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Od redakcji 
 
 

   Trochę czasu minęło od ostatniego wydania naszego pisemka, ale nie umknęło nam święto 

Dnia Nauczyciela, tudzież początek kolejnego nowego roku akademickiego.  

   I z tej to właśnie okazji składamy najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom 

UŁ – bez względu na zajmowane stanowisko pracy czy też status naukowy – aby nowy rok 

2018/2019 był owocny i satysfakcjonujący dla całej naszej uniwersyteckiej wspólnoty oraz 

indywidualnie dla każdego z nas, członków akademickiej społeczności. Wszystkim również ży-

czymy otrzymania szczególnego wyróżnienia dla ich pracy dydaktycznej i naukowej, jakim jest 

Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

   Miło nam jest także poinformować koleżanki i kolegów, iż Uchwałą Zarządu Głównego ZNP  

z dnia 19 XII 2017 r. Odznaką za 50 Lat Przynależności do ZNP odznaczono członków naszej 

Sekcji Emerytów i Rencistów w osobach: H. Bielickiej, W. Baranowskiego, J. Białasa, 

D. Horbaczewskiej, W. Kakowskiego, A. Muchnickiej-Djakonow, T. Papuzińskiej, B. Rakow-

skiego, J. Tomczaka. Serdecznie Im tego wyróżnienia gratulujemy.  
                

                            Nauczyciel                   Medal KEN       Odznaka 50.lecia 

 
na początku roku        na końcu roku 

 

   Spieszymy także poinformować, iż redakcja powiększyła się o dwie osoby płci pięknej  

(i nie tylko chodzi o parytet), a to o koleżanki Dagmarę Rode i Lilianę Świątek, które odtąd 

zajmować się będą kulejącym przepływem informacji na linii Rada Zakładowa (zwłaszcza prace 

Prezydium) – członkowie Związku poprzez teksty zamieszczane na naszych łamach. 

Redakcja 
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       B e z   a u t o c e n z u r y  

 
Mity i historyczne realia 

 
„Kto nie był socjalistą za młodu, ten na starość będzie skurwysynem” 

 

„Ja tego, proszę pana, nie nazywam Konstytucją, ja to nazywam  konstytutą. 

I wymysliłem to słowo, bo ono najbliższe jest do prostytuty. 

Pierdel, serdel, burdel” 

 (J. Pilsudskiego komentarz do Konstytucji 1921 r.) 

 
 

   Zbliża się Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. I jak zwykle w takich przełomowych mo-

mentach, gdy święci się narodowe sukcesy, pada pytanie o ich autorów. 

   Historycy rzucający się do komercyjnych piór będą zapewne wymieniali kilku ojców Niepodleglej.  

A to: J. Piłsudskiego, I. J. Paderewskiego, R. Dmowskiego, W. Witosa, I. Daszyńskiego, W. Korfantego  

i kilku innych, mniej znanych powszechnie antyzaborowych, niepodległościowych działaczy. 

   Niestety, pomijając cały kontekst splotu sprzyjających okoliczności, które wyłoniły się wraz ze zwycię-

stwem państw Entanty nad koalicją państw Centralnych, rewolty październikowej w Rosji czy też dzia-

łalnością zagraniczną Komitetu Narodowego Polskiego, a nade wszystko walki zbrojnej samych Polaków 

oddających życie dla wolności na wszystkich frontach Wielkiej Wojny, nie wszyscy piszący mogą być 

wiarygodni, a ich prawdy bywają nie do końca udokumentowane. Nazbyt często ocierają się o mity. 

   Wśród panteonu twórców II Rzeczypospolitej Polskiej za największą postać w dziele odzyskania nie-

podległości powszechnie wyróżniany jest Jozef Piłsudski. 

   Sądzę, iż dokonując jubileuszej renowacji pomników-ojców odzyskanej 100 lat temu polskiej niepodle-

głości mit Józefa Klemensa Piłsudskiego należałoby zdecydowanie odbrązowić. 

   Przejdźmy jednak do roku 1918 i projektowanych z wielką pompą uroczystości 100. rocznicy odzyska-

nia niepodległości i powstania II Rzeczypospolitej Polskiej. Zwłaszcza do roli w niej Józefa Piłsudskiego. 

   Współczesna propaganda rządzących często posługuje się odniesieniami do międzywojennej Polski, 

wskazując jej zalety, a zwłaszcza polityczną pozycję w niej „Ziuka”. Osobiście nie mam nic przeciwko 

temu, by o niej przypominać, ale zgłaszam zdecydowany sprzeciw wobec „lukrowania” dziejów II RP   

i „ojcowskiej” w niej roli Naczelnika Państwa.  

    Zacznijmy od pierwszej nieprawdy związanej z Legionami Polskimi. Oto bowiem przypisywany  

Piłsudskiemu projekt ich stworzenia mija się z faktami, bo ich organizatorami byli krakowscy tzw. lojali-

ści, m.in. minister skarbu Austro-Węgier – Leon Biliński, prezydent Krakowa – Juliusz Leo i były na-

miestnik Galicji i członek austriackiej Izby Panów – Michał Bobrzyński. W sensie geopolitycznym ci 

działacze polityczni myśleli o związku Polski z królestwem Austro-Węgiersko-Polskim, oczywiście pod 

władzą Habsburgów.  

   Drugim z przekłamań jest to, że Piłsudski był naczelnym dowódcą Legionów Polskich. Na ich czele stał  

bowiem emerytowany generał armii austriackiej Karol Trzaska-Durski, a przyszły Naczelnik Państwa 

pełnił jedynie funkcję dowódcy I Brygady, ponieważ nie miał wojskowego wykształcenia ani też wyma-

ganego stopnia wojskowego. Nikt jednak nie zaprzecza, że 6 sierpnia 1914 r. – za pozwoleniem Austria-

ków – Piłsudski wyruszył na czele Pierwszej Kompanii Kadrowej (oddziału wywodzącego się ze Związ-

ku Strzeleckiego) z Krakowa do zaboru rosyjskiego po to, aby tam wywołać powstanie. Jak wiadomo 

Pierwsza Kadrowa do Kielc dotarła 6 dni później, lecz będąc wręcz wrogo przyjęta przez ludność  

i w obliczu nadchodzących wojsk rosyjskich wycofała się nie osiągając zamierzonego celu. Jednak już 

właśnie od tego momentu środowisko Piłsudskiego zaczęło gloryfikować jego osobę i jego wcześniejszą 

działalność polityczną jako socjalisty. Zaś uleganie mitotwórczemu naciskowi legendy socjalisty-

rewolucjonisty stworzyło z niego fikcyjnego twórcę Legionów i ich Komendanta. Dowodnie pisze o tym 

Andrzej Chwalba w publikacji Legiony Polskie 1914-1918, Warszawa 2018. 

   A teraz co do ważkich dni połowy listopada 1918 r. 
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   Po pierwsze – mitem jest stwierdzenie, że jako były więzień, cywil, po powrocie do Warszawy z Mag-

deburga 10 listopada następnego dnia (11 XI) Piłsudski przejął władzę nad wojskiem. I tu pojawiają się 

pytania: jakim wojskiem? Kto był jego wcześniejszym dowódcą? Czy w ogóle takowe jako całość istnia-

ło? Przecież Piłsudski nie sprawował dowództwa nad nieistniejącą armią w nieistniejącym jeszcze z 

punktu prawa międzynarodowego państwie: czy nad Polskimi Siłami Zbrojnymi? Czy nad nieliczną tajną 

Polską Organizacją Wojskową? Bo przecież nie nad Błękitną Armią gen. J. Hallera, której pierwsze jed-

nostki przybyły z Francji do kraju w kwietniu 1919 r.?  

  Po drugie – mitem jest także stwierdzenie, że 14 listopada Piłsudski „otrzymał” władzę cywilną z rąk 

powołanej przez obu cesarzy w 1916 r. Rady Regencyjnej w osobach abp. Kakowskiego, Ostrowskiego  

i ks. Lubomirskiego. Warto w tym miejscu uzmysłowić sobie, iż już 7 listopada zaczął pracować  

w Lublinie rząd Ignacym Daszyńskiego, a także inne lokalne ośrodki władzy – w tym Polska Komisja 

Likwidacyjna w Krakowie (na czele z Wincentym Witosem), zaś w Poznaniu Naczelna Rada Ludowa (na 

czele z Wojciechem Korfantym), czy też Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego. To one musiałyby jed-

nocześnie złożyć swoje mandaty lokalnych egzekutyw w ręce Piłsudskiego jako tymczasowego jednoo-

sobowego organu wykonawczego. Tego zaś oficjalnie nie zrobiły. 

   Po trzecie – niepodważalnym faktem jest, że Piłsudski 16 listopada notyfikował mocarstwom fakt 

odrodzenia Republiki Polskiej. I to właśnie wydarzenie winno stanowić cezurę narodzin  

II RP, a nie 11 listopada.  

   Koniecznym jest również dodanie, że również własnym dekretem – czyli bezprawnie – Piłsudski wska-

zał osobę Jędrzeja Moraczewskiego na premiera nowej Rady Ministrów (18 XI ) i także tym samym spo-

sobem zadekretował  22 listopada siebie na stanowisku Tymczasowego Naczelnika Państwa – nieznaną 

wcześniej funkcję quasi prezydenta. Uczynił to mocą aktu normatywnego nieznanego w dziejach Polski, 

nie mając ku temu żadnych podstaw ustrojowo-prawnych. Stąd wniosek: Święto Narodowe 11 listopa-

da nie ma umocowania prawno-historycznego. Chyba że wiążemy powyższy świąteczny dzień  

z kapitulacją podpisaną przez Niemcy wobec aliantów w wagonie na bocznicy kolejowej na skraju lasku 

we francuskim Compiégne. 

   Sam Piłsudski do pierwszych wyborów parlamentarnych, tzn. Sejmu Ustawodawczego w styczniu  

1919 r. był więc li tylko Tymczasowym Naczelnikiem. Tytuł Naczelnika Państwa otrzymał od Sejmu 

Ustawodawczego dopiero 20 lutego 1919 r. i tak jak wcześniej dalej formował rządy oraz miał przemoż-

ny wpływ na wybory kolejnych premierów i zmiany w składach gabinetów ministrów. 

   Po czwarte – będąc naczelnym dowódcą polskich sił zbrojnych w wojnie z bolszewikami, mimo po-

wszechnego mniemania, wcale nie był ani twórcą planu obrony stolicy, ani bezpośrednio kierującym 

Bitwą Warszawską 1920 r. na froncie. Bowiem plan ofensywy ratującej Polskę przed bolszewikami opra-

cowali: szef sztabu gen. Tadeusz Rozwadowski, gen. Władysław Sikorski  i gen. Maxime Weygand (szef 

francuskiej misji wojskowej w Warszawie). Tak więc „cudu nad Wisłą” nie można traktować jako rezul-

tatu „geniuszu” Naczelnika i jego osobistego sukcesu. Co niestety pokutowało w okresie II RP i pokutuje 

obecnie.  

   Po piąte – niewątpliwie sumienie Naczelnika Państwa obciąża zmach stanu 12-15 maja 1926 r., który 

pod pretekstem ukrócenia „sejmokracji”, krwawo rozbił wątłe jeszcze podstawy demokracji międzywo-

jennej RP i kosztował życie 421 osób i ok. 900 rannych, wprowadzając zarazem rządy autokratyczne, 

deprecjonując rolę legalnych władz i pozbawiając prezydentury Stanisława Wojciechowskiego, faktycz-

nie zaś zmuszając go do abdykacji. Nawet po śmierci dyktatora Piłsudskiego w 1935 r. system przez nie-

go i jego zwolenników stworzony trwał, mimo że władza w Polsce skupiła się w trzech ośrodkach: prezy-

denckim (Ignacego Mościckiego, któremu konstytucja kwietniowa dała ogromną władzę), ministerialnym 

(Józefa Becka – ministra spraw zagranicznych) i wojskowym (gen. Edwarda Śmigłego-Rydza – szefa 

GISZ-u). To ci politycy, dotąd nierozliczeni przez historię, są odpowiedzialni za nieprzygotowanie kraju  

i narodu do ataku niemieckiego i najazdu Sowietów we wrześniu „pamiętnego 1939 roku”.  

   Wreszce po szóste – w tym miejscu należałoby wspomnieć o ponurej sprawie, tj. Berezie Kartuskiej, 

prześladowaniu polityków opozycji i o procesie brzeskim. Nie można dzisiejszym sposobem „wygum-

kować” strajków robotników walczących o poprawę warunków socjalno-bytowych, strajków chłopskich 

na skutek zapowiadanej i niezrealizowanej reformy rolnej czy strukturalnego bezrobocia. A zwłaszcza 

demonstracji rozpędzanych przez policję państwową i wojsko, w których w latach 1932-1937 życie stra-

ciło 117 osób. 
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   W naszej pamięci musi także pozostać przyzwolenie na działalność endeckich młodzieżowych bojówek 

oraz wszelkiej maści „patriotów-narodowców”, czy getta ławkowego oraz numerus clausus w odniesieniu 

do mniejszości etnicznej wielonarodowościowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej.  

   Do dzisiaj kontrowersje wzbudza niewyjaśniona sprawa zgodyMarszałka nie tylko na stworzenie obozu 

w Berezie Kartuskiej, lecz także jego stanu wiedzy o tym, jak postępowano tam z więzionymi od 1930 r. 

antysanacyjnymi politykami Centrolewu (tortury, wymuszanie zeznań, itp.).  

   Jest faktem, że wielu z nich musiało udać się na przymusową emigrację do Czechosłowacji i do Szwaj-

carii. Tak było m.in. w przypadku trzykrotnego premiera W. Witosa, W. Korfantego i gen. W. Sikorskie-

go. Cieniem na stawianych J. Piłsudskiemu jako mężowi stanu pomnikach muszą kłaść się wątpliwości 

co do tajemniczego zgonu (otrucie?) gen. T. Rozwadowskiego (szefa sztabu WP w czasie wojny bolsze-

wicko-polskiej), który okazał się głównym twórcą planu przełomowej obrony stolicy i z tego powodu, 

bez swego udziału, potraktowany został jako główny oponent w sprawach wojskowych wobec rozpo-

wszechnianego mitu Piłsudskiego jako „Zbawcy Ojczyzny”. Po zamachu stanu dokonanym przez Na-

czelnika Państwa i jego polityczno-wojskowych zwolenników w maju 1926 r. Rozwadowski stał bowiem 

się dlań wrogiem nr 1.  

   Podobnie rzecz się ma wobec zaginięcia (mord?) gen. Władysława Zagórskiego w 1927 r., czy też prób 

zastraszania (pobicia przez nieznanych sprawców) posła Jerzego Zdziechowskiego i bandyckich napadów 

na antysanacyjnych pisarzy i publicystów (np. na J. Kaden-Bandrowskiego). Jest raczej niemożliwe, żeby 

Piłsudski faktów tych nie znał. 

   Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. nie zdążywszy odnieść się do nowej konstytucji kwietniowej. 

Przyczyna zgonu nigdy nie została wyjaśniona i podana do wiadomości ze względu na mitotwórczy cha-

rakter przekazu życiorysu Piłsudskiego społeczeństwu, zarówno II Rzeczypospolitej, jak i współczesne-

mu. Wiadomym jest nie od dzisiaj, że miał on genetyczne skłonności depresyjne ujawniające się podczas 

kilku aresztowań w czasach gdy prowadził działalność konspiracyjną. W ostatnich latach życia prócz 

demencji lekarze podejrzewali u niego nowotwór wątroby. Inną prawdopodobną przyczynę zgonu Mar-

szałka podaje dr med. M. Kamiński w książce Ostatnia tajemnica Marszałka Piłsudskiego czyli czekając 

na doktora House’a, Warszawa 2015. 

 

   Stąd „krakowskim targiem” moja propozycja brzmi następująco – świętujmy Dni 100 Lat Niepodległo-

ści od 11 do16 listopada, choć zdaję sobie sprawę z tego, iż spadną na mnie gromy nie tyle za tę propo-

zycję, co za obrazoburczy tekst „wyrobopodobnego felietonu”, jaki powyżej popełniłem. 
 

Ireneusz T. Kolendo 

 

  
Szkolna wystawka okolicznościowa Twórcy Polski Porozbiorowej (sic!)…  gdzieś w Polsce 
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   Z Globtroterami w świat 
 
 
Elżbieta Zujewska 

Syria 
 

Czego już nie zobaczymy 
cz. II 

 
HAMA 

 
   Na pytanie o najbardziej niezwykłe miejsce w Syrii wiele osób bez wahania odpowia-
da HAMA. Miejsce to wyróżnia niespotykany ogromny system kanałów na rzece Orontes, dzia-
łający po dziś dzień. Ogromne instalacje (norie) przypominają wielkie drewniane młyńskie koła, 
a odpowiednio ustawione czerpaki wlewają wodę do akweduktów. Ich budowę rozpoczęli jesz-
cze Rzymianie.   
   Dawniej takich kół było w mieście około dwustu. Przetrwało kilkanaście. Największe ma  
21 metrów średnicy, chociaż poza miastem są też takie, które dochodzą do 30 metrów. Niesa-
mowity jest ich dźwięk. Jak się doliczyli muzycy norie wydają około 170 różnych tonów. 
   Hama to miasto, które w wyniku antyrządowego powstania jednego z muzułmańskich bractw  
w 1982 roku (większość mieszkańców to szyici) zostało otoczone i ostrzelane z ciężkiej artylerii. 
Przeprowadzono tu masowe egzekucje, w których zginęło kilkanaście tysięcy osób. Zniszczono 
wtedy wiele norii.  
   W czasie II wojny światowej tworzyła się tutaj polska Brygada Strzelców Podhalańskich, ta 
sama, która wsławiła się potem walcząc pod Tobrukiem. W pobliżu miasta znajdują się też cha-
rakterystyczne tradycyjne domy-ule, zbudowane, a właściwie ulepione z gliny. W upalne dni tak 
skonstruowane domy dają dużo chłodu, natomiast w zimie utrzymują ciepło. 
 
   Co z tego zostało, skoro jest to rejon najpoważniejszych walk i bombardowań? 
 

 

http://www.travelmaniacy.pl/miejsce,hama,120.html
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KRAK DE CHEVALIERS 
 
   Na wzgórzu Dżaba lKalakh znajduje się jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych 
zamków krzyżowców na świecie o nazwie KRAK DE CHEVALIERS. To dawna siedziba joanni-
tów. Zamek leżący na szczycie 650-metrowego uskoku, wzdłuż jedynej drogi  
z Antiochii do Bejrutu i Morza Śródziemnego robi gigantyczne wrażenie. Należał do pasa 
twierdz wybudowanych w Górach Liban dla powstrzymania inwazji wojsk muzułmańskich na 
Jerozolimę (Malbork jest uważany za najpotężniejszą twierdzę średniowiecznej Europy, lecz 
Krak de Chevaliers w opinii znawców przewyższa go zarówno potęgą, jak i pomysłowością 
konstruktorską).  
    Budowniczowie twierdzy zadbali o to, aby była ona nie do zdobycia. Została więc zbudowana 
na wzniesieniu o owalnej powierzchni liczącej ok. 2,5 ha. Z militarnego i technicznego punktu 
widzenia twierdza była doskonałym przykładem budowli obronnej. Składa się z dwóch ciągów 
umocnień – zamku zewnętrznego z przełomu XII i XIII w. oraz starszego, bo z początków XII w., 
zamku górnego. Oba zamki obwiedzione są niezależnymi ciągami potężnych murów i baszt. 
Grubość muru zewnętrznego wynosi od 6 do 30 m. Pod ziemią umieszczono najważniejsze 
pomieszczenia, takie jak: stajnie (dla 1000 koni) i spichlerze. Do twierdzy prowadził most zwo-
dzony. Warownia mogła pomieścić czterotysięczną załogę. Dzięki ciągowi tuneli można było 
bez zsiadania z konia dotrzeć aż na najwyższy dziedziniec, a nawet na murach mogli szarżo-
wać konno rycerze w pełnym rynsztunku. Przewidziano również szereg zasadzek dla atakują-
cych wrogów, jak choćby tajne przejścia z szybami do szybkiego spuszczania żołnierzy na li-
nach czy okienka strzelnicze w sklepieniach sufitów.  
   Od strony południowej do zamku wiedzie odkryty akwedukt, który zaopatrywał fortecę  
w wodę. Pomiędzy obydwoma zamkami umiejscowiono olbrzymią cysternę przypominająca 
fosę, która pełniła funkcję rezerwuaru wody dla obleganych obrońców. Część pomieszczeń zo-
stała wykuta w skale. Dzięki tym inwestycjom zamek o zewnętrznych wymiarach 220x135 m 
mógł zapewnić dobre warunki ponad dwóm tysiącom zbrojnych. Szacuje się, że z pełnymi ma-
gazynami mógłby bronić się nawet pięć lat. 
   Wielka Sala Rycerska miała wymiary 27x7,5 m. W południowej części dziedzińca znajdowała 
się Sala Grubych Kolumn, gdzie były pomieszczenia kuchenne i refektarz. W centralnej części 
znajdowała się kaplica wbudowana w mur. Tu też jest sala o długości 120 m, wyposażona  
w studnię i piec chlebowy. Służyła ona za magazyn. W twierdzy stale utrzymywano zapasy wy-
starczające na 5 lat. Dach tej sali tworzy Górny Taras, za którym znajdował się kompleks trzech 
najwyższych wież, mogący być ostatnim schronieniem dla załogi. 
   Różne były koleje losu zamczyska. Pierwsze umocnienia wybudował emir Hims w 1031r., 
osadzając w nich Kurdów. Od rozpoczęcia krucjat miejsce to przechodziło z rąk do rąk aż do 
połowy XII wieku, kiedy przejął je zakon szpitalników (joannici, późniejsi kawalerowie maltań-
scy), rywalizujących z templariuszami. I to im zamek zawdzięcza ostateczny kształt.    

http://www.travelmaniacy.pl/miejsce,krak_des_chevaliers,118.html
http://www.travelmaniacy.pl/miejsce,krak_des_chevaliers,118.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Most_zwodzony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Most_zwodzony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedziniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Refektarz
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   Przez długi czas zamek miał opinię twierdzy nie do zdobycia. Uległ dopiero sułtanowi Bajbar-
sowi w 1271 r. z powodu niedoborów załogi, mimo zapasów broni i żywności na co najmniej 
dwa lata. Po opuszczeniu Bliskiego Wschodu przez krzyżowców w 1291 roku zamek utracił swe 
militarne znaczenie i został zamieszkany przez miejscową ludność. Zamek znajduje się na liście 
UNESCO i należy do największych atrakcji turystycznych Syrii. 
 
    W trwającej wojnie domowej zamek został zajęty przez tzw. rebeliantów, ostrzelany  
i zbombardowany przez siły rządowe.  
 

  

  

   
 

ALEPPO 
 
   ALEPPO, czyli starożytne Halpe, zostało założone na paśmie wzgórz przecinających uro-
dzajną dolinę rzeki Halus, w połowie drogi między Eufratem  a wybrzeżem Morza Śródziemne-
go, na lądowym szlaku handlowym z Europy do Indii. Początki osiedla w miejscu późniejszego 
miasta prawdopodobnie datują się na szóste tysiąclecie p.n.e. Jest jednym z najstarszych 
miast Bliskiego Wschodu , nieprzerwanie zamieszkanym od co najmniej 1800 r. p.n.e., z które-
go to roku pochodzą najwcześniejsze wzmianki o Aleppo w źródłach historycznych. Tradycja 
muzułmańska i judaistyczna podają, że podczas wędrówki z Ur do Kanaanu na fortecznym 
wzgórzu odpoczywał biblijny patriarcha Abraham, gdzie miał również wypasać swoje stada  
i doić krowy. Pamiątką jego pobytu ma być „kamień Abrahama”. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1291
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eufrat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_%C5%9Ar%C3%B3dziemne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_%C5%9Ar%C3%B3dziemne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_handlowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bliski_Wsch%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ur_(miasto)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanaan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Abraham
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamie%C5%84_Abrahama&action=edit&redlink=1
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   W 333 r. p.n.e. Aleppo zdobył Aleksander Macedoński, następnie pozostawało ono pod wła-
dzą Seleucydów. Powstały wówczas pierwsze budowle, które złożyły się potem na najsłynniej-
szy zabytek Aleppo. Jest nią cytadela Kalat Halab położona na skalnym wzgórzu  
w centrum miasta.  
   W 64 r. p.n.e. Aleppo wraz z całą Syrią zostało podbite przez Rzym. Handlowe znaczenie 
miasta znacznie wzrosło po upadku Palmyry w roku 272. W okresie panowania Rzymian doszło 
do chrystianizacji Aleppo i okolic. Pierwszym misjonarzem tych terenów był apostoł Szymon. Po 
okresie prześladowań między  I a III wiekiem nastąpił błyskawiczny rozwój Kościoła na tych 
terenach. Stąd pod koniec IV stulecia miasto było już chrześcijańskie i powstała tu jedna  
z pierwszych stolic biskupich, zaś do VI wieku w okolicach Aleppo zbudowano około dwóch 
tysięcy kościołów i klasztorów. W samym mieście cesarzowa-matka św. Helena ufundowała 
istniejącą do dziś wielką bazylikę świętej Barbary („Wielki Kościół”).  
   W roku 637 Bizancjum utraciło miasto na rzecz Arabów. Pierwsze panowanie arabskie było 
dla miasta – jeszcze wtedy chrześcijańskiego – życzliwe i tolerancyjne. W VIII w. miała miejsce 
kolejna fala chrześcijańskiego budownictwa sakralnego. W roku 944 Aleppo przeszło pod wła-
dzę lokalnej dynastii Hamdanidów, stając się ich stolicą. Ta właśnie dynastia stworzyła cytade-
lę Kalat Halab.  
   Wiek X to czas rozkwitu miasta, które stało się ośrodkiem arabskiej nauki, kultury i sztuki. Po 
wojnach krzyżowych nastawienie Arabów wobec chrześcijańskich mieszkańców Aleppo uległo 
zmianie, a chrześcijan często surowo karano za współpracę z krzyżowcami. W 1124 r. odebra-
no im katedrę świętej Barbary, zmieniając ją na meczet, a w 1158 r. wzniesiono Wielki Meczet 
fundacji sułtana Nur ad-Dina. W 1517 miasto włączono do Imperium osmańskiego, w którym 
pozostawało aż do czasu jego upadku. Od XVI wieku, wskutek rozwoju handlu europejsko-
indyjskiego drogą morską wokół Afryki, Aleppo stopniowo traciło swoje znaczenie pośrednika 
handlowego między Wschodem i Zachodem. Ostateczny koniec dalekiego handlu na tym szla-
ku nastąpił po otwarciu drogi morskiej przez Kanał Sueski. 
   W Aleppo internowany był polski generał Józef Bem, który po upadku powstania na Węgrzech 
schronił się w 1849 roku w Turcji.  W 1850 roku generał uruchomił w mieście, sfinansowaną  
z własnych środków, fabrykę saletry, dostarczając ją tureckiemu rządowi. Przeszedł na islam  
i już jako Murad Pasza wstąpił do sułtańskiej armii. W uznaniu jego zasług Wysoka Por-
ta mianowała go generałem tureckiej armii i komendantem cytadeli. W tymże roku w Aleppo 
wybuchły krwawe zamieszki zainicjowane przez Beduinów  wymierzone  zarówno we władzę 
turecką, jak i w chrześcijan syryjskich. Turecki gubernator Mustafa Pasza powierzył Bemowi 
dowództwo obrony miasta przed najazdem nomadów arabskich, podczas której generał dowo-
dził artylerią. W listopadzie 1850 r. Bem zachorował na malarię azjatycką i zmarł 10 grudnia.  
   U schyłku panowania osmańskiego w Aleppo działały liczne europejskie placówki dyploma-
tyczne, rezydowali patriarchowie Antiochii (prawosławny i ormiański), mieściły się też biskup-
stwa oraz misje łacińskie. Kresem panowania tureckiego w Aleppo była I wojna światowa. 
Od 1915 r. do miasta uciekali Ormianie wypędzani przez Kurdów i Turków z Anatolii. Pod ko-
niec października 1918 r. wojska brytyjskie zajęły Aleppo – ostatni punkt oporu tureckiego  
w Palestynie i terytoriach sąsiednich. W wyniku postanowień traktatu w Lozannie Aleppo znala-
zło się we francuskiej mandatowej Syrii. Czasy kolonialne były czasami rozkwitu miasta, które 
jednak po oddaniu Turcji rejonu Aleksandretty w 1939 r. znów podupadło ze względu na odcię-
cie granicą państwową od tamtejszych portów śródziemnomorskich. 
   Po II wojnie światowej Aleppo częściowo przebudowano. W roku 1952 przeprowadzono sze-
rokie drogi według planu urbanisty francuskiego Andrzeja Guttona. W 1970 r. wyburzono część 
starego miasta (zamkniętego w okręgu murów obronnych o średnicy trzech mil) pod budowę 
bloków mieszkalnych. W połowie XX wieku ówczesne władze miały zadziwiające plany urbani-
styczne wobec tego miejsca. Twierdzę Kalat Halab planowano bowiem wysadzić, by w jej miej-
scu rozplanować nowoczesne budynki. Na szczęście zabytek przetrwał, by w latach ’80 znaleźć 
się na liście dziedzictwa UNESCO. 
   Twierdzę wzniesiono na 30-metrowym wzgórzu (do tego dochodzi wysuszona już teraz fosa 
22-metrowej głębokości). Tak więc ze szczytu widać całe Aleppo. Do najważniejszych miejsc  
w cytadeli należy Meczet Abrahama nazwany imieniem biblijnego proroka (czczonego przez 
muzułmanów), który jakoby przez jakiś czas tutaj mieszkał. Najbardziej imponującą budowlą 
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jest jednak Pałac Sułtański, którego główna sala służy m.in. do przyjmowania różnych ważnych 
gości. Twierdza, mimo że wiekowa, zachowała się w całkiem dobrym stanie. Mury są solidne, 
więc i obecnie mogłyby służyć do obrony przed najeźdźcami. Najstarsze fragmenty Kalat Halab  
z pewnością pamiętają czasy sprzed ponad kilkuset lat przed naszą erą, gdy oddawano tu kult 
Baalowi, a inne pozostały z czasów średniowiecza z okresu największego rozkwitu budowli. Po 
dziś dzień do całości prowadzi robiąca niezwykłe wrażenie masywna brama z długim kamien-
nym mostem wznoszącym się wysoko ponad fosą. 
    Prawdziwe miasto w mieście to Suk Al-Madinato. Jest ono zadaszone, z mnóstwem wypeł-
nionych sklepami uliczek. Spora część tego targowiska oraz inne średniowieczne budynki nie-
mal całkowicie niedawno spłonęły. Ogień strawił blisko 1500 straganów i sklepów. Poważne 
uszkodzona podczas walk została także średniowieczna twierdza w Aleppo. Tysiącletni minaret 
meczetu Omajjadów w Aleppo runął podczas walk między syryjskimi powstańcami a siłami 
wiernymi prezydentowi.  
   Minaret mający 45 m wysokości i cały meczet, wraz ze starym miastem kiedyś tworzyły cenny 
historyczny zespół. Według ugrupowań opozycyjnych minaret zawalił się po ostrzelaniu go 
przez wojskowy czołg. Inne źródła podają, że to rebelianci uderzyli weń z granatników RPG,  
w miejsce, gdzie przebywali żołnierze sił rządowych. Nie tylko charakterystyczny minaret na 
planie kwadratu padł ofiarą bitwy. Zniszczony został sam Wielki Meczet i sklepione alejki sąsia-
dującego z nim suku. 
 
   Na oczach całego świata Aleppo zamieniło się teraz w morze gruzu. A udało mu się przetrwać 
setki lat. Zanim zrujnowała je wojna, było największym miastem w Syrii i jednym  
z najdłużej zamieszkanych miast na świecie. Teraz z oblężonego miasta płyną wezwania  
o pomoc tych nielicznych mieszkańców, którym udało się przeżyć i którzy jeszcze nie zdecydo-
wali się na ucieczkę. O świetności Aleppo na razie pozostały wspomnienia. 
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DAMASZEK 
 
   DAMASZEK to stolica i drugie co do wielkości (po Aleppo) miasto Syrii liczące 1,71 mln 
mieszkańców (XII 2009 r.), zaś cały zespół miejski obejmuje ok. 4,5 mln ludności. Damaszek 
leży w południowo-zachodniej części kraju, w oazie nad rzeką Barada u podnóża gór Antyliban 
na skraju Pustyni Syryjskiej. Jest to największy ośrodek przemysłowy i naukowy w Syrii, zna-
czący ośrodek handlowy, a od 1268 r. siedzba prawosławnego Patriarchatu Antiochii.  
   Damaszek jest uważany za najstarsze, ciągle zamieszkałe miasto na świecie (zasiedlane od 
III tysiąclecia p.n.e.). Jest kulturalnym i religijnym centrum Orientu. Znajduje się tu też jedna  
z najstarszych ulic świata, czyli ulica Prosta. Uważa się, że było to miasto Sema, syna Noego, 
stąd do dziś używa się nazwy Szam.  
   W Biblii Damaszek wspomniany jest już w historii Abrahama. Na południowy zachód od mia-
sta wznosi się ośnieżony szczyt góry Hermon (2814 m), stanowiący południowy kraniec pasma 
Antylibanu. Stoki górskie ciągnące się na zachód od miasta są dość jałowe, ale na równinę, na 
której leży, spływają z nich wody rzeki Barada. Dzięki skierowaniu ich do kanałów irygacyjnych 
powstała urodzajna oaza, szeroka na 16 km i długa na 48 km.  
   Obfitujący w wodę Damaszek był w starożytności punktem węzłowym na szlakach wojsko-
wych i handlowych łączących wschodnią część basenu Morza Śródziemnego z Mezopotamią 
i dalszymi rejonami Azji. Przez Damaszek zmuszone były ciągnąć karawany zmierzające nad 
wybrzeże śródziemnomorskie (lub stamtąd wracające), dla których naturalną przeszkodę sta-
nowiły góry Liban i Antyliban. Później była to stolica imperium Persów, zdobyta przez Aleksan-
dra Wielkiego, centrum kultury helleńskiej, a następnie ważne miasto rzymskie. W 635 roku 
Damaszek zdobyli Arabowie, którzy uczynili z niego wspaniałą metropolię w swym gwałtownie 
rozrastającym się muzułmańskim imperium. Złupiony w roku 1200 przez Mongołów, za Mame-
luków i Osmanów zaczął powoli podupadać, by po I wojnie światowej stać się wraz z całą Syrią 
francuskim terytorium mandatowym i na koniec uzyskać niepodległość. 
   Damaszek leży na równinnym płaskowyżu na wysokości ok. 700 m n.p.m. i ma przyjemny 
klimat, gdyż przeciętne temperatury wahają się od 7°C w zimie do 29°C w lecie. Na niezwykle 
urodzajnej glebie znakomicie udają się uprawy oliwek, fig, moreli oraz zbóż. Niemniej swój do-
brobyt miasto zawdzięczało położeniu u zbiegu szlaków handlowych oraz temu, że dla plemion 
koczowniczych było naturalnym ośrodkiem wymiany towarów. 
    Ciekawa jest także opowieść związana z górą Kasjan. W jej zachodniej części znajduje się 
jaskinia, na którą spłynęła krew Abla, gdy zabił go Kain. Według legendy góra ze zgrozy aż 
westchnęła i zaczęła się rozpadać. Skały przed osunięciem powstrzymał gestem dłoni sam ar-
chanioł Gabriel. 
    Wielki Meczet Omajjadów to najstarsza budowla w Damaszku, najważniejsza świątynia  
w Syrii i czwarta co do ważności w świecie muzułmańskim – jedno z największych, najstarszych 
i najbardziej szanowanych tak przez sunnitów, jak i przez szyitów sanktuariów muzułmańskich. 
Został on wzniesiony w latach 706-715. Podczas budowy wykorzystano fundamenty istniejącej 
pierwotnie w tym miejscu świątyni syryjskiego boga Hadada. Świadczy o tym 
m.in. bazaltowy ortostat z wizerunkiem sfinksa, odkryty w północno-wschodnim narożniku me-
czetu. Później Rzymianie wznieśli tu świątynię Jowisza, a następnie cesarz Teodozjusz I Wiel-
ki (379-395), po zakazaniu kultów pogańskich kazał zbudować bazylikę pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela. Wciąż można oglądać (na placu przed wejściem) pozostałości monumen-
talnej świątyni Jowisza, ciągle widać ślady katedry chrześcijańskiej (są nawet fragmenty bizan-
tyjskich mozaik.    
   Kiedy w VII wieku przyszli Arabowie, nie zniszczyli kościoła i dobudowali do niego tylko kilka 
islamskich elementów, takich jak np. mihrab i przez długi czas korzystali ze świątyni wspólnie 
muzułmanie i chrześcijanie. W końcu jednak ówczesny kalif z dynastii Omajjadów zdecydował, 
że świątynię trzeba powiększyć, upiększyć, i że w takim razie będzie to już tylko meczet.  
W zamian za oddanie katedry św. Jana Chrzciciela wspólnocie muzułmańskiej kalif obiecał 
przywódcom chrześcijańskim zachować wszystkie pozostałe kościoły w mieście oraz w ramach 
rekompensaty wybudować nową świątynię pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Podobno 
kalif sprowadził z Bizancjum aż 200 rzemieślników do udekorowania świątyni mozaikami. We-
wnętrzne ściany Meczetu Omajjadów przedstawiają muzułmańską wizję raju. Najprawdopodob-
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niej za wzór posłużyła im malownicza okolica Damaszku. Według tradycji prorok Mahomet był 
nią tak zachwycony, iż odmówił wejścia do niej twierdząc, że woli zakosztować raju po śmierci. 
Wiele wspomnianych mozaik strawił pożar, do którego doszło w 1893 r. Niektóre udało się zre-
konstruować. 
   Duży prostokątny dziedziniec meczetu o wymiarach 120x40 m otaczają z trzech stron arkady, 
a z czwartej – pomieszczenie do modlitw. Na dziedzińcu znajdują się trzy główne obiekty: na 
środku studnia do ablucji rytualnej, a po zachodniej stronie oktagonalna Kopuła Skarbu, w której 
za kalifów omajjadzkich przechowywano skarb państwa. Jest to wczesnośredniowieczna kon-
strukcja wzniesiona na ośmiu rzymskich kolumnach i udekorowana mozaikami zbudowana  
w 789 roku. To jeden z najstarszych przykładów arabskiej architektury epoki muzułmańskiej. 
Pierwotnym przeznaczeniem kopuły było przechowywanie darowizn na rzecz meczetu. Prze-
chowywano tu niegdyś rękopisy greckie, łacińskie, syryjskie, koptyjskie, hebrajskie, aramejskie 
oraz gruzińskie. Gdy w roku 1898 Damaszek odwiedził w towarzystwie niemieckich uczonych 
cesarz  Wilhelm II Hohenzollern w kopule umieszczono (na czas jego wizyty) wiele cennych 
rękopisów (m. in. rękopisy biblijne i Kodeks). Niemieccy uczeni sporządzili ich opisy. Część 
owych rękopisów zaginęła. Po stronie wschodniej znajduje się tzw. Kopuła Godzin, też wsparta 
na ośmiu kolumnach. Jej północny portyk został doszczętnie zniszczony podczas  trzęsienia 
ziemi w 1759 r., a po odbudowie dawne kolumny zastąpiono mocniejszymi filarami pokryty-
mi stiukiem. 
   Sala modlitewna składa się z trzech naw poprzedzielanych rzędami kolumn z kapitelami ko-
rynckimi i arkad. Te ostatnie to spolia, elementy katedry bizantyjskiej. Każdy rząd kolumn od-
dzielających nawy wewnątrz meczetu oraz tworzących portyki składał się z dwóch poziomów: 
na dole szerokie arkady, a nad nimi mniejsze łuki – po dwa na arkadę. Główna kopuła, spoczy-
wająca na ośmiokątnym bębnie, zwana Kopułą Orła, ma 36 m wysokości. We wschodniej czę-
ści „haramu” (miejsca zastrzeżonego do odbywania praktyk religijnych) spoczywają w grobowcu 
relikwie św. Jana Chrzciciela.  
   Zewnętrzne mury meczetu o wymiarach 100x157,5 m pochodzą jeszcze z okresu rzymskiego, 
kiedy wznosiła się tu świątynia Jowisza. Z zewnątrz, za prostokątem okalających go murów, 
meczet przypomina twierdzę. Na każdym narożniku Rzymianie postawili wieżę. Do dziś zacho-
wały się tylko dwie z nich (po stronie południowej), które Walid I zamienił na minarety zachodni  
i wschodni. Obok północnej bramy wzniesiono trzeci minaret, nazwany „minaretem panny mło-
dej”. Zachowała się wyłącznie jego najniższa partia. Najwyższy minaret wschodni budowniczo-
wie nazwali imieniem Jezusa. Reprezentuje wiele stylów architektonicznych: jego niższa część 
pochodzi z okresu mameluckiego, wyższa, wzniesiona po trzęsieniu ziemi – z okresu osmań-
skiego. Według muzułmanów Jezus – poprzednik proroka Mahometa – pojawi się na tym mina-
recie w dniu Sądu Ostatecznego, po to, aby osądzić świat. 
   Wschodni minaret nosi ślady odbudowy w 1488 r., po zniszczeniach dokonanych 
przez Timura w roku 1401. W środku meczetu napotykamy tłumy wiernych. Jedni gorliwie się 
modlą, inni leżą na dywanach rozciągniętych na całej ogromnej podłodze. W meczecie napoty-
kamy także marmurowy grób Saladyna, prezent od ostatniego cesarza niemieckiego Wilhelma 
II, który odwiedził Damaszek pod koniec XIX wieku podczas podróży po Bliskim Wschodzie. 
   Suk al-Hamidijja, czyli typowy arabski bazar, w Damaszku jest znacznie większy od tego  
w Aleppo, ale ma podobny „klimat” i też jest kryty. Jego dach zrobiono z dziurkowanej blachy. 
W latach sprawowania francuskiego mandatu doszło do buntu miejscowych, którzy sobie Fran-
cuzów na swojej ziemi nie życzyli. Francuzi ostrzelali rebeliantów chroniących się w suku  
z działek lotniczych i tak powstały wciąż niezałatane dziury. 
   Muzeum Narodowe ulokowano w pałacu zbudowanym w VII w. Misternie zdobiona fasada 
budynku została przetransportowana tu w kawałkach z pustynnego pałacu-twierdzy  
z okolic Palmiry i ponownie złożona. Wnętrze to wspaniałe rzeźby, sarkofagi, tabliczki  
z najstarszym alfabetem na świecie, naczynia, biżuteria. Do największych atrakcji obiektu nale-
żą zrekonstruowane podziemne komory grobowca z Doliny Grobowców w Palmirze oraz pokry-
ta freskami figuralnymi jedyna zachowana antyczna synagoga z Dura Europos.   
   Inne warte obejrzenia zabytki w mieście to: cytadela z XIV wieku, mauzoleum Saladyna  
z 1193 r., medresa an-Nuri (XII w), na terenie której znajduje się grobowiec Nur ad-Dina, po-
przednika Saladyna, dawna medresa al-Adilijja (druga połowa XII wieku), która mieści grób suł-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mahomet
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Nur_ad-Din


 

 

 

14  

tana Al-Adila (obecnie oddział Biblioteki Narodowej), dawna medresa az-Zahirijja (XIII wiek)  
z mauzoleum sułtana Bajbarsa (charakterystyczny portal wejściowy wykonany z czarnego i żół-
tego kamienia) i Pałac Azima, zbudowany w latach 1749-1752 przez namiestnika Damaszku 
Asad Paszę al-Azima – obecnie Muzeum Syryjskiej Sztuki i Tradycji. 
   Miasto szczyci się historią, którą by można obdzielić kilka państw. Największy zachwyt wzbu-
dza stare miasto za dawnymi murami. To tam działo się wiele historii opisywanych nawet w Bi-
blii; tam też znajduje się jedna z najstarszych wzmiankowanych ulic, czyli ulica Prosta, przecina-
jąca stare miasto ze wschodu na zachód. Tu w pierwszym stuleciu, w drodze do Damaszku, 
dokonała się przemiana św. Pawła. Istnieje kilka tradycji dotyczących miejsca wizji Szawła,  
zmieniającej bieg jego życia.  
   Wschodnia brama miasta Damaszku Bab Al-Sharki – świadectwo urbanistyki rzymskiej – 
prowadziła na ulicę Prostą. W czasach św. Pawła była ona szeroką, 26-metrową arterią  
o długości 1560 metrów, ozdobioną po obu stronach kolumnami korynckimi. Przy tej ulicy stara 
tradycja chrześcijańska umieszcza dom Judy, w którym Szaweł spędził trzy dni i w którym spo-
tkał się z Ananiaszem, a ów uwolnił go od ślepoty. Na fundamentach tego domu zbudowano 
kościół, którego fundatorką miała być św. Helena. Prawdopodobnie na przełomie IV i V wieku 
zamieniono go na kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża. Dom Ananiasza znajdował się w 
miejscu dzisiejszej krypty – kaplicy ojców franciszkanów i przylegał do wschodniej ściany starej 
bazyliki. Jak wiadomo chcąc pojmać Pawła wysłano po niego oddział żołnierzy mający go 
aresztować wiedząc, że przebywa w wysokiej wieży, ale ten uniknął aresztowania spuszczony z 
okna w wielkim wiklinowym koszu. Dzisiaj w wieży mieści się chrześcijańska kaplica, w której 
stoi kopia słynnego kosza, a na ścianach wiszą obrazy przedstawiające scenki z życia Szawła-
Pawła, którego ostatecznie po ścięciu mieczem w Rzymie ogłoszono świętym. 
   W swojej historii Damaszek zasłynął z produkcji jedwabiu, głównie adamaszku, stali dama-
sceńskiej i damasceńskich fajansów. Znane są legendy na temat stali damasceńskiej  
i zrobionych z niej mieczy. Pochodzą one z czasów, gdy Europejczycy toczyli bitwy  
z muzułmanami, zwłaszcza w trakcie wypraw krzyżowych. Arabowie walczyli mieczami  
o niespotykanej twardości i ostrości. Do legend przeszły sytuacje, w których jedwabna chus-
teczka wyrzucona w powietrze rozcinana bywała zakrzywionym ostrzem damasceńskim. Był to 
wyczyn niemożliwy do osiągnięcia przy pomocy ostrzy europejskich. Damasceńskie miecze  
o niesamowitej twardości i elastyczności byłyby w stanie przeciąć rycerza w pełnej zbroi bez 
najmniejszego uszczerbku bądź utraty ostrości.  
 
     W ciągu lat wojny wielokrotnie w Damaszku dokonywano zamachów samobójczych, bom-
bardowano i ostrzeliwano miasto, rabowano zabytki. Wydawało by się, że tak cenny dla wszyst-
kich wyznań obiekt jakim jest Wielki Meczet zostanie oszczędzony, ale niestety i tu zniszczenia 
są ogromne. Czy uda się kiedyś odzyskać to, co zrabowano z Muzeum Narodowego?  
 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Al-Adil
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bajbars
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C5%82ac_Azima&action=edit&redlink=1
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   Pozostaje tylko wierzyć w odmianę syryjskiego losu oraz marzyć, że turyści będą mogli po-
nownie podziwiać tutejsze skarby. 
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   Współczesny jarmarczek polityczny 
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  Takie sobie myśli 
Encyklopedia Polskiego Życia Publicznego 

 

Trudne wyrazy według prof. Jerzego Bralczyka 
/uzupełnione przez Władysława Kopalińskiego oraz  redakcję/ 

 

Arogancja – to bezczelna zuchwałość wynikająca z nadmiernej pewności siebie połączona z lekcewa-

żącym traktowaniem innych. Kiedyś cecha źle wychowanych, zwykle prostaków – ostatnio często 

przypisywana władzy. Prawda, że władza rozzuchwala – ale czasem poczucie, że nas się lekceważy, 

wynika z naszych nadmiernych oczekiwań. 

 

Demokratura – jest to pokraczna demokracja rozumiana jako rządy „ludu” sprawowane przez krea-

tury pod hasłem „dla ludu”. 
 

Imponderabilia – to rzeczy i sprawy trudne do uchwycenia, niedające się obliczyć ani zmierzyć – ale 

wywierające wpływ na nas i nasze działanie, np. wyznawane wartości, przekonania i uprzedzenia. W 

sferze imponderabiliów leżą często sprawy, o których nie potrafimy lub nie chcemy mówić – gdy je 

tak nazwiemy, nikt nie będzie o nie pytał. 

 

Indoktrynacja – to wpływanie na czyjeś opinie, poglądy, przekonania. Wpływanie zorganizowane  

i systemowe. Kiedy mówimy, że byliśmy lub jesteśmy indoktrynowani, to skarżymy się, że ktoś wbrew 

nam steruje naszymi zapatrywaniami. Uświadamianie sobie indoktrynacji jest pierwszym krokiem do 

uwolnienia się od niej. 

 

Ojkofobia – strach przed domem, rodziną. Termin zdefiniowany w kontekście politycznym ozna-

cza odrzucenie (od rezerwy do nienawiści) rodzimej kultury i apologię innych systemów wartości. To 

zjawisko kryzysu tożsamości społecznej charakteryzującego dekadencką fazę rozwoju cywilizacji,  

a przypisywaną środowiskom lewicowym i liberalnym. Ojkofobia jest przeciwieństwem ojkofilii rozu-

mianej jako miłość do domu, do tego co nasze. Za charakterystyczne uważa się samookreślenie tych 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Liberalizm
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środowisk jako obrońców przed ksenofobią rozumianą jako awersja do „obcych”, bez precyzyjnego 

określenia sensu i aspektów zarzutów, a także poprawne politycznie szermowanie hasłami wal-

ki z seksizmem, rasizmem, homofobią i antysemityzmem. Deklarowanym celem ich działania jest 

stworzenie otwartego  społeczeństwa wielokulturowego. W opinii niektórych część 

tzw. elit intelektualnych i politycznych Europy popada w ojkofobię, tj. postawę wyrzeczenia 

się dziedzictwa i domu, wyrażaną hasłem „tam moja ojczyzna, gdzie mi dobrze”.  

(autor: Geniusz z Nowogrodzkiej) 

   W sensie psychiatrycznym – natręctwo, choroba objawiająca się fobią pacjenta wobec istniejącej 

rzeczywistości, wrogością w stosunku do osób, idei, instytucji lub rzeczy.  

Oszołom – człowiek bezgranicznie i ślepo podporządkowujący się jakiejś idei, niezważający na racje 

innych, zaślepiony, agresywny, zachowujący się nienormalnie. W ostatnim okresie słowo używane  

w znaczeniu polityczno-ideologicznym. 

Protagonista – to wcale nie przeciwstawienie antagonisty, choć pro- i anty- mają znaczenie przeciw-

stawne. Antagonista to przeciwnik, a protagonista to „przywódca, człowiek przodujący w czymś”. To 

także najwybitniejszy aktor w zespole. Ma zazwyczaj, co zrozumiałe, wielu antagonistów. 

 

Nasz Hyde – Trawniczek 

                   

Tekla Szamotowa - w sprawie męża* 

 

   Zupełnie nie tak dawno odkryłam, że mój (powiecie, że swoiste poczucie własności mam) January 

piórem para się w powyższym, incydentalnym (na szczęście) wydawnictwie. Przeczytawszy kilka jego 

tekstów, niby to felietonów, posiadłam ambiwalentne odczucia targające mną w różne strony. Zazwy-

czaj na lewo i na prawo, nigdy do centrum. I jako taka – towarzyszka i małżonka – obowiązek mam 

cokolwiek powiedzieć w tej materii, o ile Szanowna Reakcja zechce to druknąć. 

   Ale ad rem, jak starożytni Sarmaci mawiali. Oto nie wiem, czy w bliskiej przyszłości Januaremu 

gotować dwudaniowe obiady, czy też dawać mu 11,50 PLN i niech się stołuje sam gdzieś w Uniwersy-

tecie.  

A waham się z powodów kilku, bo rozmowa z nim to jak rozmowa konia z dyszlem się toczy zwykle. 

   A to po pierwsze primo – jego wypracowania niejako średnio-szkolny walor i charakter mają, mimo 

że kiedyś tam pojął był wiedzę historyczną, a nawet polityczną, na froncie ideologicznym będąc za-

trudnionym. A i mogą nie odpowiadać wyznawanej przez czytających opcji prawackiej, prawicowej, 

liberalno-demokratycznej, anarchicznej, radykalnej, lewicowej czy nawet lewackiej. A nawet monar-

chicznej. Każdy prawo wyboru dotąd jeszcze ma.  

   Po drugie primo – w połowie XX wieku urodzony on poznał był w swoim dorosłym i zawodowym życiu 

socjalizm (gdy kończył się komunizm do szkoły jeszcze nie uczęszczał) w jego różnych odmianach. 

Mimo podobno zniewolenia i braku państwowości kraju od Bałtyku po Tatry  udało nam się założyć 

podstawową komórkę społeczną, mówić w urzędach ojczystym językiem (choć radziecki był też obo-

wiązkowy w szkole powszechnej), studiować oraz wychować po bożemu dziecko. Ale, żeby nie było 

tak letko  zamieszkanie lokatorskie zdobyliśmy dopiero w ostatniej dekadzie wieku (po dekadzie 

oczekiwania!). 

   Po trzecie primo – mam prawo Januarego postawić do pionu, widząc (czytawszy) jak jego teksty 

mogą być różnie przez różne osoby odczytywane. Nie zawsze bowiem z dobrą intencją autora two-
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rzone. Mam tu na myśli zbyt aktywne włączenie się w aktualnie dziejące się procesy polityczne  

i społeczne, jego oraz często prezentowane gazetowo-obiegowe, krytykanckie uwagi, odnośnie rzą-

dzącej aktualnie warszawskiej elyty. Chociaż wiem, że wśród naszych znajomych największa więk-

szość mówi antypisowskim grepsem. Dobrze, że chociaż agnostyk i krytykujący Kościół hierarchiczny 

oraz jednego ojca zakonnika z Torunia Szamot nie waży wypowiadać się w sprawach tak osobistych 

jak wiara i religie. I dobrze ! 

   Po czwarte primo – nie zawsze podobają się mnie sekwencje memów pobieranych, jak domniemy-

wam, z Internetu, tym bardziej, że obśmiewają polityków na świeczniku. Chociaż w tym wypadku,  

w dobie powszechnych sztywnych smutasów, na miejscu się wydają być. Ale pokazywanie ich spoważ-

niałych, choć głupkowatych mordolencji czasami zbyt do gustu mi nie przypada. Ale  

z drugiej strony myślę sobie, że jednako my Polacy za mało używamy uśmiechu, dowcipu, sarkazmu 

oraz sytuacyjnych wiców. I nad tym popracować powinniśmy, boć przecież za przebrzydłej komuny 

byliśmy najweselszym „barakiem w obozie”. I tego należy się dalej trzymać! 

   Po piąte primo (i przedostatnie) – mój Szamot, jako histeryk-emeryt posiadł był tę cechę, którą 

wyplenić za Boga nie da się. Jest nią bowiem skrzywienie zawodowe zmuszające go do zabierania 

głosu nawet wtedy, gdy nie ma nic ciekawego do powiedzenia, oczywiście pomijając jakieś kwestie 

związane z historią, nauką i medycyną. Dlaczego medycyną? Ponieważ podobno Polacy w pewnym wie-

ku swoje rozmowy w głównej mierze poświęcają swojemu zdrowiu. Wiem coś na ten temat, bo kiedyś 

przecie „będąc młodą lekarką”… ale to stare dzieje. 

   I ostatnie primo – jedno w „twórczości” męża mojego wydaje się ciekawe – to Galeria, która powoli 

staje się obrazkowym mixem jakiegoś bieżącego zdarzenia. A najbardziej w niej zwierzątka lubię. 

Przynajmniej nie strzelają fochów i są autentyczne. Mamy dwie suczki Gapę i Yoko oraz kota Debila-

sa, i jestem przekonana, że jest „coś tam…, coś tam..” (tak swego czasu zapodała nie całkiem trzeźwa 

posłanka Kruk) na rzeczy w twierdzeniu, iż obcując ze swymi pupilami czasem ludzie przejmują ich 

cechy. Odnosi się to także, a może przede wszystkim do Januarego Szamota. Co może być do udo-

wodnienia ! 

Z należnym wyrazami (?) - Tekla Szamotowa de domo Cegła  

 
*Zwykle redakcja nie ma zwyczaju upubliczniać prywatnych opinii małżonków (o sobie). Jednakże w przypadku proś-

by P. Tekli postanowiliśmy ją „druknąć”. A to z uwagi na fakt, iż P. January Szamot od pewnego czasu zasila nasze 

pisemko tekstami i „Galeryjką”. Redakcja twardo broni i będzie broniła stanowiska, że istnieje jeszcze wolność wy-

powiedzi na łamach naszego pisemka. Stąd więc oddaliśmy głos P. Szamotowej. Ponadto w żaden sposób nie ingerowa-

liśmy w treść  i warstwę językową Jej wypowiedzi. 

 Redakcja 
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Performance Galery - Szamot-Kom-Net-Wiki sp. z. o. o. 

 

Temat: Człowiek o nieposzlakowanej biografii 
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Kobieta potrafi zrobić z niczego dwie rzeczy – obiad i awanturę. 

 

Wolność myśli jest jedyną gwarancją obrony przed zakażeniem ludzi masowymi mitami, 

Które za sprawą hipokrytów i demagogów mogą doprowadzić do krwawej dyktatury (A. Sacharow). 

 

Obywatele oszczędzajcie światło – elektrownie czekają na prąd! (napis na ogrodzeniu EC 3) 

 

Poczucie wyższości zawsze bierze się z poczucia niższości. 

 

Narodowa megalomania Polaków - jesteśmy jako naród nastawieni na celebrację klęsk. 

 

Nie zgadzam się z matematyką. Uważam, że suma zer daje groźną liczbę (S.J. Lec). 

 

Mali ludzie potrafią rzucać długie cienie (S.J. Lec). 

 

Mężczyźni wolą kobiety ładne niż mądre, ponieważ łatwiej im przychodzi patrzenie niż myślenie. 

 

By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd (S.J. Lec). 

 

Wykrzyknik, który sflaczał, staje się znakiem zapytania (S.J. Lec) 

 

 

  Takie sobie myśli 

C0 ŁĄCZY FACETA Z KOTEM ? 

1. Wrzeszczy, kiedy jest głodny. 
2. Zawsze pcha się do łóżka. 
3. Wystarczy go pogłaskać i od razu podnosi ogon do góry. 



 

 

 

25  

4. Kiedy ktoś go pogłaszcze zawsze domaga się więcej. 
5. Lubi ocierać się o twoje przyjaciółki. 
6. Czasem ma problemy z trafieniem do kuwety. 
7. Wpycha nos do każdego garnka. 
8. Nie wyjaśnia czemu zniknął na cały dzień. 
9. Nie sprząta po sobie. 
10. Cały czas by spał. 

 
PRZYSŁOWIA W NOWEJ WERSJI: 
- Kto pod kim dołki kopie… ten szybko awansuje! 
-Ten się śmieje ostatni… kto wolniej kojarzy! 
- Nie taka kobieta straszna… jak się maluje! 
- Jak cię widzą… to pracuj! 
- Tym chata bogata… co ukradnie tata! 
- Kto rano wstaje… ten idzie po bułki! 
- Nie ma tego złego… co by nam bokiem nie wyszło! 
- Jak sobie pościelisz… to mnie zawołaj! 
- Takich trzech jak nas dwóch… nie ma ani jednego! 
- Jeżeli ona nie ma nic miłego do powiedzenia… to zapewne jest teściową! 
 
 MÓJ PLAN PRACY: 
8.00 - start pracy 
8.30 - przyjazd do pracy 
8.45  - przerwa na kawę 
11.00 - sprawdzenie Facebooka 
12.00 - obiad 
13.00 - sprawdzenie e-maili 
14.00 - przerwa na herbatę 
15.00- przygotowanie do domu 
15.45 - wyjście do domu 
16.00 - koniec pracy 
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 Różności poremanentowe 
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