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AKCJA „GÓRAL”   
NIEZWYKŁA ZBIÓRKA FUNDUSZY NA REHABILITACJĘ 
I LECZENIE NIEZWYKŁEGO CZŁOWIEKA - ANDRZEJA 

GÓRSKIEGO, DOWÓDCY GRUPY 
HISTORYCZNEJ „NIEPODLEGŁOŚĆ” 

 
„DWA SŁOWA” O ANDRZEJU 

 
12 września 2017 roku Andrzej skończył 48 lat. Do 4 sierpnia 2015 r. 
prowadził niezwyczajne życie. We współtworzonej przez siebie Grupie 
Historycznej „Niepodległość” wraz z podobnymi do siebie pasjonatami 
historii prowadził całe mnóstwo działań historyczno - patriotycznych. Jak to 
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mówią, był „wszędzie”, robił „wszystko” i ze „wszystkimi” po to, by oddawać 
cześć polskim Bohaterom Narodowym i pielęgnować pamięć o nich. 
Organizował setki uroczystości patriotycznych, dziesiątki inscenizacji i 
rekonstrukcji historycznych, prowadził projekty edukacyjne dla dzieci i 
młodzieży, jako wolontariusz IPN brał czynny w poszukiwaniu szczątków 
polskich Bohaterów na Łączce i Cmentarzu Służewieckim.  
Jego główna działalność to przede wszystkim pomaganie w każdej formie 
(paczki, wizyty, organizowanie środków na leczenie i opiekę, przyjaźń) 
kombatantom, w szczególności Powstańcom Warszawskim, AK-owcom, 
Żołnierzom Niezłomnym oraz pielęgnowanie i upowszechnianie pamięci o 
poległych Bohaterach. 
Niespodziewanie, miesiąc przed swoimi 46 - tymi urodzinami doznał 
rozległego udaru mózgu. Cudem go przeżył, ale został całkowicie 
lewostronnie sparaliżowany. Dzięki szybko podjętemu leczeniu i 
rehabilitacji stopniowo wracał do życia i rozpoczął żmudną i trudną pracę 
nad niwelowaniem niedowładu. Wstał z wózka inwalidzkiego, na nowo 
nauczył się chodzić i mówić. Niestety, jego lewa noga nie odzyskała pełnej 
sprawności, więc porusza się przy pomocy laski. Pozostał niedowład lewej 
ręki. Z tego powodu każdy dzień i wykonywanie najprostszych codziennych 
czynności niesie ze sobą trudne wyzwania. W chwili obecnej jego dalsza 
rekonwalescencja, ze względu na znaczne koszty, jest bardzo utrudniona, 
co odsuwa w czasie jego powrót do sprawności i dawnego stylu życia.  
Mimo że, jak sam o sobie mówi, obecnie jest „niepełnosprytny”, pozostał 
tym samym człowiekiem co przed chorobą. Ma te same cele, plany, 
marzenia i pasje. Możliwość poświęcania się swojej wielkiej miłości do 
historii Polski jest dla niego największą motywacją do codziennej walki o 
samego siebie.  
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Choć zdarzają mu się chwile zwątpienia, stara się żyć według motta: 
”Dopóki walczysz – jesteś zwycięzcą”. A jest o co walczyć. Marzy, że 
pewnego dnia znów będzie mógł samodzielnie ubrać ukochany mundur 
kawaleryjski wz. 36, sam przeładuje swoją broń (oczywiście 
rekonstruktorską), wybierze się konno na rajd szlakiem Łupaszki czy 
Hubala, na własnych nogach przejdzie Katyński Marsz Cieni w mundurze 
funkcjonariusza Policji Państwowej, w której służył jego wuj, zamordowany 
w Twerze w 1940 roku. 
Aby zrealizować te marzenia, Andrzej musi wrócić do dawnej formy i 
zdrowia. Kiedyś on pomagał, teraz jemu potrzebna jest pomoc. Na dalsze 
leczenie i rehabilitację. Stąd pomysł na akcję charytatywną – Akcję „Góral”, 
zapoczątkowany przez człowieka o wielkim sercu - Norberta “Smołę” 
Smolińskiego, solistę Contra Mundum. 
Poznajcie Andrzeja i pomóżcie nam przywrócić go do dawnego życia, nie 
tylko dla niego samego, ale także dla naszych Narodowych Bohaterów, 
którym nadal chciałby pomagać, dla dzieci i młodzieży, którą chciałby cały 
czas uczyć historii Polski i miłości do naszej Ojczyzny.  

 
NA CZYM POLEGA AKCJA „GÓRAL”? 

  
1.UDZIAŁ W KONCERCIE CHARYTATYWNYM 

 
Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury wraz z Grupą 
Historyczną „Niepodległość” serdecznie zapraszają do udziału w koncercie 
charytatywnym wokalisty zespołu „Contra Mundum”, Norberta „Smoły” 
Smolińskiego, który odbędzie się dnia:  
7 LISTOPADA 2017 ROKU W TEATRZE KAMIENICA O GODZ. 19.00.  
W koncercie gościnnie wystąpi Karat Napalm Grupa. W repertuarze obu 
wykonawców pojawią się utwory o tematyce historycznej i patriotycznej. 
Na koncert można się zapisać na stronie Facebook (Fanpage’u) specjalnie 
dedykowanej pomocy dla Andrzeja Górskiego pn. „Solidarni z Andrzejem 
Górskim”:  
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https://www.facebook.com/solidarnizgoralem/ 
Swój udział należy zgłosić w wydarzeniu poświęconemu koncertowi 
charytatywnemu, zamieszczonemu na ww. stronie.  
Przed wejściem na koncert będą do kupienia cegiełki - przedwojenne 
„Górale” o różnych nominałach. 
 

2.UDZIAŁ W AUKCJACH CHARYTATYWNYCH 
Zapraszamy na nasze aukcje charytatywne, które są organizowane na ww. 
stronie Facebook (Fanpage’u): „Solidarni z Andrzejem Górskim” w okresie 
1 października – 6 listopada br. Od 1 października na ww. stronie 
zamieszczane są różne ciekawe i unikalne przedmioty historyczne lub 
patriotyczne, w tym oryginalny polski hełm używany we wrześniu 1939 roku, 
przejażdżka tankietką, Bren carrierem czy Fordem T, noclegi/ wyjazdy na 
weekend, plakaty znakomitego polskiego plakacisty Wojciecha Korkucia, 
publikacje historyczne, medale, odznaczenia, płyty, koszulki i wiele innych 
wyjątkowych ofert. 

3.WPŁATA NA KONTO 
 

W celu wsparcia rehabilitacji Andrzeja można także dokonywać wpłat na 
konto otwarte specjalnie na ten cel o nazwie: 

 „Solidarni z Andrzejem Górskim Akcja Góral”: 
88 1240 1082 1111 0010 7560 6805 

Numer ten widnieje także na ww. Fanpage’u  
„Solidarni z Andrzejem Górskim”. 

 

 
ŚRODKI ZGROMADZONE Z TYCH TRZECH ŹRÓDEŁ BĘDĄ W 100% 
PRZEZNACZONE NA REHABILITACJĘ  I LECZENIE  

 NIEZŁOMNEGO „GÓRALA” 
Dziękujemy Panu  Zbigniewowi Zalasowi wiceburmistrzowi Marek za 

silne wsparcie przy realizacji projektu.  
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List  pożegnalny. Pożegnanie Witolda Krupowicza 

 
17 września w wieku 86 lat odszedł od nas na wieczną wartę   nasz 

przyjaciel i niezwykły żołnierz  AK Witolda Krupowicza, który kochał Polskę 
z nad Niemna i Bielany nad Wisłą. Wszyscy znajomi i przyjaciele  znali go 
z niezwykłej pamięci, zaradności w pokonywaniu przeszkód 
biurokratycznych oraz ze sprytu i sprawności fizycznej.  Jego pseudonim 
,,RYŚ,, jakby był odbiciem jego cech charakteru ale on zawsze mówił, że te 
cechy dostał w darze od Boga.  

Drogi Witoldzie byłeś prostym żołnierzem , nie miałeś żadnych 
szlifów oficerskich to jednak całym swoim życiem zaświadczyłeś że BÓG 
HONOR i OJCZYZNA to nie są tylko hasła, którymi szafują obecnie politycy. 
Dla ciebie te słowa były świętością, których nigdy nie zdradziłeś nawet za 
cenę darowanej ci wolności.   

Drogi dziadku Witoldzie – tak pozwoliłeś do siebie mówić.  
Ty dałeś nam przykład jak mamy wałczyć z własną słabością, jak 

mam walczyć o własną wolność  
Ty wiedziałeś, że wolność jest nam zadana a nie dana na 

wieczność. 
Ty wiedziałeś, że to zadanie wolności dotyczy również twojej j duszy 

i że kiedyś z tego będziesz musiał zdać rachunek przed PANEM.  
Ty  dla naszego pokolenia, dla naszych dzieci i dla naszych wnuków 

jesteś nie tylko świadkiem wydarzeń historycznych i Twojego niezwykłego 
życia ale jesteś świadkiem Wiary. 

Dla nas  jesteś świadkiem Opatrzności Bożej działającej w Twoim 
życiu, która jak twierdziłeś prowadziła Cię przez straszne czasy okupacji 
niemieckiej i sowieckiej a później 12 lat niewoli sowieckiej  

Trzy lata temu w wywiadzie do naszego miesięcznika parafialnego 
NASZ KRĄG mówiłeś, mi że przeżyłeś po to aby światu dać świadectwo 
łaski Bożej , której doświadczyłeś szczególnie podczas 11 lat zesłania  na 
Syberię W tajdze  ludzie pracujący w nieludzkich  warunkach padali jak 
muchy a Ty przeżyłeś. Później w Kazachstanie pracowałeś w kopalni 
miedzi gdzie w tzw spec lagrze przetrzymywani byli najgroźniejsi 
przestępcy kryminalni. Wykonywałeś tam razem z nimi niewolniczą pracę, 
gdzie normą dzienną wydobycia było 10  ton na jednego więźnia.  

Tą niewolniczą pracę przeżyło zaledwie 1 % skazanych i ty 
przeżyłeś aby dostać się do więzienia w Karagandzie, a później 
Czelabińska i do Kunstanoja a stamtąd  do Polski.  

To Ty mi powiedziałeś że: 
Dzięki Opatrzności Bożej –  przeżyłeś wraz z żoną czas konspiracji 

na ziemi Lidzkiej i czas walki o niepodległość 
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Dzięki Opatrzności Bożej -  przeżyłeś ten straszny czas śledztwa i 
procesu w Lidzie. 

Dzięki Opatrzności Bożej - nie podpisałeś żadnego dokumentu, 
który ci pokładano z propozycją  powrotu do Polski  bo gdybyś podpisał nie 
zobaczył byś już nigdy Ojczyzny.  

Dzięki Opatrzności Bożej – odnalazłeś brata we Wrocławiu 
Dzięki Opatrzności Bożej  - idąc ulicą Żeromskiego na 

Warszawskich Bielanach spotkałaś po 11 latach Swoją ukochana żonę 
Janinę - sanitariuszkę z twojego oddziału. 

Dzięki Opatrzności Bożej – mogłeś zrealizować swoje marzenia aby 
pamięć o bohaterskich Kresach i męczeństwie Polaków na Syberii nie 
została wymazana z pamięci narodu 

Dzięki Opatrzności Bożej – nie zostałeś samotny ponieważ przez 
ostatnie 22 lata mieszkałeś z rodziną Mariana, Agnieszki i jego siódemką 
dzieci. 

Dzięki Opatrzności Bożej – przeżyłeś 96 lat i zdążyłeś się pojednać 
z Bogiem i z nami wszystkim 

Odszedłeś do Pana w rocznicę napaści sowietów na Twoją 
ukochaną Polskę aby upominać się o sprawiedliwość przed tronem 
Najwyższego. Po Tobie nigdy pamięć nie zaginie bo postawiłeś  na Placu 
Konfederacji głaz ku pamięci Twojego ukochanego pułku i pamięci 
bohaterskich mieszkańców Lidy. 

Odszedłeś na wieczną wartę do KRAINY ŻYCIA  gdzie spotkasz się 
ze Swoim dowódcą por. Janem Borysewiczem (ps. ,,Krysia")  swoimi 
towarzyszami broni oraz swoim przyjacielem Jankiem Wasiewiczem 
(pseudonim ,,Lew”) aby ucałować ukochany sztandar 77 pułku piechoty AK 
Okręg Nowogródek. 

Niech Aniołowie zawiodą cię do raju, 
A gdy tam przybędziesz, niech przyjmą cię męczennicy z twojej 

ukochanej ziemi Lidzkiej i żołnierze z nad Niemnna. I wprowadzą cię do 
krainy życia wiecznego.                                              

Waldemar Wasiewicz 
 

Polecane wydarzenia 

 
15 października 2017 roku w godzinach 12.30-16.30 zapraszamy do 
Centrum Promocji Kultury w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 2 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Trwać w 
Nadziei" oraz Centrum Promocji Kultury, zapraszają na VIII Warszawskie 
Spotkania Integracyjne/XVI przegląd twórczości osób o różnym stopniu 
sprawności. W programie występy artystyczne oraz wystawa zdjęć. 
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20 października (piątek) 2017 roku , godz. 17:30 Spotkanie z cyklu Od 
niepodległości do niepodległości – profesor Jan Żaryn zaprasza. 
Przystanek Historia Centrum Edukacyjne im. Janusza Kurtyki 

ul. Marszałkowska 21/25 Warszawa 
O konklawe, które 16 października 1978 r. wybrało kardynała Karola 
Wojtyłę, o pontyfikacie Jana Pawła II i jego znaczeniu dla przełamania 
żelaznej kurtyny rozmawiać będą prof. Antoni Dudek i red. Grzegorz Górny. 
Prowadzenie: prof. Jan Żaryn. 

 
24 października 2017 roku o godzinie 15.00 zapraszamy na ulice 

Floriańską 12 na niezwykłą patriotyczną uroczystość. 
Ksiądz biskup Marek Solarczyk odsłoni  i poświęci dwie tablice:  
Pierwszą utrwalającą pamięć bohaterskich kobiet –  żołnierzy AK w 
Powstaniu Warszawskim.   Przy ulicy Floriańskiej 12 w mieszkaniu Janiny 
Englert mieścił się punkt pomocy żołnierzom AK. Stąd 2 sierpnia 1944 
wyruszały dwie łączniczki.  Dostały się pod ostrzał niemieckiego snajpera.  
Dziewiętnastoletnia Zenia Olejnik zginęła na miejscu. Była jedyna osoba 
ocalała z rzezi rodziny na Wołyniu.  Zofia Brzostowska została ciężko ranna 
– straciła nogę. W walkach na Pradze poległo ponad 300 powstańców.   
Dla Ciebie Polsko! 
Drugą  poświęconą legendarnej praskiej bibliotekarce, Janinie Englert , 
twórczyni  pierwszej  w Warszawie dzielnicowej czytelni naukowej, 
założonej w 1935 roku i pierwszej dyrektor  sieci bibliotek na Pradze Północ. 
Harcerce, żołnierzowi AK pseudonim  „Klima”. Zawsze wiernej Bogu i 
Ojczyźnie.         Za Komitet Organizacyjny Hanna Budzisz 

Tel. 508 723 989 e-mail:  hanna.budzisz@o2.pl 
 
26 października (czwartek) 2017 roku , godz. 17.30 Przystanek Historia 
Centrum Edukacyjne im. Janusza Kurtyki ul. Marszałkowska 21/25 
Warszawa 
Spotkanie z cyklu "Bohaterowie zapomniani, niezłomni, niepodlegli" – 
pokaz filmu "Mój przyjaciel Laluś" w reżyserii Dariusza Walusiaka. 
Po projekcji odbędzie się dyskusja z udziałem dr. Sławomira Poleszaka 
(IPN Lublin) i dr. Tomasza Łabuszewskiego (IPN Warszawa). Prowadzenie: 
dr Jędrzej Lipski. 
 

29 października 2017 roku  na PGE Narodowy I Międzynarodowy 
Festiwal Pieśni "Pamięci Walczącym o Niepodległość" 

Do 16 października przyjmowane są jeszcze zgłoszenia wykonawców w 
konkursie wokalnym. Laureaci konkursu wystąpią na Gali Finałowej 
Festiwalu w dniu 29.10.2017 r. w godz. 17-22. 
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Przewidziane nagrody i specjalny upominek od  Prezydenta RP- Andrzeja 
Dudy. Gala Finałowa Festiwalu 29 października 2017 Strefa Biznesu PGE 
Narodowy w godz. 17.00-22.00 Występy laureatów konkursu, 
zaproszonych gości i chórów z Kresów RP. 

 
29 października 2017 roku w godz. 11.00-16.00 Piknik Patriotyczny 

Błonia PGE Narodowy ( między I a II bramą) 
Orkiestra wojskowa, udział grup rekonstrukcyjnych, pokazy, strzelnica, kurs 
pierwszej pomocy na polu walki, wystawy tematyczne, darmowa 
grochówka, występy znanych i lubianych bardów. Nauka, zabawa, 
konkursy. 
Imprezy towarzyszące: 
Występy chórów z Kresów RP w podwarszawskich gminach 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE 
FESTIWALU   www.festiwalniepodleglosc.pl 

 
06 listopad 2017 o godzinie 17.00 zapraszamy do Bazyliki 

Archikatedralnej PW. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Warszawie 
ul. Kanonia 6 

Msza w intencji Odbudowy Ducha Narodu Polskiego oraz koncert pieśni 
niepodległościowych. Organizatorzy środowisko Szarych Szeregów wraz z 
Druhną Hanną Szczepanowska oraz młodzież niepodległościowa wierna 
Bogu i Ojczyźnie. Genezą idei, jest treść rozkazu gen. Andersa. W 1946 
roku generał przysłał do Polski rtm. Witolda Pileckiego z rozkazem - 
„organizować komitety obrony ducha polskiego”. 
Po mszy odbędzie się koncert. 

Redakcja: tel. 661 594 207, e-mail: myslpraska@gmail.com 

Wersja elektroniczna: http://tmptik.org.pl/mysl-praska/ 

Zapraszamy na facebook:  
https://www.facebook.com/MyslPraskaKwartalnikBiuletynInformacyjny/ 

Współpraca: Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury:     
biuro@tmptik.org.pl        

https://www.facebook.com/Towarzystwo-Miłośników-Polskiej-Tradycji-i-
Kultury-900168683364092/?fref=nf                                         

Zapraszam do wsparcia bezpłatnego miesięcznika. Redakcja liczy na 
Państwa wsparcie i pomoc w dalszej działalności. Darowizny proszę 

przekazywać na numer konta TMPTiK z dopiskiem:  
" Darowizna na Myśl Praską "  

Bank PKO SA VI Odział w Warszawa 
45 1240 1082 1111 0010 7016 4036 

http://www.festiwalniepodleglosc.pl/
mailto:biuro@tmptik.org.pl
https://www.facebook.com/Towarzystwo-Miłośników-Polskiej-Tradycji-i-Kultury-900168683364092/?fref=nf
https://www.facebook.com/Towarzystwo-Miłośników-Polskiej-Tradycji-i-Kultury-900168683364092/?fref=nf
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