NASZA HISTORIA
17 stycznia 1945 roku 1 armia wojska polskiego cierpieniu i pokucie a zachowanie nasze przypomina
wyzwoli³a Warszawê bez licz¹cych siê strat. To na p³acz¹ce dzieci nad grobem ojca by za chwile pobiæ siê
takich przes³ankach nale¿y budowaæ patriotyzm- na o spadek.
zwyciêstwach takich jak heroiczny atak na Monte Ksi¹dz Wac³aw Hryniewicz, jeden z najwybitniejszych
Casino otwieraj¹cy drogê aliantom do Rzymu, a nie na wspó³czesnych teologów, w swej wspania³ej ksi¹¿ce
nieprzemyœlanych decyzjach w¹tpliwych przywódców "nad przepaœciami wiary" wskazuje drogê jak wyrwaæ
by z poœwiêceniem daæ siê zabiæ bez osi¹gniêcia siê z beznadziejnoœci i ci¹g³ej rozpaczy; jak byæ
¿adnego z zak³adanych celów. Uczestnicy walko o optymist¹ i cz³owiekiem radosnym co jest wyrazem
Warszawê w czasie powstania warszawskiego maj¹ najwiêkszej Opatrznoœci Bo¿ej. Niestety, droga po
wyrobiony pogl¹d na t¹ zbrodnie. Oddaj¹ ho³d której kroczy ksi¹dz Wac³aw Hryniewicz jest w du¿ej
walcz¹cym i poleg³ym ¿o³nierzom oraz powstañcom mierze samotna zw³aszcza w Polskie. Ksi¹¿ka tego
wszystkich formacji i walecznie gin¹cej m³odzie¿y. teologa powinna byæ literatur¹ obowi¹zkow¹, przynajHañba tym, dla których ¿ycie ludzkie nie przestawia mniej w szko³ach œrednich.
¿adnej wartoœci! Polski ¿o³nierz zatkn¹³ flagê polsk¹ na Pod koniec lat szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku
Bramie Brandenburskiej. To s¹ zdobycze na których czyta³em ksi¹¿kê jednego z waszyngtoñskich koresnale¿y budowaæ patriotyzm m³odzie¿y polskiej a nie na pondentów "trybuny ludu" PTT. "bóg kocha Amerykê".
powstaniu warszawskim, gdzie zginê³o wiele tysiêcy No w³aœnie, za co bóg kocha Amerykê? Za to, ¿e
¿o³nierzy i cywilów dla samego buntu i zniszczeñ, które Amerykanie s¹ optymistami, s¹ radoœni s¹ przyjaŸni
przez d³ugi czas kosztem wielu wyrzeczeñ PRL innym nacjom, których tutaj jest bardzo wiele. Za to, ¿e
odbudowywa³a. Czy zatem ten ogromny patriotyczny o wszystko musz¹ siê staraæ sami i ¿e wiedz¹ ¿e nic im
trud odbudowy stolicy poszed³ w zapomnienie ? Ja siê nie nale¿y. Przyznam, ¿e widzia³em to równie¿ w
przynajmniej bêdê o tym pisa³, mówi³ i przypomina³.
Niemczech. I na zakoñczenie przypomnê znakomity
El¿bieta Dzikowska, polska podró¿niczka i znawczyni aforyzm niedawno zmar³ego œwiatowej s³awy polskiekultur w jednym z wywiadów powiedzia³a: "jesteœmy z go filozofa prof. Leszka Ko³akowskiego: "uczmy siê
natury smutnym narodem. Mo¿na siê zaraziæ historii nie po to jak siê zachowywaæ albo odnosiæ
optymizmem podró¿uj¹c po œwiecie, ucz¹c siê od sukcesy, ale po to, by poznaæ kim jesteœmy". A zatem
innych ludzi tolerancji pokory zrozumienia". MamWspó³czesny
kim jesteœmy
widoknaprawdê jako Polacy?
wra¿enie, ¿e lubimy cierpieæ, wspominaæ narodowe
Janusz Bernatowicz
koœcio³a w Sudragach
dramaty do których nale¿y powstanie warszawskie.
Nowy Jork, Brooklyn 18 sierpieñ 2009
Nasz wspania³y naród ci¹gle rozdrapuje rany i
wskrzesza widma przesz³oœci. Lubuje siê przecie¿ w

Piernikowa wystawa w Ratuszu
Przez prawie pó³ roku ogl¹daæ mogliœmy w sierpeckim Ratuszu niezwyk³¹... bo pachn¹c¹ wystawê pierników,
przypraw korzennych oraz wszelkich innych eksponatów zwi¹zanych z wielowiekow¹ produkcj¹ i histori¹
smakowitych ³akoci. Ekspozycja „Œwiat toruñskiego piernika” pochodzi³a ze zbiorów Muzeum Okrêgowego w
Toruniu, a jej uzupe³nienie stanowi³y zbiory z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i Muzeum Mazowieckiego w
P³ocku. Prawdziw¹ „pere³k¹” ca³ej wystawy, a jednocze-œnie jej g³ównym elementem by³ eksponat, który
wiêkszoœci widzów zapiera³ wprost dech w piersiach, mianowicie siedmiometrowy ¿aglowiec handlowy - koga wystêpuj¹cy na morzach Pó³nocnym i Ba³tyckim do XVI wieku. W poszczególnych jego czêœciach (w postaci
stylizowanych kramów) zaprezentowano dzieje dawnego rzemios³a i przemys³u piekarskiego. Oprócz kogi,
obejrzeæ mo¿na by³o: kramy z przyprawami korzennymi, drewniane formy do pierników, masywne moŸdzierze do
rozdrabniania przypraw i zió³, oryginalne XVII-wieczne formy do wypieków smako³yków, kramik z pocz¹tku XIX
wieku z oryginaln¹ i nadal dzia³aj¹c¹ secesyjn¹ kas¹ i wag¹, rozmaitymi pude³eczkami, ozdobnymi puszkami na
herbatê, kawê i pierniki, butelkami i wszelkimi innymi przedmiotami, które w XIX wieku stanowi³y wyposa¿enie
dobrego sklepu ze s³odyczami, by³y te¿ wyroby toruñskiej fabryki cukierniczej "Kopernik" S.A., która kontynuuje
tradycje najstarszej toruñskiej fabryki pierników Gustawa Weesego, powsta³ej w 1763 roku. W jednej z sal
wystawowych pokazano te¿ zrekonstruowany salonik mieszczañski z XIX wieku. Twórcy wystawy chcieli w ten
sposób zwróciæ uwagê widzów na fakt, ¿e kosztowne pierniki trafia³y równie¿ na salony mieszczan. W Sali ze
zrekonstruowanym XVI-wiecznym piecem, pracownice Muzeum prowadzi³y niezwykle ciekawe lekcje muzealne,
tzw. warsztaty z wypieku pierników, które polega³y na przekazywaniu historycznych ciekawostek, a tak¿e
samodzielnym wyrobie ciasta, odciœniêciu jego formy i oczywiœcie wypieku pierników.
Magdalena Staniszewska
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