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Zapraszamy wszystkich do wstąpienia do
Towarzystwa Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury.
Celem Towarzystwa Miłośników
Polskiej Tradycji i Kultury jest:
Propagowanie postaw i wartości
patriotycznych, podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości,
popularyzacja i wspieranie edukacji
historycznej, ochrona miejsc pamięci i
dziedzictwa kulturowego.
Od wielu lat organizujemy: Obchody
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, obchody podjęcia Powstania
Warszawskiego, koncerty, konkursy
plastyczne oraz wiele innych
przedsięwzięć, mających na celu
promowanie polskiej historii, kultury i
tradycji. Wspieramy lokalne społeczności. Prowadzimy działalność
kulturalną wspieramy działania mające na celu poprawę zdolności
obronnych społeczeństwa. W naszych szeregach możesz rozwinąć swoje
zainteresowania związane z historią czy wziąć udział w organizowanych
przez nas inscenizacjach historycznych, posiadamy komórkę
reprezentacyjno-inscenizacyjną. Każdy z was znajdzie u nas coś co go
zainteresuje.
Kontakt: tel. 661594207 e- mail: woj.slawek1807@gmail.com
Szczegółowe informacje o naszej działalności znajdują się na
stronach:
http://tmptik.org.pl
https://www.facebook.com/Towarzystwo-Miłośników-Polskiej-Tradycji-iKultury-900168683364092/

Darowizny proszę przekazywać na numer rachunku:
45 1240 1082 1111 0010 7016 4036
Bank PKO SA VI Odział Warszawie
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MIĘDZY JAWĄ A SNEM....
Koncert z okazji jubileuszu 25-lecia pracy artystycznej Doroty
Czajkowskiej
Poniedziałek 18 listopada 2019, godz. 19.00
Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 5, Warszawa
Prowadzenie: Filip Borowski
Wykonawcy:
Dorota Czajkowska, Michał Muskat, Oktawian Zagórski, Monika Kisiel
– śpiew
Jerzy Muczyński – fortepian, Waldemar Wąsik - śpiew, saksofon
Krzysztof Wąsik – Ksylofon, Dariusz Szopa - śpiew, gitara
Chór Żołnierzy AK Nowogródzkie Orły
Zespół Praskie Małmazyje
Zespół z Cygańską duszą
W programie utwory:
A. German, E. Geppert , R. Rynkowskiego, F. Chopina, i wiele
niespodzianek muzycznych.
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Oferta Towarzystwa Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury
Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, w ramach
prowadzonych projektów, oferuje dla szkół, placówek edukacyjnych oraz
wszystkich uczniów:
I. Projekt „Praskie Centrum Edukacji Historycznej”, a w nim:
1. Różnego typu Żywe Lekcje Historii w szkołach, placówkach
edukacyjnych itp., na temat nieznanej i zapomnianej historii, w
szczególności warszawskiej Pragi od 4 listopada 1794 roku do lat
80 XX wieku.
2. Lekcje historii w ramach wystawy stałej „Szlakiem Praskiej Historii”,
ul. Białostocka 8 lokal 21, parterowy budynek w podwórku, domofon 40.
3. Projekcje filmów dokumentalnych połączone z wykładem i dyskusją
ul. Białostocka 8 lokal 21, parterowy budynek w podwórku, domofon 40.
4. Spotkania z kombatantami i historykami, ul. Białostocka 8 lokal 21,
parterowy budynek w podwórku, domofon 40 (możliwość
zorganizowania takich spotkań w innych miejscach).
5. W ramach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie wydarzeń,
możliwość udziału w wolontariacie np. Paczka dla bohatera.
II. Projekt „Praga to nie Warszawa”, udział w pracach redakcji Myśl Praska,
możliwość zapoznania się z praca dziennikarską.
Ponadto w ramach współpracy z naszymi partnerami, jesteśmy w stanie
zorganizować:
1. Pokaz broni historycznej.
2. Pokaz broni współczesnej.
3. Możliwość zorganizowania szkoleń związanych z posługiwaniem
się bronią.
4. Możliwość zorganizowania wyjazdów na strzelnicę.
Szersze informacje i zgłoszenia:
Sławomir Wojdat, tel. 661594207, e-mail: woj.slawek1807@gmail.com.
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„Otwocka 3 – historia nieznana”

Fasada budynku szkoły z 1928 roku
W roku 2018 Szkoła przy ul. Otwockiej 3 obchodziła jubileusz 90lecia działalności oświatowej. Powstała w 1918 roku, początkowo jako
szkoła prywatna, po odzyskaniu niepodległości przydzielono jej nr 79,
następnie w 1922 roku nr 126, i mieściła się od początku w baraku przy ul.
Ząbkowskiej 43. W roku 1928 przeniesiono Szkołę Podstawową nr 126 do
budynku przy ul. Otwockiej 3, jednakże wybuch II Wojny Światowej
wykreował na czas jej trwania inny scenariusz dla tego budynku. W czasie
wojny utworzono tu koszary dla „Schutzpolicei” a po odbiciu budynku z rąk
Niemców szkołę zajęły władze polskie, które zjechały tu z Lublina i
ulokowały tu zarząd miasta. Szkoła wróciła na Otwocką 3 we wrześniu 1945
roku. Jednak, zarówno przed wojną, jak i po niej, nieprzerwanie funkcjonuje
tutaj szkoła, która wychowała wiele pokoleń wspaniałych Polaków, w
poszanowaniu tradycji i historii Ojczyzny. Nawet wielu mieszkańców
warszawskiej Pragi, takich „z dziada pradziada”, nie zna niełatwych losów
szkoły. Dlatego chcieliśmy ją Państwu przybliżyć. Dzięki gazetce „Myśl
praska” i uprzejmości jej Redaktora naczelnego, Pana Sławomira Wojdata,
mamy ku temu wspaniałą okazję. Na wstępie chcieliśmy przytoczyć historię
budynku opisaną słowami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, Pana prof. dr hab. Jakuba Lewickiego:
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„…Budynek szkół powszechnych położony przy ul. Otwockiej został
wybudowany w latach 1925-1927 wg projektu architekta Konstantego
Sylwina Jakimowicza, jako jeden z ośmiu pierwszych murowanych
budynków szkolnych powstałych w Warszawie po odzyskaniu
niepodległości przez Polskę. Budowa nowych szkół została zainicjowana w
1922 r. przez Radę Miejską poprzez powołanie Komisji specjalnej
rozszerzenia sieci szkolnej w Warszawie oraz Komitetu budowy gmachów
szkolnych, którym powierzono zadanie rozbudowy infrastruktury szkolnej.
Architekci w czasie projektowania kierowali się wytycznymi zawartymi w
programie ministerialnym, jednakże znacznie je rozszerzyli o dodatkowe
elementy. W przypadku budynku położonego przy ul. Otwockiej,
wybudowano szereg pomieszczeń pomocniczych oraz dwie oddzielne
kamienice przeznaczone dla pracowników szkoły, tworzące wraz z
gmachem szkolnym zintegrowany i jednorodny zespół budowlany. Od 1927
r., z wyłączeniem okresu II Wojny Światowej, obiekt pełni swoją pierwotną
funkcję. W latach 1939-1944 gmach szkolny znajdował się w rękach
okupanta niemieckiego, który umieścił w nim komisariat policji. We
wrześniu 1944 r., wraz z zajęciem prawobrzeżnej Warszawy przez wojska
radzieckie, w gmachu ulokowano Urząd Miasta Warszawy, który
funkcjonował w nim do 1945 r. w drugim dziesięcioleciu XXI wieku
przeprowadzono prace modernizacyjne polegające głównie na adaptacji
poddasza północnej szkoły na sale lekcyjne oraz wstawiono dodatkową
klatkę schodową pomiędzy skrzydła gmachu. Ponadto usunięto oryginalne
ogrodzenie od ulicy Łochowskiej oraz wprowadzono dodatkowe na
podwórzu, odpowiadające obecnym podziałom własnościowym gruntów.
Latem 2018 r. rozpoczęto prace remontowe elewacji budynku dla
nauczycieli przy ul. Siedleckiej…”
„…W ocenie MWKZ przedmiotowy zespół budowlany posiada wartości
historyczne, naukowe oraz artystyczne. Odzyskanie przez Polskę
niepodległości wiązało się z koniecznością natychmiastowego utworzenia
wszelkich instytucji zapewniających funkcjonowanie odradzającego się po
123 latach państwa. Dotyczyło to również systemu edukacji, dotychczas w
pełni podporządkowanego polityce zaborców, a tym samym pozbawionego
jednolitego programu nauczania, wykwalifikowanych kadr, a także
odpowiedniej infrastruktury. Ponadto, dekretem z 07.02.1919 r. został
wprowadzony bezpłatny obowiązek siedmioletniej szkoły powszechnej dla
dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia. Aby przyjęte ustalenia mogły zostać
zrealizowane należało w tym celu powiększyć sieć szkół o nowe gmachy,
które miały powstać wg nowoczesnych wytycznych. Zgodnie z tymi
koncepcjami wybudowany został przedmiotowy zespół budowlany
wyposażony w dobrze doświetlone sale lekcyjne, laboratoria i sale
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gimnastyczne, a także w przyszkolne domy dla nauczycieli. Jego
zachowanie dokumentuje proces tworzonego od podstaw systemu
edukacji, a także proces odradzania się państwa, które pomimo wielu
problemów wewnętrznych i ograniczonych środków finansowych, dotowało
rozwój oświaty w Polsce. Władze miasta, odpowiedzialne za utrzymanie
szkół powszechnych, powierzały wykonanie projektów znakomitym
architektom, dla których wzorcem były Liceum Batorego przy ul.
Myśliwieckiej, projektu Tadeusza Tołwińskiego oraz pierwsza z ośmiu szkół
powszechnych przy ul. Bartniczej autorstwa Zdzisława Mączeńskiego.
Realizację Konstantego Jakimowicza odróżnia od pozostałych niezwykle
symetryczny układ oraz obrzeżna lokalizacja budynków, co wynikało
głównie z kształtu i położenia posesji. Powyższe decyduje o wartościach
historycznych i naukowych przedmiotowego zespołu budowlanego. Nie bez
znaczenia są także wartości artystyczne wynikające z historyzującej formy,
która obrazuje poszukiwania przez architektów stylu narodowego często
stosowanego w latach 20. XX wieku. Monumentalny charakter całego
założenia uzyskano poprzez gradację brył pod względem ich wielkości, jak
i bogactwa dekoracji. Częściowo zostało ono zniekształcone po
wprowadzeniu pomiędzy skrzydła dodatkowej klatki schodowej, silnie
kontrastującej i zakłócającej odbiór fasady, natomiast nie doprowadziło to
do utraty omawianych wartości zespołu budowlanego, nadal
wyróżniającego się spośród otaczającej zabudowy. Integralnym elementem
całego założenia jest również teren posesji, z częściowo zachowaną
brukowaną nawierzchnią, wykorzystywany między innymi do zajęć
pozalekcyjnych oraz przez mieszkańców kamienic…”. „…Z uwagi na
zachowane wartości historyczne, artystyczne i naukowe zespół budowlany
szkół powszechnych przy ul. Otwockiej 3, Łochowskiej 40 oraz Siedleckiej
29 odpowiada definicji zabytku zawartej w art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami – mówiącej, że zabytek to nieruchomość
lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub
związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź
zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na
posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową – i zostaje
wpisany decyzją do rejestru zabytków nieruchomych województwa
mazowieckiego, a tym samym podlega, wraz z terenem, na którym jest
zlokalizowany, ochronie prawnej…”
Liczymy bardzo, że dalsza historia szkoły, opisana w kolejnych
wydaniach gazetki, spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Renata Wilczyńska, Małgorzata Murat
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Działdowo - Soldau –niemiecki utajony ośrodek zagłady w latach
1939-1945. Eksterminacja Duchowieństwa polskiego.
„Mord księży… giną w obozie w Działdowie, noszącym niewinnie
brzmiącą
oficjalną nazwę przejściowy obóz wychowawczy !
(Durchgangseiehungslager Soldau) a przewyższającym niejednokrotnie
swym morderczym reżimem swe sławne siostrzyce[obozy]” pisał w 1966 r.
ks. Mieczysław Olszyński.
1 września 1939 r., Niemcy bez wypowiedzenia wojny napadły na
Polskę, rozpoczęła się niemiecka okupacja Polski, dająca początek II
wojny światowej. Kościół polski został uznany przez Niemców „za
najbardziej niebezpieczny dla Niemiec ze wszystkich przeciwników”,
dlatego polskie duchowieństwo przeznaczono do całkowitej zagłady,
a zniszczenie polskich organizacji kościelnych i polskiego życia religijnego
było dla Niemców jednym z warunków realizacji programu wyniszczenia
narodu polskiego. Program ten realizowano m. in. w osadzaniu i
mordowaniu w niemieckich obozach koncentracyjnych. Niemcy
przygotowali dla swoich przeciwników na terenie Niemiec oraz krajów
okupowanych w sumie 1.213 obozów o różnej wielkości i reżimie, ale
przyporządkowanych jednemu celowi - rozwiązać sprawę opozycji i
domniemanych przeciwników. Właśnie w obozach w sposób najbardziej
wyrafinowany okazywała się „nienawiść do wiary” .
Działdowo-Soldau w latach 1939-1945 był jednym z niemieckich
obozów w którym byli więzieni lub ponieśli śmierć polscy kapłani diecezjalni,
zakonni, siostry zakonne z diecezji płockiej, łomżyńskiej, chełmińskiej,
ciechanowskiej, warszawskiej, włocławskiej. Istniejący w czasie II wojny
światowej niemiecki obóz Działdowo-Soldau był miejscem pod pewnym
względem wyjątkowym: „stał się poligonem doświadczalnym eksterminacji
na masową skalę”(słowa U. Neumärker, Soldau…, druk.). Do utworzenia
obozu wykorzystano koszary 32. Pułku Piechoty Wojska Polskiego przy ul.
Grunwaldzkiej i początkowo w okresie od września do grudnia 1939 r.
funkcjonował jako oflag - jeniecki obóz przejściowy dla żołnierzy polskich
po kapitulacji Twierdzy Modlin. Po ewakuacji jeńców, do koszar przy ul
Grunwaldzkiej przeniesiono utworzony we wrześniu 1939 r. areszt
Selbstschutz, który mieścił się przy obecnej ul. Władysława Jagiełły w wilii
zwanej przez Polaków domem pod Czarna Chorągwią.
W Działdowie - jedynym mieście na Mazurach, które na mocy
traktatu wersalskiego znalazło się w granicach II Rzeczypospolitej wojna
rozpoczęła się 2 września 1939 r. Nazwę miasta przemianowano ponownie
na niemieckie Soldau. W dniu 6 września 1939 r. oddziały Einsatzgruppen
rozpoczęły aresztowania Polaków. Aresztowania te objęły działaczy
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politycznych i społecznych, inteligencję, nauczycieli, ziemian, duchownych.
Aresztowań dokonywano w oparciu o tajne listy sporządzone jeszcze przed
1939 r. na podstawie niemieckiego wywiadu oraz mniejszości niemieckiej
zamieszkałej w Polsce. Ta eksterminacja polskiej inteligencji w ramach
Inteligenzaktion - kryptonim Tannenberg-Unternehmen była akcją
prewencyjną. Mord księży w początkowym stadium wojny odbywał się z
reguły na miejscu , tj. w miejscu zamieszkania lub w jego pobliżu poprzez
rozstrzelanie). W dalszym stadium zbrodni tej dokonywano w niemieckich
obozach koncentracyjnych. Założycielem obozu Działdowo-Soldau był SS
Brigadeführer dr Otto Rasch, inspektor policji bezpieczeństwa i służby
bezpieczeństwa w Królewcu (Köningsberg). Komendantem obozu został
SS –Oberstrumpführer Hans Krause - zbrodniarz wojenny.
Prawdopodobnie wybierając Hansa Krausego na komendanta obozu dla
Polaków, którzy mieli być zamordowani, wykorzystano jego cechy
sadystyczne i skłonność do przemocy. Lager Komendant - jak go nazywali
więźniowie - wyróżniał się wyjątkową brutalnością wobec więźniów obozu.
Osobiście maltretował więźniów i dokonywał bezpośrednio ich egzekucji
(strzelał w potylicę). Hans Krause mordował według własnego uznania,
określano go jako „istne zwierzę”. W tym okresie w obozie popełniono
najwięcej zbrodni. Do maja 1940 r. Soldau –Durchgangslager für polnische
Zivilgefangene był obozem przejściowym dla wysiedlonych Polaków. W
celu zatajenia prawdy o przeznaczeniu obozu przesiedleńców -z powiatu
ciechanowskiego, łomżyńskiego, mławskiego, makowskiego, płockiego,
pułtuskiego informowano o ich dalszej ewakuacji, m. in. do Generalnego
Gubernatorstwa.
W rzeczywistości tutaj przeprowadzano masowe egzekucje na
Polakach w ramach Intelligenzaktion - niszczenia polskiej inteligencji. W
tym czasie, oprócz funkcji obozu przejściowego dla wysiedlonej ludności,
pełnił funkcję „utajonego ośrodka zagłady” dla polskich więźniów
politycznych, działaczy społecznych, duchownych, głównie inteligencji,
aresztowanych jesienią 1939 r. i zimą 1940 r. i 1941 r. Więźniów Niemcy 1
rozstrzeliwali indywidualnie i masowo w lasach pod Komornikami,
Białutami, Burszem i w Lesie Żwirskiego pod Działdowem oraz na terenie
obozu (piwnice, dziedziniec). Do lata 1941 r. w obozie osadzano również
Polaków
wysiedlonych z okolic Działdowa i przesiedlonych do
Generalnego Gubernatorstwa. Przez cały okres istnienia obozu Gestapo
osadzało tu także więźniów politycznych (w osobnych celach), przeciwko
1
Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945, Informator
Encyklopedyczny, Gówna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce-Rada
Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Warszawa 1979., s. 164-165.
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którym prowadzono dochodzenie, a którzy byli następnie kierowani do
niemieckich obozów koncentracyjnych. W kwietniu 1944 r. zwłoki ofiar
pochowanych lesie Białuty odkopano, w więźniów, którzy wykonywali tę
pracę rozstrzelano. Dłuższy pobyt w obozie z reguły także kończył się
śmiercią naturalną. Przyczyniały się do tego głównie złe warunki sanitarne,
wskutek tego więźniowie byli zawszeni i nie do opisania brudni a w
konsekwencji latem 1941 r. wybuchła epidemia tyfusu.
Działdowie-Solda/regulamin obozowy. Dzień obozowy w
Działdowie-Soldau rozpoczynał się pobudką o godzinie 6.00 rano. Na
korytarzu rozlegało się głuche „Auf” i „Fenster auf”. Po pobudce do sali-celi
wchodził esesman, któremu starszy celi, stając na baczność meldował stan
liczebny więźniów. Na komendę „Abort”, wśród wrzasków i bicia,
więźniowie dwójkami wybiegali na dziedziniec obozowy i grupami, biegiem,
bici, zmuszani do ćwiczeń „padnij-powstań” byli pędzeni do latryn
(przeraźliwie zanieczyszczonych). Tłok, brak miejsca i krótki czas - kilka
minut - niektórym więźniom nie pozwalały na skorzystanie z latryn. Kto nie
zdążył szybko wybiec, dostawał bykowcem po plecach. Powrót do cel
odbywał się również biegiem, dwójkami. Pędzono często na komendę
Padnij-powstań.. Uwięzieni całymi godzinami siedzieli na barłogu lub stali,
nieznośna była bezczynność, niepewność jutra (nieustający lek),
niekończące się uczucie głodu, W celi podczas sprawdzania liczby
więźniów, cyt.: „Więźniowie albo stali na baczność, albo siedzieli na
barłogu, w równej linii, ręce mieli oparte na kolanach wyciągniętych nóg, a
głowy zwrócone prosto przed siebie, wpatrzone nieruchomo w jeden punkt,
jak na baczność” 2. […]. Dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki, Niemcy
nakazywali więźniom stanie przez kilka godzin pod ścianami cel z rękoma
podniesionymi do góry”. 3 Więźniowie nawet zimą chodzili boso po śniegu.
Na placu obozowym odbywały się apele i ćwiczenia. Kto się potknął, już
nie wstał, gdyż został zastrzelony lub zagryziony przez psy.
„Wrogi element”- Duchowieństwo. W obozie Działdowo - Soldau
zamordowano 89 polskich duchownych. Aresztowano około 130, z diecezji
łomżyńskiej, ciechanowskiej, archidiecezji płockiej, warszawskiej,
włocławskiej. Dla niektórych aresztowanych księży obóz w Działdowie był
tylko obozem przejściowym. Stąd po krótszym lub dłuższym pobycie
wywożono księży do niemieckich obozów koncentracyjnych Stutthofu,
Sachsenhausen, następnie do Dachau. Polscy duchowni w obozie w
2
Ks. W. Jezusek, Męczeński koniec Arcybiskupa Antoniego Juliana
Nowowiejskiego, Płock 2018, s. 33.
3
Ks. H. Seweryniak, ks. R. Bednarczyk, Ojcostwo i miłosierdzie… Płock 2018, s.
122.
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Działdowie tworzyli specjalną grupę więźniów, nad którą znęcano się w
wyjątkowo wyrafinowany sposób. Zaliczono ich do „najbardziej
niebezpiecznego i wrogiego elementu”. W pomieszczeniach nie było łóżek,
a podłogę pokrywał jedynie słomiany barłóg, w którym gnieździło się
robactwo.
Z premedytacją wydawano im mniejsze porcje jedzenia, a także
brutalnie maltretowano podczas różnych wymyślonych ćwiczeń. Księża nie
mieli możliwości zmiany bielizny, mycia i golenia się, mieli kłopoty z szybko
niszczącymi się sutannami. Łyżek nie było, jedzenie chłeptano wprost z
brudnych – nigdy nie mytych naczyń. Księży - jak zeznawali byli więźniowie
- częściej „ćwiczono” i częściej kazano biegiem wykonywać ćwiczenia.
Ćwiczenia podczas
„przechadzki”
wciąż urozmaicano. Franciszek
Śpiewak, jako więzień Działdowa widział - księży czołgających się z cel do
ustępów. Podczas tego czołgania byli okrutnie bici.4.. Duchowni oprócz
fizycznego i moralnego znęcania się nad nimi, głodu i ciągłego lęku, byli
skazani na wyczerpującą ich bezczynność. Siedzieli całymi dniami z
rękoma wyciągniętymi na kolanach, z tułowiem wyprostowanym i
przywartym do ściany, lub w pozycji stojącej, z rękoma wzniesionymi i
opartymi o ścianę, do której byli zwróceni twarzą. Ręce omdlewały w
bezruchu, a „wacha” składała w ciągu dnia częste wizyty, sprawdzając , czy
regulamin jest przestrzegany.5 Pomoc lekarska praktycznie nie istniała. W
„szpitalu”- w koszarach jedna ze stajni dla koni - chorzy leżeli na
cementowej posadzce we własnym kale, pozostawieni bez opieki i
jakiejkolwiek pomocy lekarskiej: cyt. „Był szpital gdzie strzelano w potylice,
albo dawano śmiertelne zastrzyki. Istnieje jeszcze szopa, gdzie
przeprowadzano doraźne egzekucje. Na ścianach niektórzy wypisali na
pożegnanie swe nazwiska i datę wigilii swej śmierci. Zabitych wywożono
wieczorem do pobliskich lasów, do których okolicznej ludności nie wolno
było pod żadnym pozorem wchodzić.”6. O niemieckim bestialstwie w
Działdowie świadczy zeznanie Józefa Świątkowskiego, który pracował w
obozie przy naprawie kanalizacji: „Gestapowiec Maruch zaprowadził mnie
do piwnicy w celu przeprowadzenia remontu. Było to być może pod koniec
czerwca1941 r. Widziałem obok dwunastu księży leżących na podłodze,
wszyscy byli osłabieni z głodu i wyczerpania. […] W tej celi byli sami księża.
Księża leżeli na wznak, bez ruchu, wykonując pewne ruchy rękami. Ręce
4
Ks. W. Jezusek, zob. więcej w: Męczeński koniec Arcybiskupa…, 2018; J. Woś,
W. Jacewicz, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod
okupacją hitlerowska 1939-1945, 1975 r., t. IV, z. II, s. 278-280.
5
Tamże, s. 21.
6
Ks. W. Mieczyński, Działdowo w: „Tygodnik Katolicki, 1966, s. 4.
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zbliżały się do ust, jakby dając znać, że chcą jeść, czy też pić. Wszyscy
księża żywi już stamtąd nie wyszli. Było to na początku czerwca
(1941)[…]”.7”.Księża, wywiezieni do Dachau z Działdowa, którzy przeżyli,
po wojnie w swoich relacjach opisali pobyt w Działdowo – Soldau. Był to
m.in. ks. Stanisław Werenik. Po wojnie spisał swoje obozowe przeżycia
pod tytułem Wspomnienia. W tych wspomnieniach opisał dwutygodniowy
pobyt jako więźnia w Działdowie – Soldau, cyt.: „Wreszcie auto stanęło.
Szofer zaanonsował Hotel für polnische Schweine. Były to koszary
wojskowe w Działdowie, które zostało już przemienione na Soldau. Ci,
którzy wysiedli pierwsi, musieli znosić różne szykany, popychanie, kopanie.
Ustawiono nas w dwa rzędy i tak staliśmy, bez czapek w chłodną
kwietniową noc, gdy SS-mani przyglądali się nam, targali, kopali i we
właściwy sposób znęcali się nad nami. Po paru godzinach[…]odprowadzili
nas do koszar lokując pod oknami po kilkadziesiąt osób w Sali z odrobiną
słomy na podłodze. Na drugi dzień rano wypuszczono nas na dziedziniec,
kazano robić gimnastykę, ogłoszono, że tylko trzy razy dziennie będziemy
wyprowadzani i kazano udać się rowów zastępujących ustępy, do których
nam wstęp był zabroniony. Prędzej, prędzej „los. los” ryczeli dozorcy,
wymachując kijami, grożąc kolbami karabinów. Na nasze szczęście spadł
tej nocy śnieg i mogliśmy umyć się bo wody w koszarach nie było. W ciągu
dziesięciu dni tam pobyto nie dano nam się umyć. Kiedy przyjeżdżał
komendant puszczał w ruch swój bat. Szczególnie niełaskaw był na księży
w sutannach. […] Sala nasza była dość obszerna, przy ścianach leżała
stara słoma, na której w dzień siedzieliśmy, a w nocy spaliśmy. Przy
odwiedzinach naszych dozorców jeden z nas musiał krzyczeć „Achtung” –
„Uwaga” – i meldować ilu nas jest. My zaś musieliśmy siedzieć na miejscu,
ręce trzymać na kolanach i słuchać urągań, którym towarzyszyły groźby
surowej kary. Jeść dawano w brudnych menażkach[…].18 kwietnia ks.
Werenik został w liczącym 1.200 osób transporcie więźniów wywieziony do
KL Dachau.8 Napływ do obozu Działdowo - Soldau polskich księży był
trzykrotny. W pierwszym transporcie byli ci księża, którzy aresztowani
jesienią 1939 r., po krótszym, czy dłuższym pobycie w obozach
przejściowych w Prusach Wschodnich, zginęli więzieni w piwnicach
Działdowa - Soldau. W drugim transporcie z kwietnia 1940 r. , księży
spotkał różny los. Jedni po kilkudniowej udręce zostali wywiezieni
7
Ks. Arcybiskup Antoni Nowowiejski w: „Tygodnik Katolicki”, s. 5.
8
Ks. St. Werenik, Wspomnienia, zob.: „Wierni Ojczyźnie. Karty z dziejów
martyrologii duchowieństwa polskiego w latach okupacji hitlerowskiej” Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Społeczne 1966, s. 247-320.

12

bezpośrednio do KL Dachau 17-19 kwietnia 1940 r., a inni po 2 tygodniach
zostali odtransportowani do niemieckiego obozu koncentracyjnego
Sachsenhausen. Większość z nich z Sachsenhausen 14 grudnia 1940 r.
została przetransportowana do Dachau. Nieliczna część została
zamordowana w okolicznych lasach Działdowa. Trzecią grupę, największą
stanowili księża, około 80 osób, którzy zostali do Działdowa przywiezieni
wiosną 1941 r. Znajdowali się w niej m.in. od 7(8) marca 1941 r. Arcybiskup
Płocki Julian Antoni Nowowiejski, oraz jego pomocnik ks. bp Leon
Wetmański. Po przyjęciu księży do obozu w 1939 , po odebraniu rzeczy
osobistych, z wyjątkiem ubrania, Biskupów umieszczono na parterze w celi
nr 12, pozostałym księżom wyznaczono salę nr 13. Na drzwiach obu cel
zapisano kredą Pf (od Pffafen – klechy). W celi, do której zostali skierowani
biskupi panował nieopisany bród, była nieogrzewana, na podłodze leżała
słoma, zmięta prawie na sieczkę, a w niej mnóstwo robactwa, w ścianach
pluskwy, mycie było zakazane. Nad Arcybiskupem Antonim Julianem
Nowowiejskim znęcano się w wyjątkowo bestialski sposób. Za odmowę
wyrzeczenia się wiary i podeptania Krzyża Chrystusa został brutalnie
pobity. Nie uległ, nie wyrzekł się wiary i nie podeptał Krzyża. Do końca
życia, w tym okrutnym miejscu, pozostał Niezłomny-Wierny Bogu i
Ojczyźnie. Zmarł 28 maja 1941 r. i taką datę przyjęto jako oficjalną datę
zgonu. Zgon Arcybiskupa władze niemieckie długo trzymały w tajemnicy.
Dopiero w „Osservatore Romano” z dnia 8 listopada 1941 r. podana
został krótka wiadomość o zgonie Arcybiskupa-Biskupa Płockiego. 18
listopada1941 r. Radio Watykańskie podało do publicznej wiadomości, że
liczący 83 lata Arcybiskup umarł w ciężkim obozie koncentracyjnym w
Działdowie. Po śmierci ciało arcybiskupa zostało pochowane w
niewiadomym miejscu.. Nikt z tej grupy polskich księży przebywających w
1941 r. w Działdowie nie ocalał. Do zlikwidowania w Działdowie wszystkich
pozostałych księży wykorzystano wybuch w lipcu/sierpniu 1941 r. epidemii
dyzenterii i tyfusu plamistego. Ze wspomnień Stanisława Topy z Myszyńca,
więźnia Działdowa w l. 1941-1943, cyt.: „Straszliwy brud spowodował w
bardzo krótkim czasie, że obóz był całkowicie opanowany przez
pasożyty[…]. Sytuacja taka już pod koniec sierpnia 1941 r. doprowadziła do
masowej epidemii tyfusu plamistego, na który codziennie zapadało po
kilkanaście więźniów, a nawet po kilkadziesiąt. W miesiącu wrześniu
rozpoczęło się straszliwe żniwo śmierci. Chorych więźniów zabierano do
kranke stube –sal chorych, by następnie pojedynczo ich wywlekać do
piwnic pod budynkiem i tam rozbijać drewnianymi pałami głowy[…]. 8 X
1941 r. wypędzono z budynku, około 800 więźniów, na plac obozowy i tam
nago stojących ludzi komisja złożona esesmanów, lekarzy z odległości 3
metrów, badała poszczególnych więźniów i kierowała do jednej z dwóch
13

grup. Wypadło mi dostać się do grupy zdrowych, liczącej około 160 osób.
Cały prawie dzień trwało to segregowanie[…]’. Do grupy chorych dołączona
wszystkim więźniów politycznych, 25 księży i 20 zakonnic[…]. Nazajutrz
rano słychać było przyjeżdżające na teren obozu i odjeżdżające
samochody[…]. Niemcy uprawiali swoje krwawe żniwo. Po swoim powrocie
na obiad koledzy opowiadali nam, że z grupy liczącej ponad 1.100 osób
nikogo nie ma, a pozostały po nich tylko buty, czapki, koszule, ubrania itp.”9
Wśród zamordowanych 10 października 1941 r. znalazł się bp Leon
Wetmański. W Soldau Niemcy w szczególny sposób znęcali się nad bp
Leonem Wetmańskim: „[…]Nad nim najwięcej się znęcali. Zawsze
regularnie kopali go w brzuch”- zeznała Hanna Fijałkowska10. Jedną z kar
nakładaną na Biskupa było stanie na baczność przez cały dzień bez obiadu.
Podobnie jak Abp Nowowiejski, został okrutnie skatowany za odmowę
podeptania Krzyża. Biskup Leon Wetmański prawdopodobnie został
zamordowany podczas epidemii tyfusu, wykorzystanej do likwidacji
wszystkich księży więźniów obozu i znalazł się grupie przeznaczonej do
zagłady 10 października 1941 r., rozstrzelany w lesie pod Białutami. W
publikacji ks. H. Seweryniaka i ks. R. Bednarczyk pt. Ojcostwo i
miłosierdzie na s. 131 relacja Jadwigi Kleniewskiej z 1949 r., cyt.: „10
września 1941 r. […] księży, którzy byli wywiezieni z Działdowa, wszystkich
rozstrzelali w lasach białuckich, wszyscy byli chowani nago. W miejscu
egzekucji, na dołach, do których ich wrzucono Niemcy posadzili młody las.
Wśród rozstrzelanych prawdopodobnie był Biskup. Nigdy go już potem w
obozie nie widziano. Z relacji więźniów, którzy przeżyli obóz: „Wieczorem
w dniu „odbioru” na plac apelowym zaczęły zjeżdżać duże samochody.
Całe były okute
blachą. Nie było okien. Teraz straże obozowe
poszczególnymi pokojami zaczęły wyprowadzać chorych. Przecież
Ordnung muss sein - musicie do łaźni. Tam chodzi się nago. Zostawcie
więc wasze ubrania. Absolutnie nagich pod eskortą wyprowadzano do
samochodów. Ubijano możliwie najciaśniej. Po wypełnieniu samochodu
esesmani zatrzaskiwali hermetyczne drzwi pojazdów. Samochody krążyły
przez całą noc. Potworna zbrodnia odbyła się po cichu. Ciała na
samochodach były tak poplątane, pokryte wymiotami, nasączone spalinami
i zbite w jedna całość […], że do rozładowania robocza grupa musiała
posługiwać się dzióbasami. Za pomocą tego rodzaju narzędzi ściągano
9
Ks. H. Seweryniak, ks. R. Bednarczyk, Ojcostwo i miłosierdzie. Biskup Leon
Wetmański(1886-1941), Płock 2018, s. 119-120; Topa Stanisław, Myszyniec pow.
Ostrołęka, „Rocznik Działdowski” II(1995), dz. cyt., s. 152-153.
10
Ks. H. Seweryniak, ks. R. Bednarczyk, Ojcostwo i miłosierdzie. Biskup Leon
Wetmański (1886-1941), Płock 2018, s. 124.
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ciała ludzkie do głębokich dołów. Gdy dół był wypełniony prawie po brzegi,
wyrównywano poziom z otaczającym terenem przykrywając umarłych
warstwa ziemi. Na tym od razu sadzono las”.11 Zeznania świadków różnią
się. Czy wśród zamordowanych spalinami samochodowymi mógł być
Biskup, czy może był w grupie rozstrzeliwanych, jak twierdzą świadkowie.
Martyrologium Księży z parafii św. Wojciecha w Działdowie. W
grupie księży więzionych w Działdowie – utajonym ośrodku zagłady
znaleźli się księża z parafii św. Wojciecha w Działdowie, ks. Alfred
Skowroński, wikariusz i ks. dr Jan Łubieński. Po krótkim pobycie w obozie
zostali wywiezieni do KL Dachau. Ks. Łubieński zmarł wkrótce 18 grudnia
1940 r ., ks. Skowroński zmarł w KL Dachau 15 stycznia 1942 r. Po
skremowaniu w Kościele Ostfriedhof przy cmentarzu miejskim w
Monachium został pochowany na cmentarzu München Perlacher Forst,
Monachium-kwatera Nr 1899, urna z prochami Nr K1923. Miejsce w którym
w imiennych urnach spoczywają polscy kapłani zamordowani w Dachau
nazywane jest „Gajem Pamięci Obozu Koncentracyjnego Dachau”. W tej
części nekropolii, w urnach pod 42 numerowanymi płytami spoczywają
prochy 4092 zamordowanych w obozie Dachau, wśród nich polscy księża.
Do obozu Działdowo-Soldau przywieziono także, aresztowane przez
Gestapo siostry zakonne z klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek w
Przasnyszu.
2 kwietnia 1941 r. do klasztoru sióstr Kapucynek w Przasnyszu
wtargnęli Niemcy zaaresztowali wszystkie siostry (36), wywożąc je do
obozu w Działdowie. W śród nich s. Mieczysławę Kowalską. Wszystkie
siostry po przywiezieniu do obozu zamknięto w jednym pomieszczeniu, w
celi nr 31, w koszarowym baraku na piętrze, w warunkach urągających
ludzkiej godności. Potworny głód, bród, brak wody do ugaszenia pragnienia
i potrzeb higienicznych, przy coraz częstszych krwotokach - nawrót
gruźlicy, brak opieki lekarskiej, powodował, że bardzo cierpiała. Zmarła w
nocy 25 lipca 1941 r. o godz. 3.30. Ciało jej zabrano dopiero o godz. 15.00.
Prawdopodobnie spoczęła w jednej z masowych mogił, niedaleko
Działdowa. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. 12
Krwawy bilans. Szacunkowa liczba osadzonych i ofiar w
Działdowie-Soldau. Dokładne ustalenie liczby ofiar działdowskiego obozu
nie jest możliwe, podobnie jak ustalenie, ilu więźniów przez obóz przeszło,
ponieważ nie zachowała się dokumentacja obozowa Soldau
(prawdopodobnie została zniszczona przez Niemców celowo), a informacje
11
Ks. H. Seweryniak, ks. R. Bednarczyk, Ojcostwo i miłosierdzie…, s. 137-139.
12
Zob. O. dr Kazimierz Synowczyk, OFM Cap, Miłosierdzie w życiu i
męczeństwie bł kapucynki Marii Teresy Kowalskiej, Przasnysz 2003, s. 29-31, 38-47.
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na temat obozu czerpiemy z powojennych relacji i zeznań świadków oraz
nielicznych
zachowanych
dokumentów
niemieckiego
aparatu
okupacyjnego. Również przeprowadzone po wojnie ekshumacje w lasach:
w Komornikach, Dwukołach, Burszu, Białutach), na cmentarzu żydowskim
Działdowie, gdzie przeprowadzano egzekucje, nie pozwalają na udzielenie
odpowiedzi o liczbę ofiar, gdyż wiosną 1944 r., gdy zbliżał się front Niemcy
otworzyli masowe groby i spalili ciała ofiar egzekucji (więźniów, którzy
wykonywali tę pracę, rozstrzelano), uniemożliwiając nie tylko identyfikację
ofiar, ale również uniemożliwiły ustalenie dokładnej liczby zmarłych. Janusz
Gumkowski , historyk opublikował w 1958 r., ze przez obóz przeszło 20.000
więźniów - zginęło co najmniej 3.000. To samo znajdujemy u Czesława
Pilichowskiego, ale już w 1976 r. Gumkowski podaje liczbę ofiar od 4 500
do 5 000. Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa przyjęła w 1968 r.,
na podstawie prowizorycznych obliczeń, że przez obóz przeszło 30.000
osób, spośród których 10.000 zostało zamordowanych. Według ks.
Wacława Jezuska przez obóz przeszło od 100.000 do 200 000 osób, z
czego 10 000 poniosło śmierć13. Z ustaleń Zygmunta Gernera z 2003 r.
dowiadujemy się, że przez obóz przeszło około 50 000 osób, spośród
których około 20 000 poniosło śmierć.14 Z badań przeprowadzonych przez
ks. kanonika Mariana Ofiarę (kustosza Sanktuarium Błogosławionych
Męczenników Działdowskich) wynika, że przez ten „obóz „utajonej zagłady”
mogło przejść ponad 60.000 ludzi, a około 25.000-30.000 zostało
zamordowanych, w tym grupa (89)polskich duchownych.
Prawdziwej liczby ofiar zapewne nigdy nie poznamy. Dr Wincenty
Mieczyński w 1966 r. twierdził, że cyt.: „Najmniej znanym obozem śmierci
na polskiej ziemi jest obóz w Działdowie. Do dziś przetrwała opinia, jakoby
w Działdowie tylko segregowano ludność do pracy w Niemczech lub na
wyjazd do Generalnej Guberni. Rzeczywiście w Działdowie, a ściślej
mówiąc na uboczu miasta, w danych koszarach Wojska Polskiego,
okupanci robili zrobili taką sortownie. Przez obóz przeszło 200 tysięcy
wysiedlonych mieszkańców Mazowsza. Jednych wysyłano do Niemiec do
pracy, innych do Generalnego Gubernatorstwa[…]. Kto zaś budził
najmniejsze podejrzenie, tu ginął. Tu przysyłano skazańców na
wykończenie … Ocenia się, że zamordowano tu od 15 do 30 tysięcy
Polaków, Rosjan, Żydów.15Akacja T4 Na terenie obozu
Soldau
(Działdowo) w ramach przeprowadzonej akcji „T4” od 28 maja do 8
czerwca 1940 r. zamordowano około 1558 umysłowo chorych z terenu Prus
13
14
15

Ks. W. Jezusek, Męczeński koniec Arcybiskupa …, s. 21.
Z. Gerner, zob. w: Koszmar, wspomnienia , relacje , dokumenty, Mława 2003.
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Wschodnich (obywateli III Rzeszy) i około 300 z rejencji ciechanowskiej
(obywateli II Rzeczypospolitej) za pomocą tlenku węgla i komory gazowej
zainstalowanej na samochodzie ciężarowym.
„Pamięć”„ 13 czerwca 1999 r., abp Antoni Julian Nowowiejski, bp
Leon Wetmański i s. Mieczysława Kowalska zostali beatyfikowani w
Warszawie przez Papieża Jana Pawła II w gronie 108 Męczenników II
wojny światowej – nie odeszli w niebyt…są obecni. 29 marca 2009 r.
Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i Biskup Leon Wetmański zostali
patronami parafii św. Katarzyny w Działdowie, 12 czerwca 2010 r.
patronami – miasta Działdowa. Od 8 czerwca 2014 r. kościół pw.
wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej: diecezjalnym Sanktuarium
Błogosławionych Męczenników Działdowskich Antoniego Juliana
Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego. Dzień 28 maja jest dniem pamięci
męczeńskiej śmierci Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
obchodzony uroczyście przez Mieszkańców Działdowa.
Wyrazy uznania kieruję do ks. Mariana Ofiary, proboszcza parafii
pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, od lat dbającego o Pamięć
zamordowanych w obozie Działdowo-Soldau 89 polskich kapłanów. 10
czerwca 2019 r. w Muzeum Pogranicza w Działdowie otwarta została
wystawa Działdowo-Soldau 1939-1945.
Utajony ośrodek zagłady,
upamiętniająca więźniów tego obozu - nazywanego przez
nich
koncentracyjnym. Wystawa powstała przy współpracy Instytutu Pamięci
Narodowej i Stowarzyszenia „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie, które
także walczy o upamiętnienie i pamięć więzionych i pomordowanych. W
tym nieludzkim miejscu.
Dla chrześcijanina obozowa przeszłość stanowi świadectwo życia
przeciwko śmierci. Ci, co w nim zginęli, nie odeszli w niebyt, ale w innej
formie są obecni”(prof. W. J. Wysocki),
dr Anna Jagodzińska
Halloween? Nie!
Dzień Wszystkich Świętych? Tak!
Zapal znicz bohaterom !!!!!
Halloween to celtyckie, a zatem pogańskie święto. Związane było z
obrzędami Samhain. W Średniowieczu nadano mu nazwę All Hallows Eve
- co znaczy - Wigilia Wszystkich Świętych. W skrócie Halloween. Halloween
polegało na kontaktowaniu się z zaświatami, po to by odkryć przyszłość,
nabrać mocy, zaspokoić potrzeby zmarłych. Zwyczaje te można porównać
z obchodzonymi w naszej części Europy dziadami, tak dobrze
zobrazowanymi przez Adama Mickiewicza w III części jego
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najważniejszego dramatu. W XIX wieku zwyczaje Halloween dotarły wraz z
emigrantami z Wysp Brytyjskich do Ameryki. Tam nabrały swojego kolorytu
i komercyjnego charakteru.
Najgorsze jest to, że sukces Halloween związany jest z pieniądzem
i komercją. W okolicach Wszystkich Świętych można zarobić na zniczach i
wiązankach. Wytwórcy zabawek i właściciele knajp pozazdrościli widać
zysków i chcieliby również coś dla siebie uszczknąć. Stąd zależy im na
zwiększaniu popularności Halloween. Jedni mogą dzięki temu sprzedać
więcej upiornych strojów i zabawek, drudzy organizują imprezy w
atmosferze horroru, podczas których wzrasta m.in. sprzedaż alkoholu.
Ludzie, którzy zarabiają w Polsce na Halloween, zwłaszcza jeżeli są
ochrzczeni, sprzeniewierzają się wierze i tradycji dla pieniędzy. Sami
ulegają marketingowemu oszustwu, że Halloween to tylko świecka zabawa,
na której można zarobić kilka groszy, i organizują coś, co otwiera ich
samych i innych ludzi na działanie szatana i nie są to tylko puste słowa bo
sam szatan chce wmówić ludziom, że nie istnieje. Chce tego bo „jeśli nie
szatan istnieje, to zła, które się zanim kryje też nie ma ”. Sami ludzie również
chcą w to wierzyć usprawiedliwiając w ten sposób swoje złe uczynki. Za
złem często kryje się lenistwo. Przestrzeganie zasad, które niesie ze sobą
chrześcijaństwo wymaga od ludzi kontroli, łatwiej jest ulec żądzą, które
stoją w sprzeczności z przykazaniami. Łatwiej odrzucić takie przykazania
jak: 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie
kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9.
Nie pożądaj żony bliźniego swego. 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest….
przecież to takie niemodne.. trudne.. po co się wysilać.
Zadajmy sobie jedno pytanie: Dlaczego obecnie tak bardzo się
walczy z chrześcijaństwem i z tym wszystkim co ono niesie dla wszystkich
? Ktoś może kraść, zabijać…reszcie chce wmówić, że to normalne i każdy
może to robić.
Początki Dnia Wszystkich Świętych rozpoczyna kult do jednej z
najważniejszych postaci Chrześcijaństwa. Najpierw przedmiotem kultu
stała się Najświętsza Maryja Panna, jako Matka Syna Bożego. Zaczęto
wznosić kościoły ku Jej czci. Kościół zaczął ustanawiać święta i układał
modlitwy oraz pieśni o Matce Bożej. W tym samym czasie zauważamy też
kult św. Michała Archanioła. Krwawe prześladowania Kościoła w I w.
rozbudziły także kult męczenników. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich
narodzin dla nieba. Dlatego już od V w. kult prywatny przerodził się w
urzędowy, powszechny. 13 maja 608 r. papież Bonifacy IV, rzymską
świątynię pogańską, ku czci zwłaszcza nieznanych bóstw (Panteon),
poświęcił Matce Bożej i świętym męczennikom. W VIII w. papież Grzegorz
III w kościele św. Piotra otworzył kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym,
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nie tylko męczennikom. W Anglii pojawiło się święto Wszystkich Świętych
w połowie VIII w. obchodzone 1 listopada. Święto poprzedzone było wigilią,
a od XV w. otrzymało także oktawę. Reforma z 1955 r. usunęła wigilię i
oktawę. Natomiast papież Jan XI w 935 r. ustanowił osobne święto ku czci
Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. Tak więc
uroczystość Wszystkich Świętych ma już ponad tysiącletnią tradycję i
przypomina nam przede wszystkim tych Świętych Pańskich "z każdego
narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków" (por. Ap 7, 9), którzy nie mają
swoich osobnych wspomnień w roku liturgicznym. W ciągu wieków Kościół
ubogacił kult świętych. Stawiał im posągi, malował ich obrazy, budował ku
ich czci świątynie (np. kościół Sióstr Benedyktynek pod wezwaniem
Wszystkich Świętych w Drohiczynie) i ołtarze, ułożył szereg modlitw i pieśni
religijnych ku ich czci, jak też ułożył teksty liturgiczne do Mszy św. i
kapłańskich pacierzy - Liturgii Godzin.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2
listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym
lub inaczej "Zaduszkami". To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów
w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarządził modlitwy
za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada.
Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w
czyśćcu. Chodzi więc o tych, którzy nie mogą wejść do nieba, gdyż mają
pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu
czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na
XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie o
czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu możemy
pomagać. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom
czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z
pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach
uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.
Dla nas Polaków w dzisiejszych czasach w dniu 1 listopada, najważniejsze
powinno być oddanie hołdu naszym bohaterom. Wielu z nich leży w
bezimiennych grobach, w nieznanych miejscach, bowiem miejsce ich
pochówku jest nieznane. Wspomnijmy w tym dniu te wszystkie osoby
zapalając znicz przy mogiłach i pomnikach, w miejscach upamiętniających
naszych bohaterów i ich czyny. W naszych sercach pamięć o Polskich
Bohaterach powinna być zawsze żywa.
Opracował Sławomir Wojdat
W artykule wykorzystano wpisy z portalu: https://www.niedziela.pl
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Sprawa kurdyjska a sprawa polska
Europocentryczny punkt widzenia nierzadko prowadzi nas do
błędnego postrzegania świata, choćby przez lekceważenie wydarzeń
mających miejsce z dala od Europy czy Polski. Jednym z takich wydarzeń
jest kwestia kurdyjska, której obrót może mieć duży wpływ na Polskę w
przyszłości. Warto zatem przyjrzeć się nieco bliżej temu, co obecnie dzieje
się na Bliskim Wschodzie.
Dobrze będzie wspomnieć na początku, kim są sami Kurdowie.
Obecnie są uznawani za naród (indoeuropejski, a więc odmienny od
dominujących w regionie Bliskiego Wschodu narodów semickich i
tureckich), nie zawsze jednak byli. Gdy tworzył się nowy ład
międzynarodowy po I wojnie światowej, wprowadzono zasadę prawa
narodów do samostanowienia. Każdy naród, który nie miał wcześniej
własnego państwa mógł takowe utworzyć. Skorzystali na tym m.in. Polacy,
Czesi i Słowacy, jednak nie Kurdowie, ponieważ ówczesna społeczność
międzynarodowa nie uznała ich za pełnoprawny naród. Tym samym nie
powstał niepodległy Kurdystan, jednak sami Kurdowie od lat zabiegają o
jego utworzenie. Przez lata pojawiały się różne formy efemerycznej
państwowości. W 1946 roku powstała
i upadła Republika Mahabadzka. Współcześnie w Iraku funkcjonuje
Autonomia Kurdyjska, zaś w Syrii nieuznawana przez władze państwowe
Autonomiczna Administracja Północnej
i Wschodniej Syrii (zwana Rożawą). Obecnie naród kurdyjski liczy około 2530 milionów ludzi (trudno jest podać dokładną wartość ze względu na brak
własnej państwowości, prześladowania, trwającą wojnę i dużą diasporę),
którzy zamieszkują przede wszystkim obszary na terytorium państw: Turcji,
Iraku, Iranu i Syrii. Jednymi z najważniejszych sił politycznych narodu
kurdyjskiego są Partia Pracujących Kurdystanu (działa w Turcji)
i powiązana z nią Demokratyczna Partia Jedności (działa w Rożawie), które
w swej ideologii odwołują sie do marksizmu oraz wymyślonej przez
Abdullaha Öcalana koncepcji demokratycznego konfederalizmu.
Demokratyczny konfederalizm jest utopijną mieszanką socjalizmu, nowej
lewicy, anarchizmu, ekologii i feminizmu, a także pewnych idei
libertariańskich. Stanowi on ideologię syryjskiej Rożawy oraz rebeliantów w
Turcji. Jednocześnie iracka Kurdyjska Partia Demokratyczna stara się
prowadzić politykę bardziej konserwatywną i opartą na realizmie.
Od 2011 roku trwa wojna w Syrii. Kurdowie postanowili wykorzystać
ją w swych dążeniach niepodległościowych. Autonomia Rożawy została
proklamowana w 2014 roku. Kurdowie bardzo aktywnie włączyli się w walki
z tzw. Państwem Islamskim. W wyniku działań zbrojnych między Irakiem a
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ISIS Autonomia Kurdyjska stała się w zasadzie niezależnym od Iraku
podmiotem. Należy zwrócić uwagę także na duże sukcesy Kurdów
w walce z islamistami, takie jak ratowanie Jazydów (bodaj najbardziej
prześladowanych przez dżihadystów), odbicie miasta Kirkuk, walka w
oblężeniu Kobane, uwięzienie znacznej liczby islamistów w obozach
jenieckich czy likwidacja terrorystów. W szeregi Kurdów wstąpiły inne nacje
Bliskiego Wschodu - m.in. Jazydzi, a także kilkuset ochotników z państw
zachodnich, w tym z
Polski.
To, co dla Polski
między innymi wynika
z kurdyjskiej sprawy
narodowej to nauka
płynąca
z obrotu
wydarzeń,
jakie
ostatnio
miały
miejsce.
Kurdowie
walcząc
z
tzw.
Państwem Islamskim
walczyli w pewnym
sensie ,,o wolność
naszą
i
waszą’’.
Obszary zamieszkane przez Kurdów
Cieszyli
się
też
na Bliskim Wschodzie w 1986
znacznym poparciem
państw zachodnich, w tym Stanów Zjednoczonych. Jak się jednak okazało,
interesy narodowe mocarstw wzięły ponownie górę nad idealistycznymi
przesłankami. Prezydent Donald Trump ogłosił wycofanie ponad 200
miliardów dolarów z funduszy przeznaczonych na odbudowę Syrii oraz
ewakuację amerykańskich żołnierzy z północnej Syrii. Pozostawił tym
samym Kurdów samym sobie, a co bardziej znamienne poddał
w wątpliwość wartość Stanów Zjednoczonych jako sojusznika i globalnego
lidera. Turcja, której nie w smak są jakiekolwiek dążenia niepodległościowe
Kurdów, wykorzystała okazję do przeprowadzenia ofensywy przeciwko
kurdyjskim milicjom na turecko-syryjskim pograniczu. Czas pokaże, jaki
będzie finał dążeń niepodległościowych narodu kurdyjskiego,
i czy Rożawa, Autonomia Kurdyjska oraz tureccy i irańscy Kurdowie
stworzą wreszcie upragniony Kurdystan. Z obecnego przebiegu wypadków
na Bliskim Wschodzie płynie potwierdzenie słów Dmowskiego ,,w
stosunkach
między
narodami,
nie
ma
słuszności
i krzywdy, ale tylko jest siła i słabość’’. Pamiętajmy, że żadne państwo,
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żaden naród nie ma wiecznych przyjaciół i wiecznych wrogów, ale ma tylko
i wyłącznie wieczne interesy.
Aleksander Kowaliński
Moralne dno polskich samorządów.
Wiele już słyszałem zachwytów nad „dobrą” kondycją samorządów
w Polsce, których kształt zawdzięczamy jednej z czterech sztandarowych
reform premiera Buzka. Warto się więc zastanowić: czy faktycznie jest tak
dobrze z tą samorządnością? Zwłaszcza, że najgorliwszymi piewcami jej
osiągnięć są najwięksi beneficjenci, czyli sami samorządowcy. W
trzystopniowym samorządzie (gminnym, powiatowym i wojewódzkim)
mamy prawie 47 tys. radnych, którzy obecnie otrzymują diety w
maksymalnej wysokości 2684,13 zł miesięcznie. Samorządy zatrudniają też
całą armię pracowników, liczącą na koniec 2017 roku 256,2 tys. osób i
dysponują rocznym budżetem równym 2/3 budżetu państwa. Można
niewątpliwie zauważyć, że dzięki wielkiemu strumieniowi pieniędzy nasze
najbliższe otoczenie powoli zmienia się na lepsze. Ale czy jest to wyłączna
zasługa samorządowców oraz ich „ciężkiej” i „uczciwej” pracy? Wątpię w to,
a poza tym łaski nam nie robią, bo zarządy za swoją pracę biorą wysokie
wynagrodzenia. Dlatego nie ulegam propagandzie sukcesu, która właśnie
samorządowcom przypisuje główne zasługi w dziedzinie rozwoju lokalnych
społeczności, czyniąc z nich niejednokrotnie symbole „postępu” i ludzi
wręcz nietykalnych, których nie powinno się krytykować, bo przecież tak
wiele dla nas robią.
W niniejszym tekście nie odniosę się do „standardowych”
kompetencji samorządowców, lecz do ich działalności ubocznej, która
zdecydowanie wykracza poza zakres ich obowiązków i niejednokrotnie
wywołuje słuszne głosy krytyki. Chodzi mi oczywiście o totalne
upolitycznienie samorządów i wykorzystywanie ich, jako odskoczni do
kariery na szczeblu krajowym oraz dogodnej bazy wypadowej do
podjazdowej wojny z rządem. Za przykład mogą posłużyć władze Gdańska
i Warszawy, chociaż należy podkreślić, że ten trend obejmuje wiele innych
samorządów. Jednakże w ostatnim okresie to właśnie te dwa miasta bardzo
wiele łączy, bo rządzą tam osobnicy wywodzący się z tej samej „kuźni” kadr,
czyli Platformy Obywatelskiej, co w myśl szerszego planu odwojowania
władzy centralnej uczyniło z nich awangardę antypisu i „postępu”, który ma
przeorać nasz grunt społeczny i położyć solidne fundamenty pod budowę
„nowego” i „lepszego” świata. Dlatego od wielu lat włodarze tych miast
hojnie sponsorują szemrane inicjatywy i tzw. organizacje pozarządowe,
przeważnie lewackie i deprawatorskie, które bez tej kroplówki już dawno
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zaprzestałyby swojej szkodliwej działalności. Miałoby to wręcz zbawienny
wpływ na poprawę ogólnej atmosfery, ale tymczasem utuczeni na
publicznym wikcie dewianci dziarsko maszerują ulicami naszych miast,
wywołując powszechne zgorszenie. A jeszcze bardziej irytujące jest to, że
na czele tęczowych marszów „równości” kroczą z dumą prezydenci
Gdańska i Warszawy, którym najwyraźniej odpowiada fetor unoszący się z
tej moralnej kloaki.
W tym kontekście nasuwa się jeszcze jedno podobieństwo, bowiem
w obu tych miastach doszło na przestrzeni ostatnich lat do podobnych
katastrof ekologicznych. I tak jak w 2018 roku szambo rozlało się w
Gdańsku, tak teraz fekalia wypływające z pękniętych rur warszawskiej
oczyszczalni „Czajka” zatruły Wisłę i z jej nurtem popłynęły do Bałtyku.
Połączył więc oba grody nie tylko tęczowy most ideologicznej wojny z
ciemnogrodem, ale także cuchnąca rzeka ekskrementów płynących ze
stolicy. I nie ma się z czego śmiać, bo ucierpieli na tym nie tylko ludzie
mieszkający wzdłuż królowej polskich rzek i jej ekosystem, ale również kozy
wypasane w ramach miejskiego projektu na jednej z rzecznych wysepek
przez dagestańskiego pastucha i jego bezdomnego pomocnika, który za 50
zł i jakieś parówki „opiekował” się stadem. Kozy to dość odporne i mało
wymagające zwierzęta, lecz tym razem nie przeżyły eksperymentu
przeprowadzonego przez naprawiaczy świata, bowiem większość z nich
padła, gdy swoje pragnienie ugasiły wodą z Wisły. Wydarzenie to wywołało
niemały skandal i unaoczniło niedowiarkom, co może nas spotkać, gdy
bezrefleksyjnie poddamy się eksperymentom forsowanym przez
aktywistów LGBT. W tej sprawie zdumiewający jest też zupełny brak reakcji
tzw. ekologów, którzy z determinacją zwalczają smog i polską energetykę
węglową, ale gdy zatruwana jest jedna z największych rzek Europy i
uśmiercane są zwierzęta, to nagle gdzieś się pochowali. W sumie to jednak
nie powinno dziwić, bo są oni sponsorowani przez sprawców tych
nieszczęść, a większość zarządu Greenpeace Polska stanowią Niemcy.
Myślę, że dobrym podsumowaniem tego wątku mogą być słowa lidera
zespołu „Bayer Full”, Sławomira Świerzyńskiego, który skwitował tę
katastrofę w następujący sposób: „Jak się grzebie w cudzej d….e, to
g……no wypływa. Panie wiceprezydencie [Rabiej], co z tym zrobisz, może
nowa fotka z kochankiem?”.
No właśnie, zasadniczy problem z polskim samorządem tkwi w tym,
że ludzie, którzy go tworzą zajmują się nie tym do czego zostali powołani.
Zamiast troszczyć się o dobre funkcjonowanie wspólnoty lokalnej, której
zawdzięczają wybór na swoje stanowiska, to zazwyczaj gorliwie angażują
się w konflikty polityczne i wojny ideologiczne. Trwonią pieniądze
podatników na realizację niedorzecznych pomysłów, czego przykładem
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może być zakup rydwanu przez prezydent Dulkiewicz, za który lekką ręką
zapłaciła z miejskiej kasy 150 tys. zł. Wiele wskazuje też na to, że obie
awarie oczyszczalni ścieków miały swoje przyczyny w zaniedbaniach
towarzyszących ich budowie i eksploatacji, za co niewątpliwie
odpowiedzialność ponoszą władze miejskie. Mamy wciąż w pamięci
problemy, jakie z wymiarem sprawiedliwości miała Hanna GronkiewiczWaltz i Paweł Adamowicz, którzy stali się wręcz symbolem nieuczciwego
gromadzenia prywatnych fortun, a jak wiadomo zjawisko korupcji i
złodziejstwa jest dość mocno rozpowszechnione wśród samorządowców.
Dlatego dla dobra prawdziwych i uczciwych społeczników, jakich nie
brakuje w samorządach, należy takie przypadki zdecydowanie piętnować i
przykładnie karać. Tymczasem poza biciem piany praktycznie niewiele się
z tym robi, a patologie kwitną w najlepsze. Dzięki wadliwej ordynacji
wyborczej i ugruntowanym przez dekady układom, w samorządach wodzą
rej partyjne oligarchie, a „geniusz” z Nowogrodzkiej zamiast rozpędzić je na
cztery wiatry, co przecież obiecywał, to wydłużył im kadencje z czterech do
pięciu lat.
Sytuacja staje się więc nie do zniesienia, a jej poprawy należy
poszukiwać w radykalnej przebudowie samorządów, aby wreszcie zaczęły
efektywnie i odpowiedzialnie pracować na rzecz społeczności lokalnych, a
nie trwonić pieniądze, czas i wysiłek na działania niezwiązane z ich misją.
Droga do tego wiedzie poprzez zmianę ordynacji wyborczej w największych
gminach z proporcjonalnej na większościową, powrót do kadencji
czteroletniej i ograniczenie sprawowania mandatu do dwóch kadencji, nie
tylko prezydentom, burmistrzom i wójtom, ale także radnym. Konieczne jest
też poddanie skrupulatnej kontroli wydatków dokonywanych przez
samorządy oraz zakaz wydawania pieniędzy na cele niezwiązane z
funkcjonowaniem wspólnoty. Należy również pomyśleć o uproszczeniu
samorządu terytorialnego, poprzez likwidację powiatów i sejmików
wojewódzkich oraz zmniejszenie o połowę liczby radnych w gminach, co
przyniosłoby ogromne oszczędności, które można by przeznaczyć na
potrzebniejsze cele społeczne.
W przeszłości zmniejszono już liczbę radnych i kraj się nie zawalił,
po co więc mamy utrzymywać tak liczną rzeszę darmozjadów. W Nowym
Jorku zamieszkiwanym przez 8,5 mln ludzi wybiera się tylko 51 rajców, Los
Angeles ma ich zaledwie 15, Berlin 100, a Paryż 172. W Warszawie zaś na
1,5 mln mieszkańców mamy 469 radnych. Jednym słowem, trzeba oczyścić
stajnię Augiasza, którą stały się samorządy i odesłać do lamusa ostatnią z
„reform” Buzka, bo pozostałe już dawno przeszły do historii. Tylko, że do
tego potrzeba wizji i woli politycznej, a z tym niestety w Polsce jest
kiepsko…
Wojciech Podjacki
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Fotorelacja z Żywej Lekcji Historii 22 października 2019 w Szkole
Podstawowej na Otwockiej
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Dnia 22 października 2019 roku w Szkole Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka w Warszawie.
Bardzo dziękujemy Grupie Edukacyjno - Historycznej Szare
Szeregi za pomoc w realizacji Żywej Lekcji Historii. Dziękujemy Pani
Dyrektor Renacie Wilczyńskiej za zaproszenie.
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Redakcja: tel. 661 594 207, e-mail: myslpraska@gmail.com
Wersja elektroniczna: http://tmptik.org.pl/mysl-praska
Zapraszamy do śledzenia nas na facebooka:
MyslPraskaKwartalnikBiuletynInformacyjny
Współpraca: Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury:
biuro@tmptik.org.pl
Facebook
Towarzystwo-Miłośników-Polskiej-Tradycji-i-Kultury-900168683364092
Miesięcznik MYŚL PRASKA jest gazetą bezpłatną i niezależną. Do tej
pory wydawany była ze środków własnych i dzięki wsparciu
czytelników. Jeśli chcesz aby dalej funkcjonowała prosimy o wsparcie.
Darowizny można przekazywać wyłącznie na numer konta TMPTiK z
dopiskiem: „Darowizna na Myśl Praską”
Bank PKO SA VI Odział w Warszawie
45 1240 1082 1111 0010 7016 4036
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