
czynności seksualnej.
ŁR: Media najwięcej uwagi poświęcają
pedofilii wśród duchownych. Skąd się to
bierze? >

ŁR: Z czego wynika pedofilia?
BK: Pedofilia, jako zaburzenie psychiczne nie
ma jednoznacznie ustalonej etiologii. Zapewne
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Wywiady
Kościół Katolicki przeprowadził swego
rodzaju autolustrację, oczyszczenie?
BK:
Panie
Redaktorze,
ja
jestem
Przewodniczącym Państwowej Komisji, a
nie Komisji kościelnej. Pana pytanie powinno
być skierowane nie do urzędnika, ale do
przedstawicieli hierarchii takiej, albo innej
wspólnoty religijnej.

BK: Cóż, „komu więcej dano, od tego oczekuje
się więcej”. Cytat ten oddaje dla mnie istotę
zjawiska. Osoby duchowne zajmują w
społeczeństwie szczególną pozycję. To z
założenia „nauczyciele moralności” oraz
powiernicy tajemnic ludzkiego sumienia. W
historii społeczeństw osoba księdza miała
znaczenie szczególne, w końcu to dla wielu z
nas reprezentant Boga. Gdy ksiądz dokonuje
podobnej zbrodni, krzywdzi on nie tylko ciało
swojej małej ofiary, ale także jej psychikę oraz
ducha, duszę, sferę duchową, którą dostrzega
w swojej definicji zdrowia nawet WHO.
Zmierzam do tego, że to właśnie duchowni
uczą ludzkość – w pewnym uproszczeniu
oczywiście – co jest dobre, a co złe. Gdy oni
popełniają jedno z najbardziej krytykowanych
i słusznie potępianych społecznie i
emocjonalnie przestępstw, wówczas pojawia
się w nas uzasadnione rozczarowanie,
frustracja, a być może także złość.

ŁR: Czy tylko Kościół Katolicki boryka się
z problemem pedofilii? Jak to jest z innymi
wyznaniami?
BK: Instytucja Kościoła Katolickiego posiada
strukturę organizacyjną, która kształtowała się
przez wieki. Stąd też zarówno jej rozległość,
jak i charakter powodują, że mamy do
czynienia z globalną instytucją. Nie ma zatem
co się dziwić, że pojawienie się wewnątrz jej
struktury przestępstw, w tym tak strasznych
czynów, jak wykorzystanie seksualne dzieci
spotyka się z zainteresowaniem i słusznym
oburzeniem i krytyką. Nie ma zbyt wielu
opracowań dotyczących innych wspólnot,
choć warto zwrócić uwagę na ustalenia
Australijskiej Komisji, która w swoim raporcie
dotyczącym pedofilii szeroko odnosiła się do
podobnych przestępstw dokonywanych we
wspólnocie Świadków Jehowy.

ŁR: Jak odnosić się do hierarchów
Kościoła Katolickiego, którzy ten temat
traktują troszkę po macoszemu? I jest
on odgrzewany zazwyczaj, gdy media
lewackie nagłaśniają dany przypadek.
BK: Myślę, że temat ten nie jest odgrzewany
wyłącznie przez jedną grupę medialną.
Mówię to bardzo wprost. Wspomniany przez
Pana temat Kościoła Katolickiego z całą
pewnością jest obszernie prezentowany
przez media o liberalnym nastawianiu do
ukazywanej rzeczywistości. Pamiętajmy
jednak także – co ważne – że również
konserwatywne środowiska, czy wręcz
media o chrześcijańskim światopoglądzie
odnoszą się do tematu przestępstw pedofilii
w sposób bardzo rzetelny. Uważam, że
w całym dramacie i bólu, jaki niesie w
sobie temat krzywdy dzieci, zagadnienia
te musza być prezentowane, Dzięki temu,
jak wspomniałem, możemy zbliżać się jako
społeczeństwo do perspektywy ofiar. Choć
wydaje mi się, że nigdy w pełni nie poznamy,
jak wielki doświadczają Oni ból.

ŁR:
Pan
jest
przewodniczącym
Państwowej komisji d.s. pedofilii. Skąd się
wzięła myśl żeby taki organ stworzyć?
BK: To pytanie do polityków. Ustawę
powołująca do istnienia Komisję poparło w
poprzednim Sejmie ponad 400 posłów. Jest to
zatem ważny element pokazujący, że walka z
przemocą seksualną wobec dzieci musi być
ponad politycznymi podziałami.
ŁR: Co jest celem, zadaniem komisji?
Jakie działania podejmujecie?
BK: Naszym celem jest przede wszystkim
wsparcie ofiar pedofilii oraz ich bliskich, a także
doprowadzenie do odpowiedzialności karnej
sprawców podobnych czynów. Już teraz
przyjmujemy kolejne zgłoszenia zarówno
listowne, jak i osobiste. Rozpoczęliśmy
procedurę przystąpienia do postępowań
na prawach oskarżyciela posiłkowego,

ŁR: Czy nie budujące by było, jakby
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Wywiady
ŁR: Jak budować z dzieckiem relacje,
by nie dochodziło do przypadków
wykorzystania?
BK: Dziękuje za to pytanie. Ten wątek pojawi
się zapewne obszernie w naszym raporcie,
jaki już przygotowujemy. Będziemy go
ogłaszać pod koniec lipca przyszłego roku.
Każde dziecko jest tajemnicą. Jest wiele
obszarów bezcennych w relacji z dzieckiem:
czas, budowanie zaufania i pewności
siebie, szacunek, uświadamianie wartości
zarówno wstydu, jak i pewności siebie.
Nie ma jednej recepty. Z całą pewnością
– jak wskazuje literatura przedmiotu –
kluczowe jest budowanie u dziecka poczucia
bezpieczeństwa. Kształtowanie umiejętności
społecznych, takich, jak umiejętność
mówienia nie, walki o swoje prawa, stawiania
granic oraz kształtowania świadomości tego,
iż mam pełne prawo powiedzieć, że ktoś
mnie krzywdzi. To są ogólniki. My w trakcie
opracowywania naszego raportu będziemy
odnosić się nie tylko do materiałów fachowych,
ale również do konkretnych przypadków i
konkretnych sytuacji, które – wierzę w to
głęboko – przedstawią nam szczególnie
istotne fakty, cenne w ochronie dzieci przed
straszną krzywdą, której w przypadku pedofilii
skutki pozostają na kolejne dekady życia.

analizujemy stan prac organów ścigania.
Przede wszystkim dajemy przestrzeń i czas
osobom pokrzywdzonym do zgłoszenia
sprawy w bezpiecznych warunkach. Czekamy
na przekazanie przez prokuratury spraw
przedawnionych. Na bazie tego będziemy
mogli rozpocząć postępowania indywidualne,
które mogą skończyć się wpisaniem
przestępcy do specjalnego, publicznego
rejestru sprawców przestępstw seksualnych.
ŁR: Czy komisja chce podejmować
działania, które mają pomóc ofiarom
pedofilii?
BK: Wszystkie nasze działania mają podobny
cel. Perspektywa naszego działania zawsze
odnosi się właśnie do ofiar pedofilii.
ŁR: Czy są jakieś procedury prawne,
które dotyczą postępowania osób, które
bezprawnie komuś zarzucają pedofilię?
BK: Tutaj odnosimy się do przepisów prawa
karnego. Z naszej perspektywy ważnym jest,
by osoba zgłaszająca podawała swoje dane.
Są one zachowane w tajemnicy. Musimy
jednak wiedzieć, kto zgłasza sprawę. Osoba
ta musi mieć świadomość, jak poważny
charakter ma takie oskarżenie. Nie możemy
dopuścić anonimowego np. szkalowania
danej osoby. Walka z przestępstwem pedofilii
to kluczowe działanie organów państwa.
Osoba zgłaszająca musi jednak brać
odpowiedzialność za swoje słowa.

ŁR: Dziękuję za rozmowę.

Błażej Kmieciak- fot. T. Gołąb

ŁR: Skąd się bierze przerzucenie ciężaru
winy i odpowiedzialności za przemoc na
ofiarę? Jak temu zaradzić?
BK: Zapewne wiele jest przyczyn pojawiania
się czasem podobnych mechanizmów psychospołecznych. Znam wypowiedzi ofiar,
które w trakcie przesłuchania same czuły się,
jakby były winne, doświadczały oskarżeń. Nie
wiem jakie jest źródło podobnych postaw,
gdyż zapewne nie ma jednego, dominującego
elementu. Jedna z głównych ról Komisji
polega na prewencji oraz edukacji. Mamy
nadzieję, że skutkiem naszych działań będzie
uwrażliwienie społeczeństwa na głos osób
doświadczających potwornych krzywd.
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Lokalne
Praski spór wokół ośrodka dla osób uzależnionych i
bezdomnych
dla całego Mazowsza, nie lokalny!)
wybudować na Pradze? W miejscach gdzie
proponowano wcześniej takie ośrodki, były
one oprotestowywane...

W ubiegłym roku Rada Dzielnicy Praga-Północ
opowiedziała się przeciwko powstaniu w
budynku Szpitala Praskiego – ośrodka
dla osób bezdomnych i uzależnionych. W
tym miejscu prascy radni zaproponowali
utworzenie oddziału psychiatrii dziecięcej,
były też inne pomysły na zagospodarowanie
tego budynku. Niestety Miasto ignoruje
zdanie praskich radnych oraz bagatelizuje
obawy mieszkańców. Bezspornym faktem
jest, że osobom dotkniętym problemem
bezdomności, czy osobom uzależnionym
należy pomagać. Spór jednak nie dotyczy
samej pomocy, lecz miejsca jej udzielania. O
ile sama „noclegownia” dla osób bezdomnych
i punkt medyczny dla takich osób nie budzą
większych lęków, o tyle praktyka jaką widzimy
w przypadku punktów dla osób uzależnionych,
które istnieją na Pradze już teraz – budzą
obawy wielu mieszkańców. Na Pradze
istniejące dziś punkty dla osób uzależnionych
generują liczne skargi i problemy. Dlaczego
więc kolejny taki ośrodek (i to przeznaczony

fot. Ernest Kobyliński

Równie dobrze taki pawilon mógłby powstać
w Szpitalu Bielańskim, czy np. na Wilanowie.
Skoro dzielimy się różnymi doświadczeniami,
podzielmy się również biedą. Miasto boi się
jednak reakcji deweloperów w przypadku
zlokalizowania
opisywanych
ośrodków
na Wilanowie. Tymczasem zjawisko
bezdomności czy narkomanii nie dotyczy
tylko Pragi-Północ, lecz całej Warszawy.
Mam jednak wrażenie, że narkomana na
Pradze-Północ nazywa się narkomanem, zaś
na Wilanowie – celebrytą. Przykre, ale dla wielu
znamienne. Niestety jak pokazuje praktyka,
obawy mieszkańców najbliższej okolicy nie
są bezpodstawne. Często w okolicy takich
ośrodków spada poziom bezpieczeństwa.
Biorąc pod uwagę, iż na Pradze-Północ
odnotowujemy
problemy
z
handlem
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Lokalne
narkotykami, powstanie takiego miejsca,
może problem pogłębić. Idealnym miejscem
dla osób uzależnionych byłby ośrodek pod
miastem, tam przy mniejszej ilości pokus i w
sąsiedztwie terenów zielonych istnieje większa
szansa na uwolnienie się chorych z nałogów.
Warto też podkreślić, że te osoby muszą
przyjść do takiego ośrodka, muszą chcieć się
leczyć, nie można ich zmusić. Budowa takiego
miejsca jest jedynie półśrodkiem. Na koniec
powstaje pytanie, dlaczego Miasto Stołeczne
posiadając budynek przy Szpitalu Praskim nie
dostosowało go w dobie pandemii do przyjęcia
pacjentów z COVID? Jeśli nawet planowana
jest tam kontrowersyjna inwestycja, na dzień
dzisiejszy można było budynek wykorzystać
i dostosować do obecnych potrzeb. Niestety
polityka Warszawskiego Ratusza zdaje się
być pozbawiona pomysłu, logiki i chęci.
Najbardziej cierpią na tym mieszkańcy.

“Ten, któremu moglibyśmy
powiedzieć: „Jesteś daleko i
zostawiasz nas samych. Co Ty
robisz z człowiekiem, którego
stworzyłeś?” — ten Bóg wydaje
nam samego siebie, przyjmując na

Czy kontrowersyjny ośrodek ostatecznie
powstanie na Pradze-Północ? Ciężko
wyrokować, być może urzędnicy posłuchają
praskich radnych i części mieszkańców
najbliższej okolicy. Jeśli nie, wówczas
Miasto powinno dążyć do przeniesienia
innych ośrodków dla osób uzależnionych
umiejscowionych na Pradze-Północ w inne
miejsca Stolicy, nie może być bowiem sytuacji,
gdy punkty pomocy są umiejscowione w
takim zagęszczeniu w jednej dzielnicy, w
innych zaś nie ma ich wcale. Mam nadzieję, iż
obecny spór będzie nauczką dla stołecznych
urzędników i Prezydenta Trzaskowskiego,
że inwestycje – zwłaszcza te budzące
kontrowersje – należy konsultować z radnymi
i władzami Dzielnic, ale przede wszystkim
bezpośrednio z mieszkańcami.

siebie naszą własną słabość. Bóg
daje siebie, stając się tym, czym my
jesteśmy. Tajemnica i niepojęty dar,
ofiarowany w tajemniczy sposób
nam, uczniom Chrystusa. “
kard. Jean-Marie Lustiger

Ernest Jerzy Kobyliński
Radny Dzielnicy
Praga-Północ m.st. Warszawy
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Szczerbiec
Pierwszy z tych aspektów to ,,miecz’’.
Miecz jako taki to bardzo ważny symbol w
cywilizacji łacińskiej. Sam w sobie stanowi
narzędzie wojny. Symbolizuje walkę.
Miecz to także atrybut rycerzy, przez co
utożsamia wszystkie cechy im przypisywane:
honorowość,
czystość,
waleczność,
odwagę, poświęcenie, męstwo. Jego użycie,
przynajmniej we wczesnym średniowieczu,
zarezerwowane było dla tego stanu. Miecz
ponadto jest symbolem władzy państwowej
i sprawiedliwości. W średniowieczu przed
monarchą noszono miecz symbolizujący
jego panowanie. Bogini Temida, patronka
sprawiedliwości, przedstawiana jest z
mieczem w dłoni. Miecz był także narzędziem
wykonywania wyroków, ale też narzędziem
obrony przed nieprzyjaciółmi. Obnażony
miecz oznaczał płodność, a złamany jej brak.
Miecz przekazywano swym następcom, a gdy
umierał ostatni członek rodu, przełamywano
rodowe ostrze na znak zakończenia linii krwi.
Do dziś, o rodzinie ze strony ojca mówi się, że
są ,,po mieczu’’. Obnażony miecz jest także
znakiem zwycięstwa, a złamany klęski. Antyk
wiąże miecz z takimi znaczeniami, jak ,,miecz
Damoklesa’’ i z Aleksandrem przecinającym
węzeł gordyjski. Galijski król Brennus miał
rzec w 390 r. prz. Chr. do Rzymian ,,nasze
prawo w naszych mieczach’’.

Każdy ruch polityczny wykształca swój zestaw
identyfikacji wizualnej, zwykle jednoznacznie
kojarzony. Marksizm posługuje się takimi
oznakami, jak czerwony sztandar, gwiazda
czerwona czy zaciśnięta pięść. Ruch LGBT+
ma swoje wielobarwne flagi – każda ,,literka’’
ma swoje własne oznaczenia. Włoscy faszyści
odróżniali się czernią koszul
i powagą rózg liktorskich, a niemieccy naziści
brunatnością oraz swastykami. Polscy
ludowcy ukochali zieleń flag i emblemat
koniczyn. Słowem – każda partia, każdy ruch,
każda ideologia ma swój zestaw znaków. Nie
inaczej jest w przypadku polskiego obozu
narodowego. Wariacje na temat orłów,
falanga, toporzeł, granatowe berety, jasne
koszule, zawołania, pozdrowienie narodowe.
Z nich wszystkich jeden szczególnie zasługuje
w mojej ocenie na wyróżnienie. O nim i jego
symbolice będzie ten artykuł.
Szczerbiec. Mieczyk Chrobrego. Od
niemal stu lat znak polskich narodowców.
Bodaj najważniejszy emblemat, znak
graficzny polskiej myśli narodowej. Myślę,
że warto pochylić się szczególnie nad nim,
nad znaczeniami narosłymi wokół tego
pięknego znaku. Nie będę rozwodził się nad
bronioznawczymi szczegółami czy historią
rzeczywistą oryginału, pozostając w sferze
symbolicznej. W mojej opinii jest bowiem
Szczerbiec symbolem absolutnie genialnym,
znakiem, który w punkt symbolizuje i spaja
wszystkie wzniosłe idee głoszone przez
myśl narodową. Uważam, że łączy w sobie
aż cztery aspekty, które pokrótce postaram
się opisać. Piramida znaczenia mieczyka
Chrobrego ma cztery piętra - symbolikę
miecza jako takiego, symbolikę religijną
miecza, symbolikę związaną z historycznym
Szczerbcem, wreszcie znaczenie nadawane
mu przez działaczy narodowych. Pewną
wariacją na temat mieczyka jest ręka z
mieczem, czyli tzw. falanga.

W wiekach średnich zwrócono uwagę na
kształt tej broni. Przypominała ówczesnym
kształt krzyża. Motyw ten wykorzystał Henryk
Sienkiewicz w swej powieści ,,Krzyżacy’’,
gdzie przysięgano na miecz, tak jakby był
krzyżem. Broń ta jest silnie powiązana
z chrześcijaństwem. W Nowym Testamencie
Jezus nakazuje Apostołom przed pojmaniem,
by kupili miecze (,,Lecz teraz - mówił dalej - kto
ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a
kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi
miecz!’’, Łk 22, 36). Sam Chrystus używa
symbolu miecza, zarówno w Ewangelii (,,Nie
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miecza uderzeniem wyrzezał na Złotej Bramie
miasta też jakby jakiś znak graniczny’’, zaś
Wincenty z Kielczy w Żywocie mniejszym
św. Stanisława ,,wchodząc do Kijowa przez
bramę zwaną Złotą uderzył mieczem w jej
podwoje na znak, iż dotąd sięgają granice
Królestwa’’. Także Długoszowe Roczniki
zawierają opis wyszczerbienia sławetnego
oręża: ,,gdy wszedł w bramę, która Złotą
przez mieszkańców była nazwana, wywijając
mieczem, ugodził w nią silną ręką, a
zarysowawszy i wyszczerbiwszy ją w samym
środku, zostawił na niej znak triumfalnego
zwycięstwa’’.

sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na
ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju,
ale miecz’’, Mt 10, 34), jak i Apokalipsie (,,W
prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego
ust wychodził miecz obosieczny, ostry.
A Jego wygląd - jak słońce, kiedy jaśnieje w
swej mocy’’, Ap 1, 16). Inne biblijne wzmianki
o mieczu to między innymi: ,,Wygnawszy
zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem
Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza,
aby strzec drogi do drzewa życia’’ Rdz 3, 24,
,,Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha,
to jest słowo Boże’’ Ef 6, 17, ,,I wyszedł inny
koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano
odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie
zabijali - i dano mu wielki miecz’’, Ap 6, 4, ,,A z
Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć
narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On
wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu
Wszechmogącego Boga’’ Ap, 19, 15. Miecz
jawi się więc w biblijnym przekazie jako
narzędzie wykonania Bożych wyroków oraz
oręż Słowa.

Warto przytoczyć także symbolikę samego
miecza zawartą w jego fizycznej formie, dziele
średniowiecznych rzemieślników. Na głowicy
miecza umieszczono Tetragrammaton, czyli
monogram Imienia Boga (IHWH), a także
greckie litery alfa i omega. Znajduje się tam
także napis łaciński haec figura valet ad
amorem regum et principum iras iudicum (pol.
ten znak umacnia miłość królów i książąt, a
gniew sędziów). Na jelcu są dwa inne zdania:
hebrajskie con citomon eeve Sedalai Ebrehel
(pol. żarliwą wiarę wzbudzają imiona Boga
Sedalai i Ebrehel1) i łacińskie quicumque hec
nomina Dei secum tulerit nullum periculum
ei omnino nocebit (pol. ktokolwiek te imiona
Boga ze sobą nosić będzie, temu żadne niebezpieczeństwo w ogóle nie zaszkodzi). Jest
także napis iste est glad[ius] Boleslai duc[is]
cum quo ei Dominus S.[alvator] O[mnium]
auxilietur adversus partes amen (pol. ten
jest miecz księcia Bolesława, z którym Pan
Zastępów, wszystkich Zbawca, oby mu
pomagał przeciw nieprzyjaciołom, amen).

Kolejny ze wspomnianych aspektów to
przedstawienie Szczerbca. Nikomu chyba
nie trzeba przypominać, że Szczerbiec to
miecz koronacyjny królów Polski, według
legendy
wyszczerbiony
przez
króla
Bolesława Chrobrego o Złotą Bramę w
Kijowie. Średniowieczne kroniki podają
ciekawe legendy dotyczące pochodzenia
miecza i samego gestu polskiego monarchy.
W Kronice wielkopolskiej czytamy ,,Miał
on otrzymać od anioła miecz, którym z
pomocą boską zwyciężał wszystkich swoich
przeciwników. [...] Królowie polscy wyruszając
na wyprawy mieli zwyczaj nosić go i zawsze z
nim tryumfowali nad wrogiem. [...] miecz króla
Bolesława, dany mu przez anioła, nazywa się
Szczerbiec, dlatego, że na wezwanie anioła
przybywszy na Ruś pierwszy uderzył nim
w Złotą Bramę, która zamyka gród kijowski.
Od tego uderzenia miecz poniósł niewielką
stratę, którą w polskim zwie się szczerba i
stąd nazwa Szczerbiec’’. Wincenty Kadłubek
pisał ,,tam po zajęciu miasta wielokrotnym

Szczerbiec stanowił nieodłączny element
polskiej
władzy
państwowej.
Łączy
się z wybitnym monarchą, jednym z
najważniejszych w polskiej historii. Miecz
wykuty w czasach piastowskich łączy się z
wizją Polski piastowskiej międzywojennych
narodowców.
Dzięki temu przechodzimy do ostatniego >
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>aspektu mieczyka – czyli symbolu per se
obozu narodowego. Ustanowiony znakiem
Obozu Wielkiej Polski w 1926 roku stał się
nieodzownym towarzyszem narodowców.
Wykorzystywany m.in. na sztandarach,
na mundurach, w klapach marynarek
identyfikował wizualnie ruch. Szczerbiec
symbolizował idee, o które walczyli narodowcy.
Dla podkreślenia polskości ruchu, miecz
owijany był biało-czerwoną wstęgą. Świetnym
zamysłem było umieszczanie skrótów nazw
organizacji na wstędze, dzięki czemu ten sam
symbol (ewentualnie z niewielkimi zmianami)
jednoczył wszystkie organizacje ruchu
narodowego. Organizacje narodowe nosiły go
na sztandarach, jako emblemat na beretach,
mundurach i klapach marynarek, śpiewały
o nim pieśni. Kilka fragmentów prezentuję
poniżej:

Gdy ujrzymy, jak w słońcu się mieni
Jak proporzec zatknięty na maszt rękę prawą wzniesiemy, salutując
Miecz Chrobrego - zwycięski znak
nasz.
,,Pieśń bojowa’’ - umieszczona w Sztafecie,
Piśmie narodowo-radykalnym, z 1934 r.:

Równajmy krok! Robotnik, chłop
już miecz Chrobrego porwał w swą
dłoń,
Pobudka nasza pędzi przez kraj:
- Zbudź się, Narodzie! Do czynu
wstań!

,,Hymn
Młodych’’autorstwa
Jana
Kasprowicza, powstały w 1926 roku, główna
pieśń obozu narodowego:

,,Wiwat armia narodowa’’

Młodzież polska łączy siły
Walki naszej idzie kres
Nie usłyszą nas mogiły,
Bo nasz symbol - Krzyż i Miecz!

Naprzód idziem zbrojni duchem,
Antychrysta pędzić precz.
Matko Boża nas wysłuchaj,
Błogosław Chrobrego Miecz!

,,Jak długo z Wież Wawelu’’

,,Nasze bataliony’’

Jak długo z Wież Wawelu
Brzmi Zygmuntowski dzwon
Tak długo w sercach naszych
Brzmi jego pieśni ton
Stać będzie kraj nasz cały
Stać będzie Piastów gród
Zwycięży Miecz Chrobrego
Zwycięży Polski Lud

Ponad kolumny płyną sztandary
Szczerbiec, zwycięski znak Krzyża
Z naszej krwi żywej, płomiennej
wiary
Dzień Wielkiej Polski się zbliża
Maszerują nasze bataliony
W słońcu migocze jasny strój
Granat beretów mieczem zdobiony
Kolumny dążą na krwawy bój

,,Tam na Polesiu’’ – tekst dotyczy oczywiście
Miejsca Odosobnienia w Berezie Kartuskiej,
gdzie Sanacja wysyłała m.in. narodowców. >

,,Marsz jasnych koszul’’- umieszczony w
Sztafecie, Piśmie narodowo-radykalnym, z
1933 r.:
12
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Tam na Polesiu wśród bagien
bezdroża
Tam gdzie ponury wiatr wiał
Zagnał serc kilka gorąco płomiennych
Okrutny, bezduszny, zły kat
[...]
Wolność Ojczyźnie w ofierze oddali
Twardo trzymali swój miecz

O wolność, pracę i lepszy byt
,,Poleskie błota’’

Z wzniesionym czołem, z Mieczem
Chrobrego
Nas Młodych w walkę podąża rój
(inna wersja: Za wielką sprawę przez
trud i znój)
Niech nie żałuje nikt życia swego
O Wielką Polskę idziemy w bój!

,,Sanacjo, sanacjo...’’

Uważaj sanacjo
Młodzież się buntuje
i w Obozie Polskim
Miecz Chrobrego kuje

,,A czyjeż to imię...’’

Dzisiaj nam nie wolno miecza nosić
w klapie,
My go mamy w sercach, a maszynę
w łapie,
Bo my narodowcy mamy silną wolę, >

,,Tysiące w Polsce narodowców czeka’’

fot. M. Fijałkowski

Z Mieczem Chrobrego do walki
staniemy
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Po delegalizacji mieczyka przez Sanację
opracowany został znak ręki z mieczem. Stał
się on symbolem narodowego radykalizmu.
Używany przez różne odłamy Obozu
Narodowo-Radykalnego dodawał nowe
znaczenie do szczerbca. Nie był już tylko
symbolem pasywnym. Ręka dzierżąca miecz
symbolizowała aktywizm, siłę, czyn, wolę.
Najpierw ręka z mieczem miała kształt dość
naturalistyczny, potem zdecydowano się na
piękno geometrii. Prosty kształt miał być może
większą moc oddziaływania niż kunsztowny
wizerunek miecza owiniętego wstęgą. Do dziś
to właśnie falanga budzi największe emocje
wśród nieprzyjaciół polskiego nacjonalizmu.
Jeden z absolwentów warszawskiej ASP
Mateusz Pawlak posługuje się w swych
pracach właśnie geometrią. Tak o niej pisze
,,Geometria [...] zawiera w sobie element
przymusu, zmusza do podporządkowania się
wyższej konieczności, tym samym pozwala
opanować lęk przed Niezrozumiałym i
Nieprzewidywalnym. Figura geometryczna
jest znakiem idealnym - symbolem, który
odsyła nas ze świata materialnego do
świata idei’’. Myślę, że ta myśl artysty dobrze
podsumowuje geometryzację kształtu falangi.

“Dając świadectwo naszej
miłości, sami wzbogacajmy się o
tę miłość.
Miłość to owoc każdej pory
roku, więc zawsze jest w zasięgu
ręki. “

Oba symbole przetrwały do dzisiaj i są
używane przez narodowców z wielu
organizacji odwołujących się do narodowo-demokratycznych, narodowo-katolickich i narodowo-radykalnych tradycji polskiej
myśli politycznej. Szczerbiec i falanga
stanowią wciąż jednoznaczne znaki obozu
narodowego - co najważniejsze, znaki
rdzennie polskie i stworzone jako emanacje
głównego nurtu polskiej myśli narodowej.

Matka Teresa z Kalkuty

Matko Boża nas wysłuchaj!
Błogosław Chrobrego miecz!
Aleksander Kowaliński
sekretarz RN Mazowsze
prezes RN Warszawa
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Strzępy wspomnień
Kazimierz Szado – więzień KL Dachau nr
4015

Szado z tego obozu. Bramę niemieckiego
obozu koncentracyjnego Dachau z cynicznym
napisem „Arbeit macht frei” – ,,praca czyni
wolnym” przekroczył 19 kwietnia 1940 r..
Po upokarzającym przyjęciu, odebraniu
wszystkich rzeczy osobistych, ubrany w
obozowy pasiak z naszytym czerwonym
winklem z literą „P” – oznaczającym polskiego
więźnia politycznego, otrzymał numer
obozowy i odtąd był Häftling - numer 4015.
Od komendanta obozu usłyszał, że stąd się
nie wychodzi, a jedynym wyjściem jest komin
krematorium. Został skierowany do bloku
mieszkalnego numer 20 izba 2, bloku dla
więźniów pracujących. Stał się więźniem –
niemieckim niewolnikiem.

1 września 1939 r. rozpoczęła się niemiecka
okupacja Polski, dająca początek II wojnie
światowej.
W
ramach
Intelligenzaktion – eksterminacja polskiej inteligencji
– od 2 kwietnia 1940 r., na terenie okręgu
ciechanowskiego zaczęły się kolejne
masowe aresztowania. Aresztowania te
objęły także mieszkańców Płocka – w tym
płockich nauczycieli. Kazimierz Szado został
aresztowany w ramach akcji prewencyjnej
przez Gestapo 5 kwietnia 1940 r. na terenie
Szkoły w Niegłosach i wywieziony do
więzienia w Płocku. Podstawa aresztowania
– Nationalpole. Z Płocka 9 kwietnia 1940 r.
zostaje wywieziony do niemieckiego obozu
Lager Soldau w Działdowie, „utajonego
ośrodka zagłady” dla polskich więźniów
politycznych (głównie inteligencji i polskiego
duchowieństwa),
aresztowanych
na
przełomie 1939/1940 w ramach Intelligenzaktion. W okresie od 2 lutego do września 1941
r. w obozie popełniono najwięcej zbrodni,
m.in. przeprowadzano masowe egzekucje
na Polakach w ramach akcji „Inteligencja”.
Część z osadzonych Polaków w niemieckim
obozie Soldau w Działdowie była wysyłana
do niemieckich obozów koncentracyjnych
– Sachsenhausen, Buchenwald, Dachau,
Mauthausen-Gusen, Auschwitz, Stutthof,
Ravensbrück (kobiety). W koszmarnych
warunkach tego Lager Soldau przebywał
kilkanaście dni. 18 kwietnia 1940 r. znalazł
się w grupie Polaków wywiezionych do
niemieckiego
obozu
koncentracyjnego
Dachau – centralnego ośrodka eksterminacji
polskiej inteligencji w latach 1939-1945,
miejsca w którym „nadludzie” tępili ludzi. Była
to jedna z pierwszych dużych grup Polaków,
więźniów osadzonych w KL Dachau. Ponieważ
z Lager Soldau w Działdowie nie można było
wysyłać listów, brak bezpośrednich relacji

Kazimierz Szado, płocki nauczyciel, to postać
wyjątkowa, o której nie możemy nie pamiętać.
W miejscu zniewolenia, niemieckiego
okrucieństwa, jakim było Dachau, nigdy
nie zatracił człowieczeństwa, poczucia
wartości, do dnia wyzwolenia pozostał
niezłomny, wierny Ojczyźnie, niosący pomoc
współwięźniom. Urodził się 15 września 1907
r. w Lipniku (obecnie dzielnica Bielska-Białej).
Pochodził z rodziny inteligenckiej o
tradycjach patriotycznych, ludowych i
nauczycielskich. Jego dziadek ze strony
matki, Rudolf Stohandel, był nauczycielem
i organistą w Tarnowskiem, między innymi
w Gręboszowie, gdzie podczas powstania
styczniowego współpracował z oddziałem
Mariana Langiewicza. Nauczycielami i
działaczami społecznymi byli także wujowie
Stohandlowie, Tadeusz i Stanisław. Ojciec
Kazimierza, Józef Bronisław Szado był
nauczycielem języka polskiego, niemieckiego,
historii powszechnej i geografii, inspektorem
szkolnym, sekretarzem Związku Polskiego
Nauczycielstwa Ludowego. Kazimierz Szado
po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły
Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie
pracował jako nauczyciel i instruktor rolniczy >
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zakonspirowanym dla wybitnych polskich
więźniów politycznych. Kolega Szado
chronił ich w ten sposób przed wysyłką na
transport do komory gazowej w Zamku
Hartheim lub przed śmiercią w takich
komandach jak Garagenbau lub nawet
Kiessgrube, m. in. uratował życie rektorowi
Politechniki Warszawskiej kol. [Kazimierzowi]
Drewnowskiemu. Ja również należałem do
tych wybrańców, gdy zamiast wysyłki na
transport skierowano mnie na plantacje.
Szado uratował życie wielu polskim więźniom,
których śmierć w obozie byłaby wielką stratą
dla polskiej kultury i nauki. Poza tym w jego
komandzie istniało tajne nauczanie. Kolega
Szado i jego towarzysze przygotowywali
[...] do matury’’ – z pisma G. Morcinka,
skierowanego do 2 sierpnia 1959 r. do Zarządu
Okręgu ZBOWiD (archiwum W. Kudasik z
d. Szado; G. Morcinek, Listy spod Morwy.
Sachsenhausen Dachau, Katowice 1946).
Towarzyszami owymi byli m.in. wspomniany
rektor Politechniki Warszawskiej prof.
Kazimierz Drewnowski, Czesław Idźkiewicz,
Zbigniew Bardel, Henryk Saganowski, ks.
Józef Góralski, a także Niemiec Ludwik
Bauer, a wśród dokształcanych chłopców
Jan Preizner, Janusz Rafacz, Wojciech
Sławiński i Jan Galica. Można o Kazimierzu
Szado powiedzieć, że był człowiekiem o
wysokiej etyce ludzkiej, postępującym w
myśl zasad humanistycznych, zawsze
niósł pomoc potrzebującym bez względu
na wykształcenie, rasę czy pochodzenie.
Decyzje wroga nie zniweczyły w nim reguł
postępowania. W warunkach największego
poniżenia godności ludzkiej okazała się
jego wielkość człowieka, jego poświęcenie
i miłość do bliźniego. Wspólnie z inż.
Zbigniewem Bardlem i ks. prof. Ignacym
Marciniakiem w konspiracji – bez wiedzy
administratora obozowego (Verwaltera)
Oscara Wernera – przygotował projekt
polskiego podręcznika do anatomii roślin.
Był w grupie organizującej w latach
1943-1944 kursy literatury polskiej, które
odbywały się w godzinach wieczornych.

m. in. Stołpcach (obecnie na Białorusi),
Dąbrowie Tarnowskiej czy Kijanach na
Lubelszczyźnie. 4 kwietnia 1934 r. wziął ślub z
pochodzącą z Suchego na Podhalu Karoliną
Krupą, również nauczycielką. W tym samym
roku otrzymał angaż w Publicznej Męskiej
Rocznej Szkole Rolniczej, przekształconej
w Publiczną Szkołę Przysposobienia
Rolniczego, w Niegłosach, dziś dzielnica
Płocka.
W KL Dachau Häftling numer 4015, Kazimierz
Szado, po okresie sześciotygodniowej
kwarantanny został skierowany do pracy na
rozległych wielohektarowych ,,plantacjach’’,
na których uprawiano różnego rodzaju zioła.
Plantacje nazywano ,,głodnym komandem’’
lub ,,komandem śmierci’’. Jak pisał o nim
Gustaw Morcinek, więzień Dachau, autor
wstrząsających wspomnień Listy spod
Morwy…: „[...] Szado był kierownikiem tzw.
Wissenschaftlicheskomando na plantacjach
należących do obozu. Owo Wissenschaftlicheskomando stało się azylem świetnie
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bohaterem kilku opowiadań obozowych
Gustawa Morcinka, między innymi tytułowego
ze zbioru Dziewczyna z Champs Elysees.

Uczestniczyło w nich około
50 osób. Przyjaźń w obozie ratowała przed
zepchnięciem poza barierę człowieczeństwa,
pozwalała ocenić swoje postępowanie, by nie
ulec wypaczeniu. Taka konfrontacja zasad
etycznych z codziennością życia obozowego
pomagała w zachowaniu tożsamości w
warunkach nieludzkich. Obozowe braterstwo
wytrzymywało zazwyczaj próbę czasu i
trwało aż do śmierci byłych więźniów. Tak
było z przyjaźniami Kazimierza Szady i
księży Adama Zięby, Ignacego Marciniaka,
Władysława Puczki, pisarza Feliksa Raka,
wychowanków z obozu, nieletnich w czasie
wojny Wojciecha Sławińskiego i Janusza
Rafacza.

Z KL Dachau Szado pisał listy, które zachowały
się zbiorze rodzinnym (Wandy Kudasik z d.
Szado – córki Kazimierza Szady i Bartłomieja
Kudasika – wnuka). Listy te pozwalają
zrozumieć, że nawet w tak ekstremalnych
warunkach, jakim były niemieckie obozy
koncentracyjne, w warunkach największego
poniżenia godności ludzkiej okazała się
wielkość człowieka, jego poświęcenie i miłość
do bliźniego. Autor listów nie był bezimienny,
jak chcieli tego Niemcy. Pokazał, że zachował
swoją godność i poczucie wolności, że nawet
na dnie egzystencji, w sytuacjach granicznych
można zachować swoją godność, poczucie
wolności, „ocalić ludzką twarz”. Wśród
kilkudziesięciu zachowanych listów, pisanych
z obozu przez Kazimierza Szado wyróżniają
się trzy, na których więzień Dachau, przyjaciel
Kazimierza Szado, Czesław Idźkiewicz
(1889-1951), artysta malarz, mieszkaniec
Płocka, uczeń Józefa Mehoffera, autor
fresków w Kaplicy Królewskiej w płockiej
katedrze, nauczyciel w Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza i w Państwowym Seminarium
Nauczycielskim Męskim w Płocku, namalował
barwne postacie z dziecięcych bajek, Świętego
Mikołaja, Skrzata i portret Kazimierza Szado.
Listy te, wbrew obowiązującej obozowej
cenzurze dotarły do adresata, do żony
Szado, Karliny i ich dzieci, córki Wandy i
synów Zbyszka i Adasia. Te trzy listy zostały z
obozu KL Dachau wysłane, chociaż zawierały
elementy zabronione. Czyżby cenzor tych
listów uznał, że nie zawierają nic, co zakazane
i listów nie zniszczył? W KL Dachau Czesław
Idźkiewicz pracował w komandzie malarzy, a to
ułatwiało wykonywanie, oczywiście w ukryciu,
rysunków, także tych w listach, które do rodziny
w Polsce pisał i wysyłał Kazimierza Szado. W
okresie funkcjonowania założonego na terenie
Niemiec w pobliżu Monachium, w marcu
1933 r. niemieckiego obozu koncentracyjnego
Dachau – po zakończeniu sześciotygo->

Na osobne wspomnienie zasługuje wieloletni
przeor zakonu kamedułów, ojciec Florian (Jan
Niedźwiadek), który w Dachau obiecał po
ewentualnym szczęśliwym przeżyciu obozu
udzielić ślubu i przygotować przyjęcie weselne
w refektarzu klasztoru na krakowskich
Bielanach córce Szady. Słowa dotrzymał
w roku 1957. Był też Kazimierz Szado
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„przemycana” jest informacja o warunkach
panujących Dachau. Z kosza niesionego przez
Mikołaja próbują wydostać się zniewolone
lalki-pacynki, na nogach Mikołaja wojskowe
buty. Tłem listu z 1 lutego 1942 r. jest portret
Kazimierza Szado w czapce Stańczyka
z charakterystycznymi dzwoneczkami –
nie-obozowe nakrycie głowy, a w dłoni trzyma
list przygotowany do wysłania. W trzecim
ze wspomnianych listów widzimy postać z
bukietem kolorowych kwiatów, kłaniającego
się czapką z pawich piór. Czapka kojarzy się
z Krakowem, miastem z którym związana
była rodzina Szado. Oczywiście, każdy z nas
może inaczej odczytać to, co rysunkiem chciał
przekazać poza obóz malarz Idźkiewicz.
Pozostały także listy Kazimierza Szado z
informacjami i pytaniami o stan zdrowia
najbliższych, podziękowaniami za wieści z
domu. A wśród nich pierwszy list do córeczki
Wandy w dniu jej imienin: ,,Moja córeńko!
Znów jest dzień Twego Imienia. W najserdeczniejszej myśli tulę Cię Córeńko i proszę
Boga, aby Ci, moje słoneczko, tak wiele, jak
tylko to jest możliwe jasnych i radosnych dni
w Twym życiu zechciał darować. [...] Bądź
silna – po to, byś mogła słabszym służyć
pomocą, miej zawsze uśmiech w sercu, czy
w trudnych, czy w radosnych dniach, byś jak
promyk słońca dla wszystkich pragnących go
była. Gdy kiedyś sama czytać będziesz ten list
niech Ci nie będzie smutno, tak jak i mnie w tej
chwili smutno nie jest, Córeńko […]’’ (z listu K.
Szado, Dachau, czerwiec 1942 r., archiwum
rodzinne W. Kudasik z d. Szado i B. Kudasika).
Natomiast zdumiewająca jest historia Bajki
przesłanej z Dachau, adresowanej do dzieci
Szado. Bajka, oprócz wspomnianych listów,
jest bardziej niż wyjątkowa. Z przekazu
rodzinnego dowiadujemy się, cyt.: „[…]
Pewnego dnia w 1943 r. do dzieci Kazimierza
Szady dotarła przesyłka – rodzina nazywają
ją skarbem – osiemnaście kartonowych
arkuszy, na których zilustrowane były dzieje
<<Skrzata-chwata na wakacjach>>, dzieje
pełne barw i fantastycznych przygód. Autorem
był wspomniany Czesław Idźkiewicz. Bohater

dniowej kwarantanny – więźniowie mieli
możliwość pisania i wysyłania listów do rodzin,
jednak nie częściej niż raz na dwa tygodnie.
Listy musiały być pisane wyłącznie w języku
niemieckim i podlegały cenzurze. Do pisania
listów służył specjalny formularz. Pisanie
listów było jednym z niewielu przywilejów
więźnia, zamkniętego w murach obozu,
pozbawionego kontaktu z najbliższymi na
czas nieokreślony. Więźniowie, mimo głodu,
wycieńczenia fizycznego, często załamania
psychicznego, w atmosferze strachu, po
pracy, w swoich izbach, pisali listy.
Listy pisane przez Kazimierza Szado to
świadectwa jego obozowych przeżyć i
niemieckich zbrodni. Pomimo obozowej
cenzury zawarty w nich przekaz wiele mówi
o człowieku – więźniu, niepewnym jutra, a
jednak wierzącym, że przetrwa i doczeka
wyzwolenia. Każdy list, to jak ocenzurowane
sprawozdanie z obozowej codzienności.
Dzięki tym listom dowiadujemy się, jak żył,
co czuł, co sprawiało mu przykrość, gdzie
pracował. Dla więźniów KL Dachau, list był
jedynym łącznikiem z najbliższymi. Nawet
tam w Dachau, głodni, chorzy w Wieczór
Wigilijny w myślach, marzeniach wracali
do swoich domów, rodzin. Wspomniane
trzy listy z barwnymi rysunkami Czesława
Idźkiewicza, pełne symboliki, zaskakują nie
tylko wyborem postaci, ale także sposobem
ich przedstawienia. W każdej z tych postaci
zaakcentowane jest to, co tak bardzo polskie,
ale i niezauważalne dla cenzora. W pierwszym
z tych trzech listów pisanych z Dachau 7
grudnia 1941 r. przez Kazimierza Szado na
pierwszej stronie formularza charakterystyczna postać Mikołaja niosącego choinkę.
Miesiąc grudzień, to okres tradycyjnych
w Polsce świąt Bożego Narodzenia. Nic
dziwnego, że listem adresowanym do trójki
swoich dzieci przekazuje, że nie zapomniał,
że pamięta, że zbliża się Boże Narodzenie,
a On, ich Ojciec, nie będzie kolejny rok z
Nimi. Czy tylko! Zauważmy, że listem, przez
namalowaną rysunkiem postać św. Mikołaja,
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Taką funkcję spełniały m.in. listy, rysunki,
poezja obozowa… wyrażały tęsknotę i
nadzieję powrotu do bliskich. Odnajdujemy
to w listach Szady (B. Kudasik, spisana
relacja pt. Kaimierz Szado (1907 – 1974),
nauczyciel , więzień KL Dachau, s. 1-2, 2018
r., przekazana autorce tekstu). - nie wiadomo,
gdzie kończy się cytat na zaczynający się na
początku zaznaczonego fragmentu.
W KL Dachau Kazimierz Szado doczekał
wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r.. Jeszcze
przed wyzwoleniem działał w Komitecie
Polskim w Dachau. Po wyzwoleniu został
sekretarzem Komitetu Polskiego. Znalazł się
na (zachowanej w zbiorach Instytutu Polskiego
i Muzeum im gen. Sikorskiego w Londynie)
,,Liście osobistości polskich z terenu obozu
Dachau zasługujących na pierwszeństwo
w drugim transporcie do Wielkiej Brytanii’’,
ostatecznie trafił jednak w czerwcu 1945 r. do
Paryża, gdzie pracował jako kierownik domu
dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych
przy Avenue de Wagram 77. 17 listopada
1945 r. wrócił do Polski transportem
repatriacyjnym. Z zachowanych w
Instytucie Pamięci Narodowej dokumentów
wynika, że był ,,rozpracowywany’’ przez
Urząd
Bezpieczeństwa
Publicznego
co najmniej od 1948 r.. Na podstawie
doniesień informatorów został oskarżony
o dostarczanie żywności partyzantom
Józefa Kurasia ,,Ognia’’ podczas pracy
w ,,Społem’’ i w Szkole Rolniczej w 1946
r., co miało być podstawą szantażu i
próby zwerbowania jako tajnego agenta.
Stanowcza postawa w trakcie przesłuchań
(nie bez elementów humorystycznych:
,,[...] z ks. Wójcikiem z Grywałdu nic mnie
nie łączyło, przyjeżdżał on po zakupy do
Społem, ale żebym ja pił z nim wódkę w
biurze – tego sobie nie przypominam; nie
twierdzę, że nie piłem z nim, ale sobie takich
faktów nie przypominam’’, spowodowała,
że o werbunku nie mogło być mowy. Jak
zapisano w raporcie z rozmowy - ,,[...]
zrezygnowaliśmy z werbunku w/w gdyż
doszliśmy do wniosku że werbunek ten >

Bajki <<Skrzat - chwat…>>, który budzi >
się w dziupli całkowicie <<zakratowanej>>
siecią uplecioną przez Pająka, wychodzi na
świat, poznaje przyjaciół – Bociana, Mrówki,
Zająca…” – uczących go jak na nowo żyć.
Bajka z Dachau – świadectwo siły i nadziei
doświadczanego ciężko w obozie nie tylko
Kazimierza Szado, ale każdego uwięzionego
tam Polaka. Rodzina nigdy nie dowiedziała
się w jaki sposób zostało wyniesionych
18 arkuszy kartonowych z barwnymi
rysunkami poza teren obozu – wspomina
wnuk Kazimierza Bartłomiej Kudasik.
Wszystko, co przypominało więźniowi choć
w minimalnym stopniu przed-obozowe
życie, co przywracało dawną jego strukturę
i pozwalało choć na chwilę oderwać się od
przytłaczającej rzeczywistości pełniło funkcje
terapeutyczną. Stwarzało więźniom większe
szanse przetrwania – nie pogrążał się w
marazmie, nie stawał się automatem, ale
zachował człowieczeństwo, ocalał godność.
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nadziei i wiary w przetrwanie.

>str.24

rozkonspirowałby nasze metody pracy
a kandydat chociażby udało nam się go
zwerbować, to nie otrzymywalibyśmy od
niego dobrych materiałów względnie wogóle
żadnych materiałów’’ (pisownia oryginalna;
B. Kudasik, spisana relacja pt. Kaimierz
Szado (1907 – 1974), nauczyciel , więzień KL
Dachau, s. 2, 2018 r.).

Dziękuję Panu Bartłomiejowi Kudasikowi za
pielęgnowanie pamięci o tym niezwykłym
człowieku, jakim był Nauczyciel z Płocka,
Kazimierz Szado, Jego śp. Dziadek.
dr Anna Jagodzińska
historyk BUWiM IPN

Trudno chyba o bardziej pochlebną
opinię! Aż do śmierci walczył z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych, który w myśl
ówczesnych przepisów nie zaliczał uwięzienia
w obozach niemieckich, nawet w przypadku
uczestniczenia w nich w ruchu oporu do
przesłanek umożliwiających staranie się o
rentę inwalidy wojennego bądź o dodatek
do emerytury. Urzędnicy informowali go,
że ponieważ ,,do obozowego ruchu oporu
przyłączył dopiero (sic!) po osadzeniu go
w obozie’’, nie spełnia wymogów ustawy.
Protestował ,,przeciw takiemu stawianiu
sprawy, uwłaczającemu pamięci dziesiątków
tysięcy ludzi padłych w obozie w Dachau,
a setek tysięcy we wszystkich obozach
koncentracyjnych (...)’’. Kilka miesięcy przed
śmiercią pisał: ,,Gdybym mógł traktować
sprawę jako czysto osobistą, listu tego nie
wysłałbym. Mam lat 67. Poza sobą ponad
5 letni pobyt w obozie koncentracyjnym.
I niewiele już chyba życia przed sobą.
(...) Ale niech to pismo ochroni tych, już
tak bardzo nielicznych moich towarzyszy
obozowych (...)’’. Dzięki owemu ,,użeraniu
się’’ z urzędnikami Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
przetrwały
przynajmniej
fragmenty spisanych przez niego samego
obozowych dziejów (kopia dokumentu
przesłanego do ZUS z dnia 2.04.1974 r.,
Oddział Kraków, k. 2). Sam ponoć nigdy
nie opowiadał o swoich doświadczeniach w
niemieckim obozie Soldau w Działdowie i
Dachau. Zmarł 29 listopada 1974 r. w Nowym
Targu.

“Jeżeli tak uroczyście
obchodzimy narodzenie
Jezusa, czynimy to dlatego,
aby dać świadectwo, że każdy
człowiek jest kimś jedynym i
niepowtarzalnym… “
Jan Paweł II

Pozostały listy pisane z Dachau, świadectwa
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Stan wojenny
owy, jedyny w tzw. bloku wschodnim,
niezależny od władzy związek zawodowy, a
w zasadzie ruch społeczny. Wydarzenia te
uzmysłowiły mi o jak wielką stawkę idzie gra
i z jak ogromną siłą militarną i propagandową
komuny przyjdzie nam się zmierzyć. Byłem
pewien, że w najbliższych dniach stanie się
coś niezwykłego. Czuło się wielkie napięcie i
niepokój. Jednak tylko niewielu spodziewało
się tego, co miało niebawem nastąpić.

Końcówka roku 1981, zresztą jak cały
burzliwy okres 1980 -1981, to było wrzenie
i ciągle narastające napięcie na linii władza
komunistyczna a NSZZ ,,Solidarność’’. Pobicie
działacza ,,Solidarności’’ Jana Rulewskiego
na sesji rady miasta w Bydgoszczy, blokada
autobusowa
ronda
Marszałkowska-Al.
Jerozolimskie, pacyfikacja Wyższej Szkoły
Pożarniczej...
Gdy
telewizja
zaczęła
rozdmuchiwać tzw. aferę w Radomiu czuło
się, że konfrontacja komunistów z narodem
jest nieunikniona. Z radomskiego posiedzenia
„Solidarności” trwającego 13 godzin, partyjna
telewizja pokazywała non stop jeden
wyrwany z całości fragment wypowiedzi
Wałęsy, w którym mówił o ,,targaniu się za
szczęki’’. Partia była oburzona, we wszystkich
dziennikach szła wiadomość, że Wałęsa
dąży do konfrontacji. Była to bzdura, to
Jaruzelskiemu, naciskanemu przez Moskwę,
potrzebny był pretekst, aby wprowadzić
stan wojenny i stłumić dziesięciomilion-

Wprowadzenie stanu wojennego

fot. z archiwum autora

W niedzielę 13.12.1981 r. spałem trochę dłużej,
jak zwykle w niedzielę. Gdy się obudziłem, w
domu już wrzało. Po raz pierwszy usłyszałem
słowa ,,stan wojenny’’ od swoich rodziców,
którzy już oglądali telewizję. W telewizji:
Jaruzelski i groza bijąca z ekranu, spikerzy
w mundurach czytający odezwy reżimu
wojskowego, smutne melodie. W ogóle się nie
zastanawiając szybko się ubrałem i wyszedłem
z domu. Był duży mróz, na ulicach pusto, ani
wojska, ani cywilów. Poszedłem do kolegi.
Sławek poddał myśl, aby jechać do siedziby
Regionu Mazowsze na Mokotowską. Tam
był już tłum ludzi, wszyscy rozgorączkowani,
podnieceni. Do środka nie weszliśmy, gdyż
służba porządkowa nikogo nie wpuszczała.
Przez uchylone drzwi podawano ulotki
wzywające do strajku powszechnego od
poniedziałku. Było kilka kamer telewizji
zachodnich, dziennikarze na okrągło kręcili
wywiady z napływającymi pod Region
ludźmi. Ktoś przemawiał,
wymieniał
nazwiska zatrzymanych, nawoływał do
powstania narodowego. Jakaś nieznajoma
dziewczyna wpięła mi w kurtkę znaczek
,,Solidarności’’, moment ten nagrywała
kamera RFN-owskiej telewizji, ktoś robił
zdjęcia. Miałem wrażenie, że uczestniczę
w czymś niezwykłym. W powietrzu wisiało
ogromne napięcie, kłębiły się emocje, jak
w jakimś sensacyjnym filmie. Z gmachu>
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fot. z archiwum autora

ciarki chodziły mi
po grzebiecie, a
teraz dodatkowo
nogi
uginały
się ze strachu.
Wtedy nastąpił
piękny
gest
ludzi starszych,
nam - młodym kazali się cofnąć
do tyłu, a sami
stanęli na czele,
przeważnie
starsze kobiety.
C h w y c i ł y
się za ręce i
zaczęły śpiewać
,,Mazurka
Dąbrowskiego’’.
Rozpędzeni
zomowcy zatrzymali się, ale pały trzymali
gotowe do bicia. Każdy z nas, ile miał sił w
płucach śpiewał, czy może raczej krzyczał
hymn, który słychać było chyba na całym
Śródmieściu. Dowódca zomowców przez
megafon krzyczał: ,,Naprzód!’’, ale oni stali
zdezorientowani, widać było, że staruszek
bić nie chcieli. Do akcji wkroczyła armatka
wodna, silnym strumieniem zabarwionej wody
walnęła w tłum, rozerwała szyki, część ludzi
się przewróciła, reszta rzuciła się do ucieczki.
Na to tylko czekali zomowcy, rozpoczęło się
pałowanie, hymn zastąpiły wrzaski bitych>str.27

fot. z archiwum autora

>Regionu jacyś ludzie wynosili maszyny,
ładowali do prywatnych samochodów
i odjeżdżali. Wszystko to nie sprawiało
wrażenia pełnego grozy stanu wojennego.
Myślałem sobie, że jeśli to jest wszystko, na
co stać komunistów, to będzie dobrze. ZOMO
ani wojska ciągle nie było widać. Do czasu.
W pewnym momencie na pl. Zbawiciela oraz
od strony Pięknej zrobiło się niebiesko-szaro,
sikawki, tarcze, pały, kaski z maskami.
Przez megafon zaczęły padać złowrogie
ostrzeżenia pod naszym adresem: „w imieniu
władzy ludowej wzywam do rozejścia się,
liczę do dziesięciu!”. Gdy głos naprawdę
zaczął odliczać, rozległ się straszliwy gwizd.
Gdy odliczył do
dziesięciu wydał
rozkaz do ataku.
Zomowcy ruszyli
na nas zwartym
szeregiem,
przez megafon
i m i t o w a l i
wybuchy petard,
pałami
walili
w tarcze. Na
wąskiej
ulicy
Mokotowskiej
tworzyło
to
niesamowite
wrażenie. Już od
paru minut >str.27
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Relacje
Festiwal “ Kolędować Małemu”
Patronat Medialny
Nasz Dziennik
Idziemy
Koncert sfinansowany przez Narodowy
Instytut
Wolności-Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014 – 2020 W ramach projektu
Praskie Centrum Edukacji Historycznej.

fot. Marcin Kalicki

fot. Marcin Kalicki

Organizator
Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i
Kultury Mysl Praska
Myśl Praska
Oktawian Artist Creation
Studio Wokalne Praga
Patronat honorowy
Paweł Lisiecki poseł na sejm Rzeczypospolitej
Polskiej
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Relacje
“A nie mówiłem”- wernisaż Radosława Zaremby
21.12.2020
Stara się pisać, również aforyzmy, do których
tworzy grafikę. Jego pasje to zbieranie małych
i większych dzwonów, robienie przeróżnych
alkoholi: od piwa i wina, po gin i nalewki.
Oczywiście w mieszkaniu jest również kot,
któremu wolno prawie wszystko. Nawet
obsługiwać jego prasę.

fot.Bartosz Wojdat

fot.Bartosz Wojdat

Radosław Zaremba urodził się w 1954
r. w Warszawie. Dyplom w 2009 roku w
Europejskiej Akademii Sztuk na Wydziale
Grafiki Warsztatowej, w pracowni profesora
Ryszarda Osadczego; aneks z tkaniny u
profesora Antoniego Fałata. Uprawia grafikę,
rysunek, malarstwo, również fotografię, trochę
tkaninę.
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Historyczne
zgarnęli, nie zdawaliśmy sobie sprawy z
tego, że za coś takiego można było parę lat
posiedzieć. Część ulotek zaniosłem do domu,
rodzice ucieszyli się, że będą mogli wziąć je
w poniedziałek do pracy. Do późnej nocy
rozmawialiśmy o dzisiejszej sytuacji i o tym,
co nas czeka jutro. Ponieważ telefony były
odcięte, nie mogliśmy porozmawiać nawet z
rodziną. Oczywiście próbowaliśmy łapać fale
radia Wolna Europa i Głosu Ameryki, ale były
one skutecznie zagłuszane. Liczyliśmy na
to, że od poniedziałku rozpoczną się strajki i
oczywiście byliśmy zdecydowani wziąć w nich
udział.

polewanych na mrozie wodą oraz jeden wielki,
donośny krzyk: ,,Gestapo! Gestapo!’’ z tysięcy
gardeł. Tak, to mogło kojarzyć się z wojną i
gestapowcami. Z plikiem ulotek ukrytych pod
kurtką starałem się wydostać z tego kotła
na Mokotowskiej. Choć wokół było pełno
zomowców, udało mi się jakoś uniknąć razów.
Na placu Zbawiciela zdołałem wskoczyć do
stojącego na przystanku tramwaju, stamtąd
zomowcy nie wyciągali ludzi, widać mieli ich
dość na ulicach. Wielu uciekających skryła
się w kościele Zbawiciela, gdzie ludzie czuli
się bezpiecznie. Gdy tramwaj ruszył, ci którzy
nie zdążyli do niego wskoczyć i pozostali
na ulicy, byli skazani na nierówną walkę z
oprawcami z ZOMO, którzy opanowali już
cały ten rejon. Gdy tramwaj przejechał kilka
przystanków, poczuliśmy się bezpiecznie
i zaczęliśmy rozdawać ulotki, nie wszyscy
mieli odwagę brać je do ręki, widać było, że
strach wraca, po 16 miesiącach wolności
wracał stary porządek. Znowu ludzie mieli
się bać do siebie odzywać, a jeśli już, to mieli
mówić tylko jakieś frazesy. Przyjechaliśmy
do siebie na Ochotę i zaczęliśmy roznosić
ulotki po klatkach schodowych. Wkładaliśmy
je w drzwi, wieszaliśmy na tablicach
informacyjnych. Dziwne, że nas wtedy nie

fot. z archiwum autora

W poniedziałek rano, ze znaczkiem
,,Solidarności’’ w klapie kurtki, jechałem do
pracy. Ludzie wokół byli bardzo wystraszeni,
wpatrzeni w okna autobusu obserwowali
ciemne ulice pełne wojskowych patroli
zgromadzonych
przy
koksownikach.
Zastanawiałem się czy będziemy strajkować.
Na Rakowieckiej wysiadłem z autobusu
i szedłem do zakładu, przy którym stał
koksownik, a przy nim kilku żołnierzy.
Musiałem przejść obok nich, byłem ciekawy
czy mnie zaczepią, ale minąłem ich bez
problemu. Gdy wszedłem do biura, na widok >
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nogach. Trafienie w mięsień unieruchamiało
człowieka, dlatego tak wielu ludzi padało na
ziemię. Pod kościołem Św. Krzyża pozostało
wiele torebek, czapek, butów i innych części
garderoby zgubionych przez uciekających w
panice demonstrantów. Tych, którzy upadli
zomowcy ciągnęli do „bud”. Po szczęśliwym
powrocie do domu dowiedziałem się, że w
kopalni „Wujek” zginęło dziewięciu górników,
zostali zabici broniąc swojego zakładu przed
zomowcami. Teraz nie było już wątpliwości,
ta komunistyczna władza to bezwzględni
bandyci.

znaczka „S” na mojej kurtce wszyscy złapali
się za głowy. ,,Jak to, nie zatrzymali cię? Lepiej
to zdejmij, bo cię zamkną!’’. O strajku ludzie
nie chcieli nawet rozmawiać, bali się strasznie.
Wieczorem z zapartym tchem słuchaliśmy w
domu Głosu Ameryki, gdyż Wolna Europa
była skutecznie zagłuszana. Czy były strajki?
Były, ale ZOMO skutecznie je pacyfikowało,
byli bezwzględni, czołgami rozwalali bramy,
wkraczali do fabryk, strajkującym robotnikom
robili ścieżki zdrowia, a przywódców zabierali
do więzień. Byłem zdziwiony i rozczarowany.
Spodziewałem się powstania narodowego a
tymczasem społeczeństwo było raczej bierne
i wystraszone. Czołgi na ulicach zrobiły swoje.

Dalsza część wspomnienia na:
https://myslpraska.pl/stan-wojenny-we-wspomnieniach/

17 grudnia, w rocznicę krwawych wydarzeń
Grudnia 1970 w Trójmieście, znalazłem się
na Krakowskim Przedmieściu. Pod kościołem
Św. Krzyża przyłączyłem się do ludzi
kierujących się na Pl. Zwycięstwa, jednak
daleko nie doszliśmy. Drogę zagrodziło nam
ZOMO, było ich dużo. Zaczęliśmy śpiewać
,,Mazurka Dąbrowskiego i ,,Boże coś Polskę’
. Dowódca zomowców przez szczekaczkę dał
nam dziesięć sekund na rozejście się, rozległy
się gwizdy, wtedy zomowiec stwierdził: ,,W
imieniu PRL, na mocy dekretu o stanie
wojennym używam siły’’ a zomowcom
wydał rozkaz: ,,Ognia!’’. Rozległa się salwa
karabinowa. Na wąskiej ulicy Krakowskiego
Przedmieścia, w mroźny grudniowy wieczór
efekt był niezwykle groźny. Ludzie rzucili się
do panicznej ucieczki, wszystko wskazywało
na to, że strzelają ostrymi nabojami.
Przypomniałem sobie wojenne filmy i tak jak
tam uciekałem zygzakiem. Strzały padały
nadal, wokół przewracali się ludzie, gubili
torebki, czapki, nawet buty. Na ulicy leżał
ubity śnieg, było bardzo ślisko, kobiety
piszczały, ludzie w panice tratowali się. Byłem
przekonany, że strzały są z ostrej amunicji,
gdy skryłem się za najbliższym domem,
odetchnąłem z ulgą. Nie trafili mnie! Biegnący
ludzie krzyczeli: ,,Gestapo! Mordercy!
Strzelają do Polaków!’’. Ktoś powiedział,
że strzelają z gumowych kul, raczej po

Grzegorz Iwanicki
Obecnie Sekretarz Zarządu
Regionu Mazowsze NSZZ
Solidarnosć

“Bóg karmi nas wiarą, nadzieją i
miłością. Naszym zadaniem jest
tylko dorastać do Nieba.
Nadzieja przychodzi do
człowieka wraz z drugim
człowiekiem. “
Dante Alighieri
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Legendy
Jak się góralowi w wigilię baba odmieniła
widziała, to i cud się stanie i baba się zmieni.
Pojechał więc gazda do lasu, żeby choinkę
ładną wyciąć, po powrocie drzewa narąbał,
w oborze posprzątał i bydlątkom jeść dał do
żłobu.

Od dziesiątków lat ludzie na Podhalu wierzyli,
że w Wigilię cuda się dzieją na ziemi. Zwierzęta
ludzkim głosem gadają, a najgorszym draniom
serce się miękką stroną odkręca do ludzi.
Tego dnia baby powinny jajka od kur wszystkie
podebrać, a chłopy w oborze posprzątać
dokładnie. Pomyślność miało to przynieść
na cały rok kolejny. Nikt też nie powinien się
kłócić tego dnia, bo to była zapowiedź kłótni
przez cały rok. Szczególnie tego zwyczaju
w Tatrach przestrzegali, bo każdy wie, że z
góralką się kłócić, to jak samemu sobie pętlę
na szyję zakładać. W Szaflarach żył stary
gazda, z żoną swą Maryną. Kłótliwa była to
baba, co wiedział każdy sąsiad, lecz i mąż jej
nierzadko na te awantury sobie zasłużył. Dla
własnego spokoju w dzień Wigilii żonie zejść
z oczu postanowił, a może jak nie będzie go

Maryna zaś, gdy jajka od kur z grzęd
podbierała myślała – ,,stary wstał rano, po
choinkę pojechał, chociaż mu słowem nie
wspomniałam, teraz sam z siebie drzewa
narąbał i jeszcze zamiast mnie cielaki napoił,
czyżby przez tę Wigilię chłop mi się odmienił?
Oj daj Boże!’’. A, że wieczór się już zbliżał, do
chaty poszła, by do kolacji nakryć. Wraca do
domu po dniu całym gazda, patrzy, a tam:
żona zamiast krzyczeć na niego uśmiechnięta
przy kuchni w rondlu coś miesza. Chyba
ludzie mają rację, że w Wigilię może się
wszystko odmienić!
I tak im się życie odmieniło w ten czas
świąteczny i odtąd gazdowali bez kłótni i
krzyków.
Za: Opowiem ci legendę
https://opowiemcilegende.blogspot.
com/2016/12/jak-sie-goralowi-w-wigilie-baba-odmienia.html

“Jaki Nowy Rok, taki cały
rok.”
Przysłowie polskie
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Swiadectwo
Aborcja eugeniczna to nie wybór, który chcecie mieć
zobaczyć, małą, przesuwającą się pod moją
skórą „górkę”. „Górka” reagowała na dotyk,
reagowała na temperaturę, wiedziałam, kiedy
dziecko śpi, kiedy się przeciąga. Robiło się
ciężkawo, ale dawaliśmy radę, na rowerze
wciąż jeździłam. W spodnie przestałam się
już mieścić, byliśmy na etapie kupowania
ślicznych ciążowych sukienek.

Jeśli
dobrze
rozumiem
wiadomości
docierające do mnie z Polski, trwają protesty
przeciwko delegalizacji aborcji eugenicznej.
Kobiety masowo wyszły na ulice, żeby
protestować przeciwko odbieraniu im prawa
wyboru: ,,jeśli jestem w ciąży, a badania
wykazują, że dziecko najprawdopodobniej
urodzi się chore, upośledzone albo martwe,
to mam prawo taką ciążę przerwać, także
późno, bo do 24. tygodnia, czyli w praktyce:
wywołać wcześniejszy poród zakończony
śmiercią dziecka, które udusi się w trakcie
porodu, bo jego płuca są jeszcze niedojrzałe’’.

Za pierwszym razem poszło szybko, po
prostu odeszły mi wody i zaczął się poród.
Skurcze, szpital, w ciągu ośmiu godzin
było po wszystkim. Teodor urodził się w 24.
tygodniu. Procedura medyczna obowiązująca
w Danii nie przewiduje ratowania życia
dziecka, które spontanicznie rodzi się, a nie
osiągnęło kilograma wagi. Zrobiono mi USG,
okazało się, że dziecko jest w porządku, w
pełni zdrowe, ale nie ma kilograma, zatem
nic nie dało się zrobić. Procedura w Polsce
byłaby inna, gdybym trafiła akurat na szpital,
w którym byłaby specjalistyczna neonatologia,
podjętoby próbę ratowania Teodora.

Jak pokazują badania opinii publicznej,
większość Polaków ma takie zdanie,
ponieważ są przeciwni naruszaniu tzw.
kompromisu aborcyjnego. Uważają więc, że
aborcja generalnie jest złem, ale jeśli dziecko
jest chore - to bywa mniejszym złem, bo
kobieta powinna mieć wybór.
Miałam taki wybór i chcę krótko opisać moje
doświadczenie, żeby Państwu uświadomić,
na czym on polega. Moim zdaniem to nie jest
wybór, który chcecie mieć.

Za drugim razem było inaczej. Wody odeszły
w 20. tygodniu, ale poród nie postępował,
nie było skurczów. Dziecko było żywe i
zdrowe. Leżałam dwa tygodnie w najlepszym
szpitalu w Danii i czekałam na cud, na śmierć
dziecka albo na kontynuację porodu. Znów
nikt nie mógł nic zrobić. Leżałam płasko,
otoczona świetną, profesjonalną i czułą
opieką super-położnych i pielęgniarek w
Rigshospitelet, czyli w szpitalu Królestwa, tym
z Larsa von Triera. Pewnego dnia pojawiła się
Pani Doktor. Ponoć najlepsza. Któraś z moich
pielęgniarek przybiegła do mnie przejęta i
powiedziała: „słuchaj, jest dobrze, widziała
twoją kartę i zgodziła się z tobą porozmawiać,
może ona coś wymyśli”. Na początek Pani
Doktor zażądała, żebym wstała i poszła
do jej gabinetu. Bałam się, wiedziałam, że
to nie jest dobre dla mnie, ani dla dziecka,
że wody uciekają. Poszłam. Pani Doktor

Dwoje moich pierwszych dzieci urodziło się
martwych właśnie w 24. i 22. tygodniu ciąży,
czyli tuż po „półmetku”, ale wciąż jeszcze w
wieku „abortowalnym”.
W obu przypadkach zaczęło się podobnie:
mdłości właśnie mnie opuściły, brzuch rósł
w oczach, dziecko kopało bez przerwy i
cała sprawa zaczynała się robić już bardzo
namacalna: to już nie cienie na USG, tylko
nieustanny kontakt z „płodem”, czyli, zdaniem
frakcji pro-choice, tym nieistniejącym jeszcze,
nieżyjącym „zlepkiem komórek”... No nie,
chłopcy istnieli sobie stanowczo i wyraźnie,
przeciągali się w moim brzuchu, kopali,
wystawiali w stronę „powietrzni brzucha” a
to głowę (pupę?), a to rączkę. Można to było
30
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powiedziała mi: „uspokój się, nie musisz
robić tej aborcji. Pozwolimy naturze działać”.
I to myślę jest kwintesencja podejścia strony
świeckiej, ale ludzkiej: „pozwólmy naturze
działać”. Nie ratowali mojego pierwszego
dziecka, bo natura najwyraźniej chciała,
żeby umarł. Nie zabili drugiego, bo natura
się wypowiedziała się wyraźnie w sprawie
jego losu. Ale nikt, nawet ta zwariowana Pani
Doktor, nie kwestionował człowieczeństwa
żadnego z moich „płodów”. Nikt nie nazywał
ich dehumanizującymi określeniami, nikt nie
zabraniał mi ich wziąć na ręce, kiedy się już
urodzili. Nikt nie przeszkadzał w pogrzebie.
Wszystko odbyło się godnie i normalnie.

zażądała aborcji. „Kończymy ten absurd, co
ty sobie do cholery wyobrażasz, nawet jeżeli
mały przeżyje, to będzie niepełnosprawny,
płuca nierozwinięte, niedotlenienie, ty w
ogóle nie wiesz, co to znaczy. Nie znasz się
na tym, ja się znam, kończymy. Podajemy
leki skurczowe, rodzisz w tej chwili”. No cóż,
jedyną moją pociechą w tej koszmarnej,
absurdalnej sytuacji był fakt, że w reakcji na
tę mowę zwymiotowałam i zdaje się, że na
jej super-drogie buty. Położna zabrała mnie z
powrotem do łóżka i więcej mowy o aborcji nie
było.
Ale uwierzcie mi, to był jeden z najgorszych
momentów mojego życia. Społeczeństwo
wypowiedziało się w osobie tej pani doktor.
Społeczeństwo nie życzyło sobie ponosić
kosztów i odpowiedzialności w sytuacji
istnienia mojego, wciąż zdrowego, ale
potencjalnie
niepełnosprawnego,
syna.
Czułam się jak ostatni zbrodniarz, jak ostatnia
suka. Leżąc tam i czekając na śmierć mojego
„płodu” albo na cud.

„Płód” urodzony w 22. czy 24. tygodniu
wygląda jak normalny noworodek, tylko
mniejszy. Ma rączki, nóżki, oczy, brwi, rzęsy.
Śliczne małe paluszki i paznokcie. Nie ma
żadnego powodu wrzeszczeć, że to „ciało
kobiety i jej wybór”. To, co urodziłam, to w
oczywisty sposób nie było moje ciało. To było
ich ciało, ich paluszki i rzęsy.

Teraz znowu słyszę od moich przyjaciół w
Polsce, że na niczym się nie znam, że nie
mam niepełnosprawnych dzieci, więc mam
się zamkną, kiedy nie mogę. Naprawdę,
wolałabym, żeby tego „wyboru” nikt mi na siłę
nie wpychał. Ja generalnie nie byłam w sytuacji
wyboru, nie chciałam żadnego wyboru.
Chciałam, żeby mój syn urodził się w tygodniu
40., żywy, zdrowy i dotleniony. Proponowanie,
czy wręcz nakazywanie mi zabicia istoty,
która była we mnie, ze mną, którą czułam bez
przerwy - to było barbarzyństwo. Niezależnie
od tego, czy nazwiemy go dzieckiem, płodem,
zlepkiem komórek. Możemy się nawet
umówić, że był kociakiem. Kociaka też bym
nie zabiła. Bo był żywy.

To, co się wyprawia na ulicach w Polsce,
to chyba nie jest dążenie w kierunku
ucywilizowania czegokolwiek. Nawet jeżeli
nie wierzycie w Boga, pozwólcie naturze
działać. Nie stawiajcie kobiet w sytuacji tego
koszmarnego „wyboru”.

I rozumieli to wszyscy w szpitalu Królestwa,
cały ten świecki, laicki i lewacki personel. Z
wyjątkiem tej jednej pani...

G. Orwell

Emilia Żochowska

Wolę być samotnym wilkiem, niż
płaszczącym się psem.

W drodze powrotnej do łóżka położna
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Opinie
Fajna to była wojna
popierający aborcję to autorytet moralny, bo
rodziny gejowskie słyną z wielodzietności…

Polskę w ostatnim czasie zalała fala
protestów w związku z wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie niedopuszczalności przerywania ciąży w przypadku
przesłanki eugenicznej. Zdaniem Trybunału,
nie można mówić o ochronie godności
bez ochrony życia ludzkiego. Co ciekawe
środowiska prawnicze, nawet te najbardziej
zlewaczałe, nie podważają wyroku, bo
wiedzą, że jest słuszny, ale ,,coś trzeba z tym
jednak zrobić’’.

Tak więc feministki postanowiły dać upust
swoim emocjom i w wielu miastach w Polsce
atakowały kościoły. Niestety, to czego nie
mogły przewidzieć to to, że w Polsce mamy
powszechny dostęp do Internetu, a pisanie
o swoich planach względem świątyń nie
jest dobrym pomysłem. Kibice, patrioci i
zwykli ludzie widząc stopień demoralizacji
postanowili wyjść im na spotkanie. W ich
kierunku poleciały butelki, wyzwiska, a w
paru miastach doszło również do konfrontacji
fizycznej. Medialny czar prysł…

Jak mówi stare przysłowie „gdzie diabeł nie
może, tam babę pośle”, więc jako pierwsze do
walki o lepsze jutro dla polskich kobiet wyszły
na ulicę feministki, a za nimi tłumnie podążyły
normalne kobiety. Dlaczego normalne? Zaraz
wyjaśnię, proszę uzbroić się w cierpliwość.
Jako wsparcie, protestujący mogli liczyć na
głos homoseksualistów i 15-letnich dziewczyn
określanych potocznie jako „Julka”. Skoro
jest rewolucja, to i hasła jakieś trzeba było
wymyślić, więc po licznych konsultacjach,
badaniach, wymyślono, że najlepsze hasła
to „Wyp********” i „To jest wojna”. Wzorem z
historii powstała również specjalna „rada”,
która będzie negocjowała warunki obalenia
tego rządu i wprowadzenia nowego lepszego
świata.

Budowana przez lata medialna narracja,
że kibol czyli najgorsze zło, cham, prostak,
ciemniak, zaścianek pękła jak bańka mydlana.
Jak można przecież wytłumaczyć prostemu
zjadaczowi chleba, że atakowanie kościołów
to coś dobrego, a lansowane przez X lat
„pokojowe” liberalno-lewicowe środowiska
pięknie wyglądają tylko przed obiektywem
kamer. Okazało się również, że hasło „to jest
wojna” i lata gadki o równouprawnieniu dość
szybko skończyły się, gdy kibice zjawili się pod
świątyniami i można było oberwać.
Normalne kobiety, o których wspomniałem
na początku, dość szybko zrozumiały, że o
ile wyjście na ulice i protestowanie z różnych
powodów jest akceptowalne społecznie, to
atakowanie ludzi i obiektów sakralnych to
już gruba przesada. Można się z kimś nie
zgadzać, ale nic nie daje prawa do niszczenia,
szydzenia i atakowania innych.

Więc wyszła ta armia, chociaż lepsze
określenie to horda, na ulice niosąc na
transparentach i ustach hasła o miłości,
prawach, tolerancji itp.. Skoro jest wojna/
rewolucja, a jej główni wykonawcy to lewica,
więc trzeba było kolejny raz zaatakować
odwiecznego wroga, czyli Kościół, który w ich
ocenie jest odpowiedzialny za wszelkie zło na
świecie. Kościół to również instytucja, która
ustami duchownych śmie mówić co wolno,
a czego nie wolno, co jest dobre, a co jest
złe. Wiadomo, że jak kapłan zgodnie z religią
mówi, że aborcja to morderstwo, to powinien
siedzieć cicho, wszak dzieci nie ma, ale gej

Młode dziewoje, które są znane jako
„Julki” też dość szybko zrezygnowały, bo
duchowni widząc ich ateizm i nienawiść
do chrześcijaństwa postanowili im pomóc,
uwalniając je od dobrowolnego obowiązku
jakim
jest
Sakrament
Bierzmowania
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i najzwyczajniej na świecie stwierdzili
„bierzmowania dla was nie będzie”. Takiej
zemsty nikt się nie spodziewał…
Tak więc poparcie społeczne dla „Strajku
Kobiet” dość szybko spadało i aktualnie z
wielkich i tłumnych protestów obserwować
można niewielkie grupki poruszające się
szybkim krokiem, by nie trafić na kiboli.
,,Julki’’ siedzą w domu i zastanawiają się jak
powiedzieć babci, ze bierzmowania jednak
nie będzie. Najtwardsi jednak cały czas
walczą o wprowadzenie tolerancji w Polsce.
Ich walka to raczej „nieudolna” partyzantka,
która mimo wszelkich wyliczeń i kalkulacji
nadal nie powoduje sympatii wśród Polaków.

“Przyjąć dobrowolnie cierpienie za
drugiego człowieka to coś więcej
niż tylko cierpieć. Na taką decyzję
mogą się zdobyć tylko ludzie
wewnętrznie wolni. “

Fajna to była wojna, nie zapomnę jej nigdy!

ks. Jerzy Popiełuszko

Na zakończenie tego krótkiego tekstu pragnę
poinformować wszystkich, że mąż Pani
Diduszko na tej wojnie nie został zastrzelony i
nie zmartwychwstał, jak to miało miejsce parę
lat temu.
Oliver Pochwat

Szanowni Czytelnicy,
Miesięcznik Myśl Praska nieprzerwanie ukazuje się od 10 lat.
Dzięki Waszej pomocy gazeta pozostaje niezależna. Drodzy Państwo jeśli
chcecie, aby docierała do Was Myśl Praska, prosimy o wsparcie finansowe za które
bardzo dziękujemy!
Jeśli chcesz wspomóc Myśl Praską możesz to zrobić na trzy sposoby:
- przelew tradycyjny:
Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury
Bank PKO SA VI Oddział w Warszawa
45 1240 1082 1111 0010 7016 4036
W tytule: Darowizna na Myśl Praską
- szybka wpłata poprzez stronę https://myslpraska.pl/przekaz-datek/
- pomoc przez stronę https://zrzutka.pl/at4u39/wplac
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Pułapka Putina
do roli chińskiego satelity. Tak więc chińska
orientacja, w miarę budowy mocarstwowej
pozycji przez Pekin, staje się swoistą pułapką
dla rosyjskich aspiracji.

Kryzys związany z epidemią koronawirusa
odsłonił procesy, które choć od dawana mają
miejsce, to jednak były przesłonięte przez
bieżące wydarzenia polityczne. Otóż obecny
kryzys nie tylko unaocznia rozmiary stagnacji
gospodarczej w Rosji, z którą mamy do
czynienia już od dekady, ale przede wszystkim
ujawnia katastrofalne dla przyszłości
gospodarki
rosyjskiej
konsekwencje
strategicznych decyzji podjętej przez ekipę
Putina na początku swoich rządów.

Podstawą do budowy mocarstwowej
Rosji była polityka centralizacji państwa,
w tym gospodarki, i postawienie prawie
wyłącznie na rozwój wydobycia i eksport
węglowodorów. Temu celowi służyć miała
swoista geopolityka rurociągów, która
miała na celu uzależnienie energetyczne
państw-konsumentów rosyjskiego gazu
i ropy. Polityka ta w pierwszej dekadzie
obecnego stulecia wydawała się skutecznym
modelem rozwoju gospodarczego. Spełniała
nie tylko rolę lewara rosyjskiego wpływu na
politykę państw europejskich, ale i tworzyła
materialną bazę dla budowy rosyjskiego
potencjału militarnego. Wydawało się, że
polityka gospodarcza oparta na dominacji
sektora wydobywczego, przy bardzo
wysokich cenach surowców energetycznych
jest gwarancją realizacji budowy potencjału
ekonomicznego i uczynienia z Rosji
piątego
mocarstwa
gospodarczego,
co było oficjalnym celem rosyjskiej
polityki gospodarczej. Dzięki wysokiemu
wzrostowi gospodarczemu, nastąpił nie
tylko wzrost zamożności społeczeństwa
rosyjskiego, ale także rozpoczęto proces
kosztownej modernizacji armii i stworzono
fundusze rezerwowe. Dominacji sektora
energetycznego towarzyszyły także procesy
etatyzacji gospodarki i wyraźne osłabienie
sektora prywatnego, przy zachowaniu
oligarchicznego charakteru gospodarki.

Otóż Putin dochodząc do władzy postawił
sobie za cel odwrócenie geopolitycznych
skutków rozpadu Związku Sowieckiego i
przywrócenie mocarstwowego charakteru
państwa rosyjskiego, tak aby Rosja stała
się jednym z równoprawnych mocarstw
decydujących
o
charakterze
polityki
światowej. Temu celowi miała służyć
zarówno polityka zagraniczna, jak i przede
wszystkim polityka gospodarcza i będąca jej
konsekwencja polityka zbrojeń, która miała
przywrócić mocarstwowe znaczenie państwu
rosyjskiemu. Także polityka demograficzna
miała odwrócić negatywne trendy osłabiające
mocarstwowe aspiracje Moskwy.
W pierwszych latach Putin zakładał realizację
założonych celów poprzez przyjazne
stosunki z Zachodem, a zwłaszcza ze
Stanami Zjednoczonymi. To odrzucenie ze
strony Waszyngtonu prawa do rosyjskiej
strefy wpływów spowodowało głębokie
rozczarowanie Moskwy, akceptację postzimnowojenego ładu i orientację na współpracę
z Chinami. Wspólnym celem polityki
Pekinu i Moskwy jest przezwyciężenie
jednobiegunowej amerykańskiej dominacji
i stworzenie systemu policentrycznego.
Problem w tym, że dla Moskwy stworzenie
takiego systemu jest celem samym w sobie,
gdy dla Pekinu jedynie etapem w osiągnięciu
światowej dominacji, w której Rosja spadnie

Jednak druga dekada tego wieku stała
się świadkiem zasadniczych zmian w
gospodarce światowej. Przede wszystkim
rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych
uczyniła z tego państwa potentata w produkcji
ropy, a także gazu. USA z importera stały się>
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ropy doprowadzi w perspektywie najbliższych
piętnastu lat do likwidacji eksportu tego surowca
i produkcji na poziomie wystarczającym tylko
na potrzeby wewnętrzne. Model rozwoju
oparty o eksploatacje surowców gwałtownie
wyczerpuje się.

eksporterem surowców energetycznych, co
miało przełożenie przede wszystkim na ceny
tych surowców. I choć częściowo poziom
cen ratowało wzrastające zapotrzebowanie
gospodarki chińskiej, to jednak ich poziom
w drugiej dekadzie zdecydowanie bardziej
zależał od podaży niż popytu. Także Europa,
w tym państwa środkowoeuropejskie, stały
się w coraz większym zakresie konsumentem
zarówno ropy, jak i gazu kupowanych poza
rosyjskim rynkiem. Ropa i gaz, będące
podstawą rosyjskiej strategii rozwoju
gospodarczego i politycznego uzależniania
zwłaszcza państw europejskich zaczęły tracić
znaczenie i sama Rosja zaczyna stawać się
ekonomicznym zakładnikiem swoich rynków
zbytu. Co więcej, nawet okresowy wzrost cen
nie generował, jak w poprzedniej dekadzie,
wzrostu gospodarczego.

Rewolucja łupkowa i zielony ład to podstawowe
ciosy wymierzone w gospodarczą i polityczną
strategię Putina, który na początku XXI wieku
źle odczytał trendy rozwojowe. Nie zakładał
bowiem ani uruchomienia nowych źródeł,
ani też zmniejszenia znaczenia sektora,
który miał być bazą, na której miała być
zbudowana mocarstwowa pozycja Rosji w
nowym wielobiegunowym świecie. Oznacza
to, że gospodarcze priorytety przyjęte na
początku XXI wieku stają się swoistą pułapką
rozwojową Rosji. Są to sektory, które nie mają
wielkiej przyszłości, a państwo, które poza
sektorem zbrojeniowym nie rozwijało innych
nowoczesnych gałęzi, a także stłamsiło siły
rozwojowe w postaci prywatnego sektora
znalazło się w swoistej pułapce rozwojowej.
Ta pułapka nie daje żadnych szans na
wzmocnienie
ekonomiczne
państwa
rosyjskiego, a co więcej rosyjska gospodarka
systematycznie traci swój procentowy udział w
gospodarce światowej. Wzrost gospodarczy
w minionej dekadzie oscylował na poziomie
0,8% w skali roku. Od roku 2010 do roku
2020 jej udział w gospodarce światowej
spadł z 3,5% do 3%. Także prognozy Banku
Światowego zakładają jej dalszy spadek. W
roku 2025 ma wynosić około 2,8%, co wydaje
się i tak optymistycznym założeniem. Co
więcej, ponad 50% młodego pokolenia Rosjan
jest rozczarowana sytuacją we własnym kraju
i jest zainteresowana emigracją. Rosja musi
się pożegnać z marzeniami stania się piątym
mocarstwem gospodarczym i coraz bardziej
staje się tylko zapleczem surowcowym
swojego wschodniego sąsiada.

Obok rewolucji łupkowej i wzroście podaży
surowców energetycznych, druga dekada
tego wieku jest także świadkiem zielonej
rewolucji energetycznej. Ogromne inwestycje
w odnawialne źródła energii zaczęły zmieniać
charakter energetyki, zwłaszcza krajów
europejskich. Dynamiczny wzrost tego
sektora zmniejsza zapotrzebowanie na
surowce kopalne, które, choć nie zostaną
całkowicie wyeliminowane w dającej się
przewidzieć perspektywie czasowej, to jednak
ich gospodarcze i strategiczne znaczenie, a
w konsekwencji także ceny, systematycznie
maleją.
Na te dwa procesy w rozwoju energetycznym
współczesnego
świata
nakłada
się
wyczerpywanie rosyjskiego wydobycia ropy
naftowej. Obecnie mamy do czynienia z jego
najwyższym poziomem, ale już w najbliższych
latach będziemy mieli do czynienia z
systematycznym spadkiem spowodowanym
wyczerpywaniem się dostępnych pokładów, a
pokłady w Arktyce są nie tylko ekonomicznie
nieopłacalne, ale także Moskwa nie posiada
technologii zdolnych do ich wydobycia.
Według ocen ekspertów spadek wydobycia

Rozwój gospodarczy w pierwszej dekadzie
(w latach 2000-2008 rosyjskie PKB wzrosło o
83%) stał się podstawą nie tylko bardziej >
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I w tej sytuacji przychodzi kryzys koronawirusa,
który z całą mocą uderza w rosyjską
gospodarkę. Rosja przede wszystkim
gwałtownie traci rynki zbytu. W bieżącym
roku Turcja przestawiając się na gaz azerski,
praktycznie przestała kupować gaz rosyjski.
Wcześniej Rosjanie stracili rynek ukraiński.
W tym roku nastąpiło przyspieszenie spadku
udziału rosyjskiego gazu w rynku europejskim.
Gdy na początku tego wieku ten udział wynosił
48%, to w drugim kwartale tego roku spadł do
poziomu 27,8%, o blisko jedną czwartą mniej
niż w roku 2018. Natomiast ceny, które w
2018 r. wynosiły 250 dolarów za 1000 metrów
sześc., na początku tego roku spadły do
nieco ponad 100 dolarów, a w czerwcu do 82,
przy cenie rentowności 105 dolarów. Spadek
udziału gazu rosyjskiego wydaje się tendencją
trwałą, bo w I kwartale tego roku, jeszcze
przed wprowadzeniem restrykcji, niemieckie
zakupy spadły o 23%, a włoskie o 18%.
Odkrycie nowych złóż na Morzu Czarnym
spowoduje dalszy spadek rosyjskiego gazu w
rynku europejskim. W efekcie zmiany popytu
na węglowodory, udział ich w przychodach
rosyjskiego budżetu w pierwszej połowie tego
roku spadł o 13,9% punktu procentowego
do poziomu 29,3%. Ten kryzys pokazuje,
iż model gospodarki surowcowej wyczerpał
swoje możliwości rozwojowe i Rosji grozi,
przy kontynuacji tego modelu, w najlepszym
razie stagnacja i postępujący spadek udziału
w gospodarce światowej. Przy tej pułapce
rozwojowej, gospodarka nie tylko nie będzie
w stanie przezwyciężyć spadku dochodów
realnych ludności, ale także uderza w program
modernizacji armii.

asertywnej i agresywnej polityki Federacji
Rosyjskiej, ale także Moskwa postanowiła
zmodernizować swą armię, tak aby w
obliczu narastającej konfrontacji pomiędzy
mocarstwami, własna armia była podstawą jej
imperialnej polityki. I rzeczywiście kosztowna
reforma tej armii, uczyniły z niej najważniejszy
atrybut rosyjskiej mocarstwowości. Jednak
kryzys gospodarczy uderza także w program
modernizacyjny. I choć znaczna część
budżetu jest tajna, to eksperci SIPRI szacują
że w ostatnich latach Moskwa była zmuszona
do ograniczenia programu zbrojeń. Także
narastające
niezadowolenie
społeczne
spowodowane spadkiem dochodów realnych
wymusza na ekipie Putina pacyfikowanie
nastrojów poprzez konieczność zwiększenia
nakładów na politykę socjalną, co także
limituje możliwości rosyjskich zbrojeń.
Program ten miał być ukończony pod koniec
bieżącej dekady. Polityka z pozycji siły miała
zapewnić realizację rosyjskich interesów
na arenie międzynarodowej. Nie mniej,
już dotychczasowe reformy sił zbrojnych i
program ich uzbrojenia uczyniły z rosyjskiej
armii potężny instrument w polityce Putina.
Uzupełnieniem polityki modernizacji armii,
było budowanie rezerw poprzez wycofywanie
z rynku środków finansowych, które mogłyby
być inwestowane w realną gospodarkę.
Ich celem jest uodpornienie państwa na
ekonomiczne konsekwencje agresywnej
polityki, ale konsekwencją ekonomiczną jest
niski poziom inwestycji. Agresywna polityka
destabilizująca
postzimnowojenny
ład
międzynarodowy (Gruzja, Ukraina, Syria, Libia)
spowodowała wzrost determinacji, zarówno
Stanów Zjednoczonych, jak i państw Europy
Środkowo-Wschodniej,
przeciwstawienia
się tej polityce i do podniesienia wydatków
zbrojeniowych. A nałożone sankcje powodują
blokadę napływu zewnętrznego kapitału
mogącego powstrzymać wzrost gospodarczy.
W rezultacie także tych działań rosyjska
gospodarka wkroczyła w okres strukturalnej
stagnacji.

Rosja to, podobnie jak Związek Sowiecki
za rządów Breżniewa, jednowymiarowe,
gnijące mocarstwo, któremu jeżeli nie uda
się zrealizować zakładanych w strategii
Putina planów w najbliższej dekadzie, to
po 2030 roku będziemy mieli do czynienia
nie tylko z dramatycznym spadkiem pozycji
gospodarczej, ale ten spadek będzie miał też
swoje reperkusje w możliwościach działania
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Jeżeli w tej perspektywie Rosjanom nie uda
się odbudować swojej mocarstwowej pozycji,
to Rosja zamknie się w pułapce polityki
zaprojektowanej przez Putina na początku
XXI wieku, redukując swoją pozycję do roli
chińskiego satelity.

rosyjskiej armii. Dlatego to najbliższa dekada,
a być może także pierwsza połowa następnej
dekady może być najbardziej niebezpieczna
dla pokoju w naszej części Europy, bo jeżeli
Putin nie zrealizuje swoich strategicznych
aspiracji w tej perspektywie czasowej, to
później szanse ich realizacji gwałtownie
spadną. Militaryzm jest ostatnią nadzieją
upadających mocarstw, ale, choć może być
groźny dla słabszych państw, to w dłuższej
perspektywie jest zawsze pułapką, która
prowadzi do upadku. Ponieważ konfrontacja
amerykańsko-chińska
prawdopodobnie
będzie mieć charakter znacznie dłuższy
niż pespektywa 10-15 lat, to należy się
spodziewać, że po tym okresie rosyjski
potencjał gospodarczy, mający przełożenie na
potencjał militarny ulegnie istotnej degradacji.

https://pixabay.com/pl/illustrations/putin-prezydent-rosji-2980748/

Potencjalnie Rosja ma wielkie szanse stać
się liczącym i nowoczesnym mocarstwem
oddziaływującym na politykę światową, pod
warunkiem uruchomienia swoich wielkich
możliwości rozwojowych, tkwiących nie
tylko w zasobach surowcowych, ale przede
wszystkim w możliwościach rozwojowych
rosyjskiego społeczeństwa. Ale uruchomienie
tych możliwości wymaga zasadniczego
odrzucenia paradygmatu polityki imperialnej
na rzecz polityki rozwoju narodowego,
do czego ekipa Putina nie
jest zdolna. Nie znaczy to,
że nie zdaje sobie sprawy
z rozwojowej pułapki, ale
stosowane częściowe reformy,
bez
zakwestionowania
fundamentów dotychczasowej
polityki,
nie
przynoszą
oczekiwanych
rezultatów.
Wymaga
to
bowiem
odrzucenia samych podstaw
paradygmatu imperialnego,
który jest podstawą zarówno
gospodarczej,
militarnej,
jak i zagranicznej polityki
realizowanej przez ekipę
Putina.
Paradygmat
ten
obliczony jest na ekspansję
i
podporządkowanie
sobie innych państw, a
rozwój gospodarczy jest
podporządkowany
polityce
ekspansji. I to właśnie polityka
ekspansji jest tą pułapką, która
blokuje rozwój ekonomiczny
i społeczny Rosji. Dziś
widać wyczerpywanie się
tego modelu uprawiania
polityki. Jeżeli zasadnicze >
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narastanie społecznego niezadowolenia nie
wyklucza także takiego rozwiązania. Dlatego
zarówno Polska, jak i Unia Europejska
powinny być przygotowane na możliwość
współpracy z Rosją pod warunkiem wyboru
przez Moskwę opcji narodowego rozwoju. Z
naszej strony warunkiem stworzenia strefy
wolnego handlu z Rosją, zniesienia systemu
wizowego,
współpracy
technologicznej
i inwestycyjnej
musi być oczekiwanie
uznania ładu geopolitycznego w Europie
wyłonionego w rezultacie upadku komunizmu,
ograniczenie rosyjskich wydatków obronnych
do poziomu 2% PKB, demilitaryzacji okręgu
królewieckiego i faktycznego uznania praw
własności i praw obywatelskich. Sformowanie
takiego przesłania, to nie tylko zadeklarowanie
udziału Unii w rozwoju ekonomicznym Rosji,
ale także wsparcie dla rosyjskich środowisk
narodowych przeformułowania paradygmatu
rosyjskiej polityki, tak aby Rosja stała się
konstruktywnym i silnym uczestnikiem ładu
międzynarodowego.

rozstrzygnięcia nie zapadną w najbliższej
dekadzie, to ta antyrozwojowa pułapka
na trwale zmarginalizuje pozycję Rosji.
Natomiast przeprowadzenie reform instytucjonalnych, przebudowa systemu sądowego,
wdrożenie
praworządności,
naprawa
administracji publicznej, zwalczenie korupcji,
a przede wszystkim poszanowanie własności
i wolności obywatelskich są warunkiem
zmiany paradygmatu imperialnego na
rozwojowy. Zmiana ta, to nie tylko gwarancje
wolności obywatelskich i prawa własności, ale
także przeznaczenie środków zużywanych
na armię i na fundusze rezerwowe na
potrzeby inwestycji gospodarczych i infrastrukturalnych. Zaś demokratyzacja Rosji,
poszanowanie
wolności
obywatelskich
i reformy instytucjonalne uruchomiłyby
wewnętrzne motory rozwoju. W pierwszym
rzędzie doprowadziłby do powrotu kapitału
notorycznie wyprowadzanego z tego
kraju przez oligarchów i do przyciągnięcia
międzynarodowych inwestycji. Konsekwencją
byłoby trwałe odprężenie z Zachodem i
nawiązanie korzystnej dla Rosji współpracy
gospodarczej i technologicznej. I choć Putin
dąży do współpracy zwłaszcza z Berlinem i
Paryżem, by choćby częściowo zrównoważyć
negatywne skutki własnej polityki, to szansa
na porozumienie satysfakcjonujące Moskwę
bez zmiany paradygmatu własnej polityki i
pomimo pewnych chęci wyrażanych w obu
stolicach jest mało prawdopodobna. Dla
obu tych państw bowiem rynek amerykański
jest znacznie ważniejszy, niż rynek rosyjski,
a Amerykanie nie zawahają się użycia
swoich możliwości do zablokowania
aliansu tych stolic z Moskwą. Perspektywa
dalszych rządów Putina, to perspektywa
niestabilności, niepewności i zagrożenia
bezpieczeństwa i współpracy zwłaszcza w
obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. To
także perspektywa gnicia Rosji i po upływie
bieżącej dekady nieuniknionej degradacji
Rosji w systemie międzynarodowym. I
choć usunięcie Putina nie wydaje się dziś
najbardziej realnym scenariuszem, to

Rosja ma szanse na tempo rozwojowe
porównywalne z tempem rozwoju Chin.
Radykalna zmiana paradygmatu własnej
polityki jest jedyną szansą na ucieczkę z
pułapki rozwojowej będącej konsekwencją
imperialnej polityki. Ten rozwój jest dziś
blokowany przez rządy kleptokracji i militaryzm
w polityce rosyjskiej. Ale tylko odsunięcie ekipy
Putina i radykalna zmiana polityki stanowią
jedyną możliwość uniknięcia zamknięcia
tego kraju w antyrozwojowej pułapce, której
konsekwencją będzie upadek tego państwa
i sprowadzenia go do roli chińskiego satelity.

Marian Piłka
Historyk, publicysta,
członek Prawicy Rzeczypospolitej
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Rafał Trzaskowski na wojnie z policją
w komunikatach prasowych, przedstawiciele
Policji zapowiedzieli, że nawet w przypadku
wstrzymania środków ze stołecznego ratusza,
nadal będą dokładać wszelkich starań do
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.
Niestety jednak taka zapowiedź może
być bardzo niepokojąca dla mieszkańców
Warszawy, pokazuje to bowiem, że hipokryzja
i krótkotrwałe korzyści polityczne Rafała
Trzaskowskiego są dla niego ważniejsze,
niż bezpieczeństwo obywateli. Miejmy
nadzieję, że ktoś ze środowiska Prezydenta
Trzaskowskiego, wyjaśni mu, iż ,,strzelanie
fochów’’ na działania Policji i ucinanie jej
finansów to manewr wyłącznie ze szkodą dla
mieszkańców Warszawy. Wkrótce dowiemy
się, czy Pan Prezydent w tej kwestii będzie
kierował się rozsądkiem i dobrem Stolicy, czy
krótkotrwałym interesem wyborczym.

27 listopada bieżącego roku, Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy, zapowiedział
jeden z najbardziej irracjonalnych i
nierozsądnych pomysłów w dotychczasowej
kadencji
samorządu.
Trzaskowski
zapowiedział, iż w związku z tym, że
Policja zaczęła reagować na łamanie
przepisów przez uczestników tzw. Strajków
Kobiet – samorząd warszawski zawiesi
dofinansowanie Stołecznej Policji. Hipokryzja
Pana Prezydenta jest w tym wypadku
zwyczajnie niesmaczna, nie przeszkadzało
mu bowiem stosowanie nieadekwatnych
środków
przymusu
bezpośredniego
wobec dziennikarzy i uczestników Marszu
Niepodległości. Zapomniał on również, jak
za czasów Platformy Obywatelskiej Policja
brutalnie tłumiła protesty górników, stosowała
przemoc i prowokacje podczas Marszów
Niepodległości, etc.. Jeśli Rafał Trzaskowski
w tak młodym wieku ma problemy z pamięcią,
to nie wróży to dobrze dla jego dalszej kariery
politycznej.

Ernest Jerzy Kobyliński
Radny Dzielnicy
Praga-Północ m.st. Warszawy
www.facebook.com/e.kobylinski

Podkreślić należy, że protestujący zachowują
się agresywnie, łamią przepisy związane z
pandemią i wielokrotnie stawiają opór wobec
Policji. Przez kilka tygodni funkcjonariusze
częstoniereagowalinaagresjędemonstrantów
oraz na niszczenie przez nich mienia. Gdy
zaczęli reagować tak, jak w przypadku każdej
innej manifestacji, nagle Pan Prezydent
grozi zawieszeniem dofinansowania. Taki
krok byłby działaniem jedynie na szkodę
mieszkańców i bezpieczeństwa w Stolicy.
Prezydent nie zapowiedział również w jaki
sposób spożytkowałby takie środki, czy za
kwotę zabraną Policji rozwijałby monitoring na
terenie Warszawy, czy dofinansowałby Straż
Miejską oraz zobligował tę formację do bardziej
wytężonej i pożyteczniejszej pracy? Protest
w postaci zawieszenia finansowania dla
służb jest jednym z najbardziej dziwacznych
pomysłów włodarza Warszawy. Jak czytamy

“Święta to nie tylko czas otwierania
prezentów, ale przede wszystkim
czas otwierania naszych serc. “
Autor nieznany
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Patrząc oczami katolika
gorszących scen. Nie przeszkadza im, że
wielu homoseksualistów wykorzystuje dzieci
seksualnie, wręcz walczy się o ich prawa
do adopcji dzieci i ubolewa się nad losem
biednych, pokrzywdzonych gejów, którzy
boją się o własne życie w zacofanej Polsce.
Problem pedofilii był i jest. Tylko niektóre
środowiska potrafią go dobrze ukryć lub w
sposób przebiegły zamydlić społeczeństwu
oczy. Ci którzy te sprawy nagłaśniają poddają
się skutecznemu zastraszeniu.

,,Kapłan nigdy nie może pełnić swoich
obowiązków w poczuciu własnej doskonałości,
wzywając innych do nawrócenia, sam musi
się nieustannie nawracać. Jeśli mamy innym
pomagać do nawrócenia, musimy stale je
podejmować w naszym życiu’’
List do Kapłanów na Wielki Czwartek 1979 r.
Przez ostatnie kilka miesięcy Kościół w Polsce
przechodzi kryzys. Jednym z tematów, z
którymi nie radzą sobie polscy hierarchowie jest
pedofilia. Zapowiadane kroki uporządkowania
tej sprawy nie przynoszą wymiernych
korzyści. Kończy się tylko na posypaniu głowy
popiołem. Realnych czynów jest mało. Na tym
braku działania korzystają media, zwłaszcza
te nieprzychylne, którym w sposób bardzo
prosty przychodzi przedstawianie księży
jako pedofilów, często bez przedstawiania
rzeczowych i realnych dowodów. I tak rodzi
się myślenie, że duchowni to gwałciciele,
zboczeńcy, od których trzeba trzymać się
z dala. A rodzi to bardzo okrutne skutki,
chociażby w liczniejszych atakach na księży,
również na tych, dla których grzech pedofilii
jest czymś obrzydliwym. Na budynkach
kościelnych wypisuje się obraźliwe, często
wręcz wulgarne, hasła, a liturgia traktowana
jest jak swego rodzaju spektakl, który można
przerwać głosząc uwłaszczające godności
chrześcijanina hasła.

Wracając do tematu przewodniego warto
zadać pytanie, skąd się wziął dzisiaj kryzys
w Kościele? Jednym z powodów jest to,
że wielu księży z własnej wygody chce
być traktowanych na wzór zachodni, jak
urzędnicy, do których ludzie idą po usługę.
Ksiądz dzisiaj w wielu przypadkach ma
funkcję usługodawcy. Kapłan ma udzielić
chrztu, komunii, ślubu, pogrzebać. Nie daj
Boże, żeby zwrócił uwagę na to, co jest złe.
Ksiądz nie może pouczyć, udzielić rady,
zganić. Jedyne, co może, to w sposób wręcz
bajkowy przedstawiać nauczanie Kościoła. Z
Biblii ma wybierać te wersy, które pasują do
współczesnych czasów, broń Boże nazywać
homoseksualizm grzechem, bo to jest
niewygodne. To jest mowa nienawiści. Brak
tolerancji...
I tu można dojść do sedna sprawy. Księża
często dla własnego spokoju spłycają naukę
Kościoła, Ewangelii. Rezygnują z bycia
pasterzami, przewodnikami. Miejsce to
zajmują inni wielcy tego świata, którzy chcą
ukształtować nauczanie Kościoła na własną
modłę. Hierarchowie kościelni idą często
na układ z władzą państwową stając się jej
zakładnikami. Wy chronicie nas, my chronimy
was. Niestety na przegranej pozycji stoją
ludzie Kościoła, którzy nie patrząc na dobro
swojej owczarni oddają ją za bezcen własnych

Te same media, które wytykają palcami
księży nie mają problemu, aby promować
osoby ze świata showbiznesu, kultury, które
realnie mogą mieć problem z pedofilią. Nie
przeszkadzają im aktorzy wykorzystujący
nastoletnie dzieci do swoich niecnych celów,
a każdy taki wybryk tłumaczą tym, że taki
jest świat. Mediom, które najbardziej atakują
księży nie przeszkadzają gej-party, parady
równości, na których dochodzi do różnych
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ufać tym, którzy przerzucają winę z jednego
na drugiego, lub, nie daj Boże, obarczają
winą pokrzywdzonego? Jak ufać temu, który
przyznaje się do winy przyparty do muru?
Ludzką rzeczą jest upadać… Ale diabelstwem
jest robić dobrą minę do złej gry. Ksiądz, który
jest współbratem dla drugiego kapłana nie
powinien chronić jego złego postępowania
i piętnować tych, którzy pokazują zło, ale w
braterskiej miłości wezwać go do przyznania
się i nawrócenia. Ewangelia w swej mądrości
nakazuje w wielu momentach, aby upominać
tych, którzy grzeszą. Jeśli człowiek jest
rozsądny, to te napomnienia będzie traktować
jako pomoc, a nie wojnę.

wygód. Dziwimy się, że wielu biskupów,
kardynałów w poprzednich latach kryło
sprawców pedofilii. Ilu z nas się zastanowiło
kto steruje nimi zza kulis?
Dlaczego Kościół Katolicki nie chce dokonać
swoistego samooczyszczenia, autolustracji?
Czy jest coś na rzeczy? Tego raczej się nie
dowiemy. Ale każdy człowiek, zwłaszcza
katolik, patrzy z bólem, jak jego Matka Kościół
jest traktowana jak bazar, na którym każdy
próbuje ubić własny interes. Dzisiaj wielu
wysoko postawionych w hierarchii Kościoła
boi się tknąć problemu pedofilii zasłaniając się
niepamięcią lub brakiem wiedzy. Zapominają
o tym, że tego tematu nie da się zamieść
pod dywan. A lukę, która powstaje wypełniają
media, które nie są przychylne Kościołowi.

Kościół chce oczyszczenia? Niech zacznie
od samej góry. Niech słucha również głosu
pokrzywdzonych. I niech nie boi się głosić
prawdy, która została przedstawiona w
Ewangelii. Ludzie chcą kapłanów odważnych.
Takich, którzy nie będą się bali powiedzieć
niewygodnej prawdy. Nie będą się bali
doradzić, a często zganić. Jeśli Kościół chce
oczyszczenia, powinien w sposób stanowczy>
https://pixabay.com/pl/photos/smutny-dziecko-ch%C5%82opiecp%C5%82acz-%C5%82zy-214977/

Potrzeba nam pasterzy, którzy nie będą się
bać podjąć tego tematu na poważnie. Nie
tylko, gdy bracia Sekielscy mają premierę
nowego odcinka swojego filmu, czy jak wyjdzie
na jaw nowy skandal pedofilski z udziałem
kapłana. Pasterz ma być przewodnikiem. Jak
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pozbyć się osób, które godzą w Jego dobre
imię swoim nieobyczajnym zachowaniem. W
przeciwnym razie temat jak bumerang będzie
powracać, co będzie skutkowało pustymi
ławkami na lekcjach religii w szkole, pustymi
kościołami podczas liturgii, mniejszą liczbą
powołań do kapłaństwa. Ludzi zwłaszcza
młodych nie pociąga bylejakość, która
niestety bardzo często prezentowana jest w
naszych kościołach. Kościół, księża są od
tego, aby pokazywać prawdę, która często
jest niewygodna dla świata, niemiła dla ucha.
Jeśli Kościół ugnie się przed siłami złego, on
to wykorzysta. A religia zamiast być ostoją dla
człowieka stanie się czymś małostkowym i
często zbytecznym w życiu.
Jako praktykujący katolik, jako człowiek,
domagam się uporządkowania m.in. problemu
pedofilii w Kościele. Ale nie w taki sposób,
że jego przedstawiciele będą pozywać
swoich kapłanów przed sądy cywilne, gdy
ci zadają pytania często niewygodne. Nie
w taki sposób, że ofiary, gdy domagają
się prawdy i zadośćuczynienia napotykają
ścianę biurokracji lub przedawnienia. Jako
katolik jestem w stanie wybaczyć również i
taki czyn. Ale tylko wtedy, gdy popełniający
przyznaje się do niego i postanawia poprawę
oraz poddaje się karze. Bez względu na to,
czy jest biskupem, księdzem czy zwykłym,
prostym człowiekiem. Jako katolik, mogę
obiecać wsparcie modlitewne w powrocie na
drogę prawdy i prawdziwej miłości. Wszyscy
jesteśmy braćmi i siostrami, a nasza jedność
może się umocnić najbardziej w chwilach, gdy
w Kościele wzmaga się taka burza. A pasterze
zamieniają się często w wilki…

“Kochaj Polskę i miej Jej dobro na
uwadze zawsze. Ona musi zająć w
świecie właściwe miejsce i uzyskać
dobrobyt oraz szczęście wszystkich
obywateli. (…) Musisz kształcić
swój umysł, zdobyć szerokie
wiadomości. Ucz się pilnie. Wyjedź
na studia zagranicę (Ameryka,
Anglia Holandia lub Belgia). Staraj
się tam zapoznać z bieżącymi
problemami życia naukowego,
gospodarczego, społecznego,
kulturalnego i politycznego.
Pamiętaj że musisz wrócić do kraju
z wiadomościami pozytywnymi
i gruntownymi. Co szlachetne i
wielkie – przyjmuj, co płytkie i
nikczemne – odrzucaj. “

Łukasz Russa

Łukasz Ciepliński
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Ważne daty z historii Polski
01.12.1338

W warszawskim kościele św. Jana sędziowie papiescy ogłosili pozew w sprawie
zatargu między królem Polski Kazimierzem III Wielkim a Zakonem krzyżackim o
ziemię chełmińską i dobrzyńską. W dokumencie umieszczono pierwszy oficjalny opis
Warszawy.

01.12.1918

Szachownica lotnicza stała się oznaką polskiego lotnictwa wojskowego.

01.12.1945

Mieszkańcy Grójca zaatakowali miejskie więzienie w celu odbicia więźniów politycznych,
co spotkało się z ostrą reakcją MBP i rozgłosem w kraju.

04.12.1926

Roman Dmowski utworzył Obóz Wielkiej Polski.

05.12.1830

Gen. Józef Chłopicki został dyktatorem powstania listopadowego.

08.12.1958

W Warszawie odnaleziono ciało porwanego i zamordowanego przez nieznanych
sprawców w styczniu 1957 roku licealisty Bogdana Piaseckiego, syna Bolesława, lidera
przedwojennej ONR Falangi i szefa powojennego Stowarzyszenia „Pax”.

11.12.1922

Został zaprzysiężony pierwszy prezydent RP Gabriel Narutowicz.

13.12.1830

Sejm ogłosił powstanie listopadowe powstaniem narodowym.

13.12.1981

Decyzją Rady Państwa z dnia poprzedniego o północy został wprowadzony stan wojenny,
powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, władzę w kraju przejęło wojsko,
internowano działaczy opozycyjnych, zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach,
wprowadzono cenzurę korespondencji, przerwano łączność telefoniczną, wprowadzono
godzinę milicyjną.

14.12.1970

Robotnicy Stoczni Gdańskiej odmówili podjęcia pracy i wielotysięczny tłum przed
południem udał się pod siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku.

16.12.1922

Eligiusz Niewiadomski zastrzelił w warszawskiej „Zachęcie” prezydenta RP Gabriela
Narutowicza. P.o. prezydenta został marszałek Sejmu Maciej Rataj.

17.12.1970

Doszło do masakry pracowników Stoczni im. Komuny Paryskiej na przystanku Szybkiej
Kolei Miejskiej Gdynia Stocznia, w wyniku której, według prokuratury, zginęło 10 osób
oraz do walk ulicznych w Szczecinie, w których zginęło 16 osób, a przeszło 100 zostało
rannych (tzw. „Czarny Czwartek”).

19.12.1864

Został aresztowany przez Rosjan ostatni naczelnik Warszawy w powstaniu styczniowym
Aleksander Waszkowski.

22.12.1939

Prezydent Warszawy Stefan Starzyński został rozstrzelany przez Gestapo w mieście lub
jego okolicach (ewentualnie dzień wcześniej lub dzień później).
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26.12.1806

Stoczono bitwę pod Pułtuskiem.

27.12.1939

W odwecie za zabicie 2 żołnierzy, w nocy 26 na 27 grudnia Niemcy zamordowali w Wawrze
pod Warszawą 107 osób.

27.12.1529

Król Zygmunt I Stary przyłączył Mazowsze do Polski.

27.12.1918

Wybuchło powstanie wielkopolskie.

29.12.1944

Zburzenie Warszawy: zakończono wysadzanie w powietrze Pałacu Saskiego
(27-29 grudnia).
Opracował
Jacek Filipczak

“Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę
zamordowany jako katolik za wiarę świętą jako Polak za Polskę
niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość.
Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i
Polska niepodległość odzyska a pohańbiona godność ludzka zostanie
przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł
moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj mój ukochany.
Całuję i do serca tulę. Błogosławię i Królowej Polski oddaję. Ojciec. “
Łukasz Ciepliński z więzienia UB, w grypsie do syna Andrzeja, 20 stycznia 1951
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Życzenia
Taka noc przypada tylko raz
do roku,
Przynosi radość i niebiański
Pokój
Dzieciątko małe w żłóbku
już leży
Kto tylko może, do Niego
bieży.
W miłości, szczęściu i
pomyślności
Życzę Państwu radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w 2021 roku!

Ernest Jerzy KobalińskiRadny Dzielnicy Praga PółnocM. st. Warszawy

Najważniejsze wydarzenia TMPTiK w 2020 roku
Dla naszego Stowarzyszenia, pomimo
obostrzeń związanych z pandemią COVID-19,
był to pracowity rok. Część wydarzeń byliśmy
zmuszeni odwołać, ale większą udało się
zrealizować, jednak w zmienionej formie.
Zaczęliśmy przygotowywać wydarzenia
online. Zrealizowaliśmy cały cykl Wirtualnych
Spotkań z historią Pragi, czy Wirtualne Żywe
Lekcje Historii. Wszystkie te wydarzenia są
dostępne na naszym kanale na YouTube.

- Projekcje filmów z archiwów IPN i Koncert
Patriotyczny;
- Dioramę „Życie codzienne Żołnierzy
Wyklętych”;
- Przemarsz śladami
,,Żołnierzy Wyklętych’’;

miejsc

- Inscenizacje historyczne
,,Żołnierzy Niezłomnych’’.

Większość wydarzeń mijającego roku
związana była z dwoma największymi
projektami: Praskie Centrum Edukacji
Historycznej oraz „Praga to nie Warszawa.
Myśl Praska, jako lokalny informator i kreator
postaw patriotycznych”. Rok 2020 dla
naszego Stowarzyszenia był rokiem dwóch
kierunków:

w

kaźni
dniu

Z okazji 86. rocznicy podjęcia Powstania
Warszawskiego na Pradze przygotowaliśmy
dwudniowe obchody. 1 sierpnia 2020
r. miały miejsce dwie dioramy: Punkt
Powstanie Warszawskie na Pradze i
Punkt Powstanie Warszawskie po drugiej
stronie Wisły, gdzie pokazaliśmy sprzęt,
umundurowanie, uzbrojenie z tamtego
okresu. Zorganizowaliśmy też Dzielnicowe
obchody rocznicy. 2 sierpnia 2020 r. odbyły
się kolejne dwie dioramy: Punkt Powstanie
Warszawskie na Pradze i Punkt Powstanie
Warszawskie po drugiej stronie Wisły.
Pokazaliśmy barykadę powstańczą, wystawę
broni, samochód pancerny FAI 202 (zdobyty
przez
powstańców).
Przygotowaliśmy
ekspozycję granatników i moździerzy
powstańczych, utworzyliśmy stanowiska
harcerskiej poczty polowej. Przedstawiliśmy
kalejdoskop historyczny wydarzeń z 1944
roku. Zwiedzający mogli zaopatrzyć się w
samodzielnie uszyte opaski.

- Promocji historii, tradycji polskiej, w
kontekście najważniejszych wydarzeń
historycznych Warszawskiej Pragi;
- Wydarzeń kulturalnych jako obrazu
współczesnej Ojczyzny
Cyklicznie organizujemy mszę świętą w
intencji Ojczyzny. 2 stycznia 2020 odbyła się
uroczysta msza święta w 81. rocznicę śmierci
Romana Dmowskiego. Świętowaliśmy 372.
rocznicę nadania praw miejskich Pradze.
Dla lepszego zrozumienia zacytuję „odezwę”
z plakatu zapraszającego na wydarzenie:
„Wzywa się Mieszkańców do osobistego
wstawiennictwa i wysłuchania królewskiego
obwieszczenia miłościwie panującego króla
Władysława IV 09.02.2020 przed Katedrą Św.
Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika,
przy ul. Floriańskiej 3”. W ramach obchodów
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych zorganizowaliśmy:

Stowarzyszenie
współuczestniczyło
w organizacji defilad historycznych na
Warszawskiej Woli, w Legionowie, Piasecznie
i na Pradze Północ.
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Uczestniczyliśmy,
jako
grupa
rekonstrukcyjna,
w
uroczystościach
poświęconych pamięci 77. Pułku Piechoty
WP oraz 77. Pułku Piechoty AK okręgu
Nowogródek oraz Mieszkańców Ziemi
Lidzkiej.
Pomagaliśmy
organizować
wydarzenie
poświęcone
„Pamięci
pomordowanych i zamęczonych przez
NKWD i UB w Praskich katowniach”.
W ramach tej uroczystości odbyła się
intencyjna msza święta. Po mszy nastąpiło
złożenie wieńców i kwiatów pod tablicami
pamiątkowymi. Organizowaliśmy obchody
81. rocznicy niemieckiej napaści na Polskę
i wiele innych podobnych wydarzeń.
Najważniejsze zorganizowane przez nas
wydarzenia kulturalne to:
- Spotkanie poetycko - muzyczne ,,Ojcu
Świętemu Śpiewajmy’’;
- Koncert młodych talentów ,,Młodzi
Niepodległej’’;
- Koncert patriotyczny Norberta ,,Smoły’’
Smolińskiego ,,Przywróceni Pamięci’’;
- Festiwal Kolęd ,,Kolędować Małemu’’.

Sławomir Wojdat
Prezes
Towarzystwa Miłośników
Polskiej Tradycji i Kultury

Zapraszamy wszystkich do wstąpienia w szeregi naszego
Towarzystwa. Każdy z Was u nas znajdzie coś dla siebie.
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

Pasjonuje Cię historia Pragi?
Masz ciekawy praski temat, ktorym warto
zainteresować mieszkańsów?
Skontaktuj się z nami:
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