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Słowo od redakcji
Ale dzięki pracy w Myśli Praskiej uczę się Pragi,
poznaję jej historię dzięki ludziom tu napotka-

„Aby klimat pozostał praski, aby ta Praga była taką,
jaką byśmy ją chcieli widzieć: czysta, uczciwa ale histo-

nym. Coraz częściej poza pracą przechadzam
się pięknymi ulicami tej dzielnicy pełnymi bogactwa kulturalnego.
Przed nami 1 marca. Narodowe święto
Żołnierzy Niezłomnych „Wyklętych”. Ludzi,
którzy w absurdalnych warunkach walczyli
o wolność Polski, którzy widzieli co niesie ze
sobą komunizm. I często niekonwencjonalnymi
metodami go zwalczali. Wojujący totalitaryzm
chciał aby Polska i świat nie dowiedzieli się
nigdy o ich bohaterstwie. Traktowano ich jak
psów. Za błahe „przewinienia” skazywano na
karę śmierci. Jednak ich bohaterstwo nie przeminęło wraz z mijającym czasem. Na nowo odkrywamy coraz to nowsze dowody historyczne
na ich poświęcenie.
Żołnierze Wyklęci oraz wydarzenia z warszawskiej Pragi są żywe kiedy my o nich wspominamy. Nowe ideologie próbują nas oderwać
od korzeni. Nie dajmy się ponieść nowoczesnemu trendowi. I walczmy o pamięć naszych

ryczna. Żeby pamiętać o korzeniach”.
(z wywiadu z p. I. Tomasińską dla Myśli Praskiej,

M

Styczeń 2020)

iesiące, które trwają są bogate w historie warszawskiej Pragi. Niedawno obchodziliśmy rocznicę nadania naszej dzielnicy
praw miejskich. W niedzielę 9.02.2020 r. mogliśmy dzięki Towarzystwu Miłośników Polskiej
Tradycji i Kultury oraz Bractwu Kurkowemu
przypomnieć sobie tę ważną dla nas datę podczas rekonstrukcji wydarzeń z 1648 r.
Przez jednych Praga, traktowana jako dzielnica na uboczu, posiada swój niepowtarzalny
urok. Jednak, aby go odkryć trzeba, aby mieszkańcy nie zapominali o swej bogatej historii
i kulturze. Upamiętnianie ich należy do naszych
obowiązków. Nie możemy iść na kompromis,
który każe nam się wyzbywać naszej tożsamości na rzecz różnych nowoczesnych nowinek.
Nie dajmy się ponieść stereotypom panującym
w Polsce na temat warszawskiej Pragi. Te da
się zmienić. Jeśli będziemy dbać o jej piękno,
kulturę.
Sam będąc spoza Warszawy i obracając się
bardziej w kręgach warszawskiego Śródmieścia
nie widziałem, że Praga ma w sobie tyle uroku.
O Pradze myślałem jako tej dzielnicy na uboczu, dzielnicy w której można dostać łomot.

przodków. Walczmy o naszą bogatą historię.
Jeśli my tego nie będziemy robić, nikt tego za
nas nie uczyni.▪
Łukasz Russa
Redaktor Naczelny

Z okazji Waszego święta zespół redakcyjny życzy wszystkim Paniom, aby nie przegapiły żadnej natrafiającej się okazji w życiu zawodowym, społecznym i prywatnym
i by potrafiły je wykorzystać z jak najlepszym dla siebie skutkiem.
Myśl Praska
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Każde życie człowieka jest ogromnym
darem i ma prawo do miłości

Z

Lidią Sankowską-Grabczuk, rzeczniczką
Narodowego Marszu Życia rozmawiał
Łukasz Russa.

przeszedł w 2019 r.. Ubiegłoroczny Marsz, który zgromadził ponad 20 000 osób był przede
wszystkim manifestacją solidarnych rodzin,
które zjechały się z całej Polski. Marsz ma charakter ogólnopolski, ogólnonarodowy i odbywa
się raz w roku w Warszawie. Oczywiście inne
tego typu przedsięwzięcia odbywające się lokalnie w różnych miastach Polski od lat również
są potrzebne i są swojego rodzaju uzupełnieniem naszej manifestacji. Jednak nasze wieloletnie doświadczenie na polu prolife pokazuje,
że centralna, wspólna dla całego narodu manifestacja jest bardzo potrzebna, aby pokazać
naszą jedność, determinację i siłę.

Łukasz Russa: W tym roku w dniu 22 marca
po raz kolejny ulicami Warszawy przejdzie
Narodowy Marsz Życia. Skąd idea takiego wydarzenia?
Lidia Sankowska-Grabarczuk: Narodowy Marsz
Życia będzie centralnym punktem obchodów
Narodowego Dnia Życia, który zgodnie z uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej „powinien
być manifestacją solidarności społecznej, zachętą do wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia oraz okazją do narodowej
refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej
za ochronę i budowanie szacunku dla życia
ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”. Dlatego
też nasz ogólnopolski Marsz ma być przede

ŁR: Jako organizatorka tego typu wydarzenia
masz kontakt z różnymi osobami z życia polityki. Jak politycy odnoszą się do was? Czy za
przykładem prezydenta USA Donalda Trumpa,
Andrzej Duda powinien pojawić się na NMŻ?
LSG: Narodowy Marsz Życia nie jest wydarzeniem politycznym. Co nie zmienia faktu, że to

wszystkim radosną i pozytywną afirmacją życia
człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Będziemy jednak domagać się także poważnego traktowania spraw, które są fundamentem
życia narodowego i chrześcijańskiej cywilizacji
życia. Upomnimy się między innymi o przyjęcie
przez Sejm obywatelskiego projektu „Zatrzymaj
aborcję”, wypowiedzenie przez nasze państwo
genderowej Konwencji Stambulskiej i zaproponowania Międzynarodowej Konwencji Praw
Rodziny.

wydarzenie dotyczy wszystkich Polaków, bo
kwestia życia, a szerzej prawa naturalnego jest
uniwersalna. Oczywiście to w rękach polityków jest ustanawianie prawa i to oni powinni
niezwłocznie znieść tzw. kompromis aborcyjny,
który powoduje, że co roku w Polsce, w świetle prawa zabijanych jest ponad 1000 dzieci.
W większości są to dzieci, których jedyną
„winą” jest to, iż podejrzewa się u nich chorobę.
Taki stan prawnej eugeniki jest absolutnie nieludzki i nie do przyjęcia w cywilizowanym społeczeństwie XXI w.. Andrzej Duda, prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, wielokrotnie, począwszy od kampanii prezydenckiej w 2015 r.,
wypowiadał się na temat swojego stanowiska
w kwestii ochrony życia. Prezentował swoje

ŁR: Który raz Marsz Życia przejdzie w Polsce?
Czy odbywa się on tylko w Warszawie, czy jakieś inne mniejsze miasta polskie organizują
tego typu wydarzenie?
LSG: Narodowy Marsz Życia po raz pierwszy
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poglądy „prolife”, zapewniając, że podpisze każdą ustawę prawnie chroniącą życie od poczęcia.
Niestety widzimy, że przez ostatnie 5 lat nie po-

ze strony przede wszystkim ojca dziecka, jak
i najbliższego otoczenia kobiety. Kobiecie, która ma wydać na świat nowe życia NALEŻY się

szły za tymi słowami żadne czyny. Trzeba przyznać, że Donald Trump dał świetny przykład,
jako przywódca wielkiego narodu, uczestnicząc
w amerykańskim Marszu Życia i wygłaszając
piękną przemowę. Życzylibyśmy sobie, aby
i u nas w Polsce taką postawę reprezentował
nasz prezydent, podkreślając godność życia
każdego polskiego obywatela.

ogromne wsparcie, a nie bezmyślna propozycja
zrobienia aborcji, która nie dość, że jest zabiciem życia, to dodatkowo spowoduje szereg
skutków ubocznych, przede wszystkim na psychice kobiety, jak i też często na jej zdrowiu
fizycznym. Wsparcie kobiet w ciąży jest ogromnym wyzwaniem, jakie stoi przed mężczyznami,
ojcami. Organizacje feministyczne, propagując
aborcję, ściągają tym samym odpowiedzialność
z mężczyzn, w rezultacie działając skrajnie szowinistycznie. To bardzo przykry paradoks feminizmu.

ŁR: Jak ludzie Kościoła, hierarchowie podchodzą do tematu Marszu Życia? Czy realnie Wam
pomagają w organizacji tego wydarzenia?
LSG: Mamy bardzo mocne wsparcie Kościoła
i hierarchów polskich. Ksiądz kardynał Kazimierz
Nycz, metropolita warszawski, z wielką życzliwością przyjął inicjatywę organizacji Narodowego
Marszu Życia, przekazując swoje pasterskie
błogosławieństwo. Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, w imieniu Konferencji objął marsz swoim patronatem.
To bardzo ważne, bo pokazuje jasne i jednoznaczne stanowisko Kościoła w tej fundamentalnej sprawie. Warto też wspomnieć, że marsz

ŁR: Wiele przyszłych matek boi się przyjścia na
świat swojego dziecka, zwłaszcza gdy pojawiają się komplikacje zdrowotne. Jak w Polsce pomaga się takim kobietom? Czy kobiety z dziećmi nie zostają pozostawione same sobie? Czy
są stworzone jakieś kompleksowe rozwiązania
w takich sytuacjach?
LSG: To bardzo ważne pytanie. Warto tutaj jasno
zaznaczyć: ratowanie zagrożonego życia matki w ciąży, w efekcie którego umiera dziecko
NIE jest aborcją. Taka kobieta zawsze ma wybór, które życie w pierwszej kolejności ratować.
To bardzo trudne sytuacje, których nikt nie ma
prawa oceniać. Ale mówimy tutaj o zagrożonym
życiu matki. Natomiast w kwestii podejrzenia
choroby u dziecka, musimy pamiętać o tym, że
żadne badania nie dają stuprocentowej pewności choroby dziecka. Dodatkowo zabijanie chorych dzieci jest kolejnym przejawem eugeniki,
z którą niestety mieliśmy już do czynienia w historii. W Polsce funkcjonują tzw. hospicja perinatalne, gdzie doświadczeni lekarze, położne
i psycholodzy otaczają ogromną opieką rodziców, którzy spodziewają się ciężko, czy nawet
terminalnie chorego dziecka. Doświadczenia
tych rodzin mówią same za siebie. Początkowo ›

jednoczy bardzo wiele polskich organizacji
prolife, które od lat walczą w kwestii prawnej
ochrony życia człowieka, a dziś wspólnie jednoczą się w organizacji tego ważnego wydarzenia.
ŁR: Środowiska feministyczne zarzucają obrońcom życia, że ingerują w podstawowe prawo
kobiety jakim jest wolny wybór. Czy aborcja
jest wyjściem z często podbramkowej sytuacji
jaką dla wielu kobiet, zwłaszcza nastolatek jest
ciąża?
LSG: Aborcja nie jest wolnym wyborem. Zabicie
dziecka nie jest ŻADNYM wyborem. Sytuacja
kobiet w ciąży, znajdujących się w trudnej sytuacji, czy to zdrowotnej, czy materialnej bądź
każdej innej jest polem do ogromnego wsparcia
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zrozpaczeni rodzice mówią, że hospicjum pozwoliło im z miłością, czule, a nawet z rodzicielską radością przebyć wspólnie cały okres

w świetle potrzeb biologicznych, prowadzi do
utrwalenia antyrodzinnego, nietrwałego modelu związku. Nie są to jedynie moje opinie, ale
te tezy potwierdzają liczne badania, jak choć-

ciąży, a następnie często bardzo krótkiego życia
dziecka poza łonem matki. Podkreślają, że był
to trudny, ale jednocześnie piękny, bo przeżyty
w miłości czas życia dziecka, wobec którego zabicie własnego dziecka, którego nigdy by sobie
nie wybaczyli nie jest żadną alternatywą.
ŁR: Zdaniem wielu osób w Polsce na bardzo
niskim poziomie jest edukacja seksualna. Do
szkół wprowadzani są edukatorzy seksualni,
którzy często uczą nastolatki, nie dostosowując metod nauki wiedzy do wieku dziecka.
A znając realia życia często oni są jedynymi
przekazicielami wiedzy o seksie, rodzinie. Co
byś zmieniła w edukacji seksualnej tak, aby
przyszła matka nie bała się wiadomości o tym,
że jest w ciąży, a jej wybór zawsze był zgodny z prawem naturalnym, jakim jest przyjęcie
życia?
LSG: W Polsce od ponad 20 lat funkcjonuje
w szkołach przedmiot wychowanie do życia
w rodzinie, który jest oparty o program edu-

by Eurostatu sprzed paru lat, gdzie wyraźnie
widać, iż permisywny model, przekazywany
przez tzw. edukatorów seksualnych powoduje
kilkudziesięciokrotnie wyższą liczbę niechcianych ciąż, a w efekcie tego i aborcji wśród
nieletnich, niż prorodzinny model typu A. Co
ja bym zmieniła? Osobiście od wielu lat zachęcam rodziców do większego zainteresowania
treściami, którymi karmi się ich dziecko, czy to
w szkole, czy w Internecie. Podkreślam jak ważna jest rozmowa rodziców na tak intymne tematy i żaden nauczyciel tego nie zastąpi – choć
należy przyznać, że doświadczenie naszych
nauczycieli wychowania do życia w rodzinie
pokazuje, że są oni często jedynym wsparciem
dla uczniów, z którego ci chętnie korzystają (badania Instytutu Badań Edukacyjnych, 2015 r.).
W każdej szkole dyrektor ma obowiązek przeprowadzić spotkanie rodziców z nauczycielem
wychowania do życia w rodzinie, aby rodzice
mogli poznać wagę przedstawianych tematów

kacji seksualnej typu A. Jest ona przeciwieństwem permisywnej edukacji seksualnej typu
B. Podstawowe różnice między tymi modelami,
to prorodzinny charakter edukacji seksualnej
typu A, postawienie na wychowanie do abstynencji seksualnej w okresie dorastania, co
zmniejsza ryzyko chorób przenoszonych drogą
płciową i ciąż nieletnich (a w efekcie oczywiście
i aborcji), integralne ujęcie seksualności człowieka i przede wszystkim prorodzinny charakter zajęć, dostosowany do wieku uczniów.
Model permisywny, typu B zachęca do przedwczesnych kontaktów seksualnych w okresie
dorastania, co automatycznie zwiększa ryzyko
chorób przenoszonych drogą płciową i ciąż nieletnich, odrywa seksualność od całości integralnego człowieczeństwa i pokazuje ją jedynie

i zapoznać się z programem nauczania. Takie
spotkania często zachęcają rodziców do większego zainteresowania tematem również we
własnym domu. Niestety praktyka pokazuje, że
ten przepis w wielu szkołach jest martwy i rodzice nie mają możliwości dowiedzieć się, jakie
treści będą przekazywane w ramach przedmiotu. Z drugiej strony często rodzice nie wykazują najmniejszego zainteresowania tematem,
w efekcie czego dziecko zostaje samo z najważniejszymi i najintymniejszymi tematami dotyczącymi jego życia. I tutaj ponosimy ogromną
porażkę i rodzicielską, i wychowawczą. Dlatego
powtarzam: rodzice mają prawo, a wręcz obowiązek zaangażować się w przekazywanie swoim dzieciom treści związanych z seksualnością
i nie oddawać tej intymnej przestrzeni w ręce
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ŁR: Czy oglądałaś film „Nieplanowane”? Czy
ten film jest w Twojej ocenie dobrym materiałem edukacyjnym dla obrońców życia?
LSG: Oglądałam film „Nieplanowane” i bardzo

permisywnych edukatorów seksualnych. Jeśli
jednak z jakiś przyczyn nie umieją sobie sami
poradzić z tematem warto, aby zwrócili się do
nauczyciela wychowania do życia w rodzinie
z prośbą o rozmowę i wsparcie w wychowaniu
dziecka na tym polu.

się cieszę i dziękuję twórcom za jego powstanie.
Film niesamowicie mną poruszył, mimo iż tak
naprawdę od lat znałam fakty dotyczące działalności klinik aborcyjnych, na czele z Planned
Parenthood. Ale pokazanie tego jako prawdziwego świadectwa jest czymś nieporównywalnym i nieocenionym w dobie dzisiejszego zakłamania w temacie aborcji. Myślę, że film jest
świetnym materiałem edukacyjnym począwszy
od uczniów starszych klas liceum. Polecam ten
film wszystkim, którzy słyszeli już cokolwiek
na temat aborcji, czy w jakikolwiek sposób
mieli z nią do czynienia, aby swoje informacje
zweryfikowali, oglądając ten autentyczny film.
Dodatkowo fakt, że pod wpływem obejrzenia
filmu z aborcji zrezygnowało już wiele tysięcy
kobiet potwierdza słuszność jego powstania.

ŁR: Wielu obrońców życia w Polsce uważa, że
ustawa dotycząca obrony życia od poczęcia do
naturalnej śmierci powinna zostać zmieniona
(uszczelniona), co jest tego powodem? Jakie
zmiany powinny zostać wprowadzone?
LSG: W tej chwili w Polsce można legalnie dokonać aborcji w trzech przypadkach: jeśli ciąża
jest efektem czynu zabronionego, w przypadku
zagrożenia życia lub zdrowia matki i w przypadku, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki
medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia
płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej
jego życiu (do chwili osiągnięcia przez płód
zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej). Ostatni przypadek
to tzw. eugenika, o której mówiłam, i która jest
przyczyną zdecydowanej większości przypadków aborcji w Polsce. A podkreślę jeszcze raz:

ŁR: Co byś powiedziała kobietom i mężczyznom, którzy wahają się z decyzją przyjęcia
nowego życia?
LSG: Odwagi! Jako kobieta i matka trójki dzieci

mamy ogromną liczbę przypadków, gdy stwierdzono bardzo ciężkie i nieodwracalne wady
u dziecka na płodowym etapie życia, a ostatecznie urodziło się zdrowe, radosne dziecko.
Osobiście życzyłabym sobie całkowitej prawnej
ochrony życia poczętego w Polsce, jak przystało na cywilizowane XXI-wieczne państwo,
natomiast na ten moment bardzo czekam, aż
rząd zajmie się wreszcie już od ponad 2 lat zamrożonym obywatelskim projektem „Zatrzymaj
aborcję”, pod którym podpisało się 830 tys.
Polaków, a który znosi możliwość aborcji eugenicznej.

czuję się zaszczycona tym, że mogłam nosić
każde z naszych dzieci przez pierwsze miesiące
pod swoim sercem. Oczywiście nie jest to łatwy
czas i bez wsparcia mojego męża byłoby bardzo
trudno. Dlatego jeszcze raz podkreślam wagę
wsparcia mężczyzn, którego potrzebuje każda
kobieta i potrzebę rozwoju męstwa we współczesnym społeczeństwie. To podstawowe zadanie każdego mężczyzny! Ale pamiętajmy, że
każde życie człowieka jest ogromnym darem
i ma prawo do miłości! Żyjemy w dobie anonimowego społeczeństwa, a ja chcę podkreślić
wartość każdego indywidulnego człowieka,
każdej jednostki, bez którego nie byłoby takiej
całości.
ŁR: Dziękuję za rozmowę.▪
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O co chodzi z Wybrzeżem Helskim?

ad Wisłą, przy ul Wybrzeże Helskie roz-

w projekcie na terenie Parku Praskiego oraz przy

poczęto zaplanowaną wiele lat temu
i wpisaną w strategię miasta przebudowę ulicy
oraz budowę wału przeciwpowodziowego.
Przeprowadzone prace zakładają wycinkę ponad
500 drzew, co nie spodobało się tzw. aktywistom
miejskim i części mieszkańców. Jak początkowo
zapewniali urzędnicy z Warszawskiego Ratusza,
wycinka miała być niezbędna, zaś sugestie zmian
do projektu zgłoszone za późno. Przeciwnicy
wycinki, wraz z jej rozpoczęciem rozpoczęli protesty i usiłowanie zablokowania wycinki drzew.
Efektem protestów było rozpoczęcie rozmów
i negocjacji pomiędzy przeciwnikami wycinki
drzew a Prezydentem Rafałem Trzaskowskim,
urzędnikami i inwestorem. Odbyła się również
nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy PragaPółnoc, zwołana na wniosek praskich radnych
PiS oraz radnego Grzegorza Walkiewicza, który postanowił reprezentować protestujących
przeciwko ingerencji w obszar „Natura 2000”.
Na Sesji przyjęto uchwałę, w której Rada
Dzielnicy popiera zabezpieczenie przeciwpowo-

budynku użytkowanym przez TKKF Rusałka
w zamian za skupienie się na realizacji parkingu
wielopoziomowego uwzględnionego w MPZP
w pobliżu Ronda Starzyńskiego. Ważnym aspektem jest także sugestia rezygnacji ze zbędnej
ścieżki rowerowej, której budowa pochłonęłaby około 200 drzew. Jak zauważa część osób
zainteresowanych sprawą, niektóre organizacje
i aktywiści, poza słuszną obroną drzew, zdaje się
wykorzystywać temat do promocji siebie i swoich organizacji w mediach.
Podsumowując skrót najważniejszych informacji w sprawie inwestycji, która wzbudziła takie
kontrowersje: przebudowa zdecydowanie jest
potrzebna i ochrona przeciwpowodziowa jest
inwestycją bardzo ważną. Pytanie, czy w obecnej postaci i czy opracowania przygotowane lata
temu, są aktualne? Prezydent Rafał Trzaskowski
ogłosił, iż nie ma czasu ani możliwości wstrzymania prac i naniesienia jakichkolwiek zmian
w projekcie, po czym po kilkunastu godzinach
zmienił zdanie i rozpoczął spotkania z „akty-

dziowe Pragi, a jednocześnie wyraża zaniepokojenie z powodu realizacji inwestycji „Przebudowa
Wybrzeża Helskiego wraz z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym” z pominięciem wytycznych miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Praga II. Wszyscy radni
podkreślali, iż nie są przeciwnikami inwestycji,
jednakże przygotowana wiele lat temu inwestycja nadmiernie ingeruje w przyrodę. Rada
zaapelowała o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowo-wykonawczej. Łącznie
uchwała objęła 13 punktów, w tym m.in.
„wprowadzenie okresowej zmiany kierunku
ruchu środkowego pasa ul. Wybrzeże Helskie,
uwzględniającej natężenie ruchu”, „wykonanie
oceny oddziaływania inwestycji na środowisko”, czy rezygnację z parkingów wskazanych

wistami” i obrońcami drzew. Jednocześnie zignorował całkowicie Sesję Rady Dzielnicy, na
której z miasta nie pojawił się nikt. Spotkania
z „aktywistami” odbywają się rano, np. od
9:00, gdy przeciętny człowiek pracuje i nie ma
możliwości wzięcia udziału w takiej dyskusji.
Sesja odbywała się o godzinie 17:00, ale tutaj
już chęci dyskusji z mieszkańcami zabrakło.
Zmienność zdań Prezydenta Trzaskowskiego
naraża inwestycję na opóźnienia i dalsze koszty. Jednocześnie należy podkreślić iż wycinka
drzew w takiej ilości, wydaje się być zbędna
i nie można odmówić słuszności „aktywistom”,
którzy walczą z wycinką drzew – pytanie, czy
biorą oni pod uwagę kompromis i zrozumienie
dla konieczności inwestycji? Wątek, który wydaje się być równie ważny, to pytanie, czy aby
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na pewno w całej tej inwestycji chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców? Dotychczas nadmiar wody był przejmowany m.in. przez „ba-

dalej znajduje się ul Wybrzeże Puckie i aby
uniknąć w przyszłości takiej sytuacji, jak obecnie – powinniśmy już dziś rozmawiać o przy-

seny Portu Praskiego”, które obecny inwestor
zamknął. Dlaczego?
Wdaje się być przesądzone, że wał przeciwpowodziowy oraz przebudowa ul. Wybrzeże
Helskie zostaną zrealizowane. Nie będą jednak wzięte pod uwagę głosy osób działających
przeciwko rozwojowi miasta, które chciałyby
zwężenia jezdni, usunięcia parkingów, etc..
Miasto weźmie pod uwagę protesty „aktywistów” oraz radnych i wykona więcej zastępczych nasadzeń drzewa, a być może nawet
zrezygnuje z części wycinki na terenie „Natura
2000”.
W czasie, gdy piszę ten artykuł, rozmowy
są wciąż prowadzone. Warto śledzić sytuację.
Pragnę zwrócić uwagę na to, iż kawałek

szłości tej ulicy i inwestycji tam planowanych.
Przedstawiciele Miasta zaś powinni w końcu
nauczyć się, że tak duże inwestycje należy konsultować z Radami Dzielnic i mieszkańcami, co
pomoże w przyszłości uniknąć tak dużych sporów. Będzie to również działanie z korzyścią dla
Stołecznego Ratusza. Bowiem ani mieszkańcy,
ani miejscowi radni, nie lubą być pomijani przy
decydowaniu o działaniach podejmowanych
w ich okolicy.
Zachęcam do dalszego śledzenia sytuacji
związanej z przebudową Wybrzeża Helskiego.▪

P

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

Ciekawostki z historii Pragi

raga rozwija się i zmienia. Wielu obecnych
mieszkańców nie zna historii miejsca,
w którym mieszka i mimo identyfikacji z pewnymi rejonami, niekoniecznie ma świadomość

Praga to bardzo barwna dzielnica o niezwykle ciekawej, ale i momentami smutnej historii,
biorąc pod uwagę choćby niesławną Rzeź Pragi.
Po wojnie Praga nabrała złej sławy. Był to
wynik przesiedlania tzw. elementu z innych
dzielnic w efekcie czego powstały dwa praskie
„trójkąty bermudzkie” do dziś cieszące się nienajlepszą sławą. To rejony Brzeskiej, Ząbkowskiej
i Targowej w pobliżu Bazaru Różyckiego oraz
11 Listopada, Stalowej i Szwedzkiej. Przez lata
spacery w tych okolicach dla ,,nie-swojaka’’ mogły okazać się nieprzyjemne, jeśli nie bolesne.
Jednak czas ten minął, obecnie, chociaż wciąż
wiele kamienic jest w tragicznym stanie, poziom
bezpieczeństwa i spokoju jest o wiele wyższy
i nie odbiega zbyt od innych dzielnic stolicy.
Odwiedzając Pragę warto przejść się ulicą Małą. Jest to najczęściej filmowana ulica Warszawy. Grali tu m.in. Adolf Dymsza ›
w „Cafe pod Minogą”, nagrywano „Korczaka”,

unikalności tej dzielnicy Warszawy i jej odległych korzeni.
Mało kto zna pochodzenie nazwy „Praga”.
W annałach pierwsze wzmianki o zasiedleniu
na terenie obecnej Pragi Północ sięgają XV w..
Istniało tu wówczas klika osad książęcych,
które grupowo określano Pragą od wyprażania
czyli wypalania lasów pod użytek rolny. Praga
jako jedna spójna osada/miasto otrzymało prawa miejskie w 1648 roku a przyłączono ją do
Warszawy dopiero w 1917 roku. Dlatego też
jeszcze paręnaście lat temu pytanie „przepraszam, jak dojadę do centrum” zadana starszej
osobie na Pradze mogło spowodować konsternację i kontr pytanie ,,ale centrum Warszawy
czy Pragi”.
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„Dziewczęta z Nowolipek” czy słynnego
„Pianistę”.
Praga zachowała wiele z charakteru dawnej

wiele śladów wpływu tej kultury. Chociażby
zachowaną do dziś architekturę Żydowskiego
Domu Wychowawczego obecnie zajmowanego

Warszawy. Jedną z ciekawszych rzeczy, szczególnie dla historyka sztuki sakralnej, jakie można tu znaleźć to cały szlak złożony z podwórkowych figur Matki Boskiej. Jedne zachowane
w stanie idealnym, inne trochę gorszym, ale
każda unikatowa. Większość z nich pojawiła się
podczas okupacji hitlerowskiej gdy dostęp do
kościoła był ograniczony a nabożeństwa często
odprawiano właśnie przy takich figurach. Jest
też parę starszych, sięgających pamięcią XIX
wieku.
Inną ciekawostką jest tajemniczy tor tramwajowy na ulicy Ząbkowskiej. Na początku
XX wieku tamtędy przebiegała trasa tramwajów warszawskich prowadząca do zajezdni
na Kawęczyńskiej. Tor ten wyszedł z użycia
w połowie wieku, jednak przy renowacji ulicy
w 2000 roku postanowiono fragment ten pozostawić wraz z historycznym brukiem sprowadzanym tuż po pierwszej wojnie światowej aż
ze Skandynawii.
Na rogu ulic Ząbkowskiej i Brzeskiej znaj-

przez przedszkole i Teatr Baj (ul. Jagiellońska 28).
Kolejny przykład mieszania się kultur są znajdujące się na ul. Kłopotowskiego 31 w dawnej mykwie (łaźni żydowskiej) Wielokulturowe Liceum
Humanistyczne im. J. Kuronia czy Muzeum Pragi
przy ul. Targowej 50/52, gdzie można podziwiać polichromie pochodzące z żydowskich
domów modlitw, a odkryte w 1996 roku przez
Janusza Sujeckiego i Jarosława Zielińskiego.
Absolutnie klimatycznym i emblematycznym jest też Bar Mleczny Rusałka znajdujący
się tuż przy Katedrze św. Floriana. Zachował
on peerelowski wystrój i klimat, a podawane
dania swobodnie można określić najlepszymi
tego typu w Warszawie.
Na Pradze znajduje się też jedyna cerkiew
w Warszawie, zaś na jej tyłach znana z powiedzenia „Cyryl jak Cyryl, ale te jego metody”
uliczka jednokierunkowa Cyryla i Metodego.
Przy niej znajdują się dwa zabytkowe i unikatowe budynki. Jeden to budynek mieszkalny
zaprojektowany przez słynnych polskich ar-

dziemy kolejną ciekawostkę – kamienicę Róży
Kwiatkowskiej. Warto wejść na podwórze.
Kamienica bowiem skrywa bardzo urokliwą
i unikatową galeryjkę z balustradą w typie, jaki
w Warszawie zaniknął już w końcu XVIII wieku.
Bazar Różyckiego sięga historią głęboko
w przeszłość. Jest punktem obowiązkowym dla
fanów „Rejsu” i twórczości Stefana „Wiecha”
Wiecheckiego, który z resztą na Pradze mieszkał
(zbieg ulic Stalowej, 11 Listopada i Inżynierskiej).
Zaskakujący i unikatowy jest też piętnastopiętrowy tęczowy budynek znajdujący się
przy ulicy Jagiellońskiej vis-à-vis słynnego Kina
Praha. Gmach ten, wcześniej będący PeDeTem,
jest od 2005 roku Urzędem Skarbowym.
Praga do połowy XVIII wieku była też centrum osadnictwa żydowskiego. Znajdziemy tu

chitektów Szymona i Helenę Srykusów, w drugim natomiast obecnie jest Centrum Kultury
Prawosławnej a wcześniej, i z tego wynika cytowane powyżej powiedzenie, znajdowały się oddział Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
i Komenda Rejonowa Milicji. Tu przesłuchiwano
wielu członków Polskiego Państwa Podziemnego.
Na Szmulkach, przy ulicy Jadowskiej 2 znajduje się bardzo specyficzne muzeum – Muzeum
Chleba. W nim swój dom znalazły eksponaty
i przepisy zbierane przez lata przez zmarłego
w 2015 mistrza piekarstwa Mariana Pozorka.
To tylko niektóre z ciekawostek i tajemnic
skrywanych przez tę dzielnicę.▪
Delfina Gerbert
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych na Pradze
historycznych
•
12.00-12.05, ul. 11 Listopada 68
(Wojskowy Trybunał Wojenny)
•
12.20-12.25, ul. Strzelecka 8 (dawna
Kwatera Główna NKWD w Polsce, następnie WUBP)
•
12.35-12.40, ul. Namysłowska (Pomnik
ku Czci Pomordowanych w Praskich
Więzieniach w latach 1944-1956)
•
13.00-13.05, ul. Cyryla i Metodego 4
(dawniej Miejski Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego Warszawa-Praga, ostatecznie
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego na m.
st. Warszawa). Tabliczka na budynku ul.
Cyryla i Metodego 1 (tabliczka ufundowana przez mieszkańców)
•
13.10-13.15, ul. Jagiellońska 38 (Siedziba
Trybunału Wojennego Armii Czerwonej)
•
13.25-13.30, ul. Sierakowskiego 7 (dawna
siedziba NKWD 1944-1946 , a następnie Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego 1946-1954)
•
13.35, ul. Sierakowskiego 9, złożenie
kwiatów przy popiersiu rotmistrza Witolda
Pileckiego
•
13.40, Plac Weteranów 1863 roku
•
W godzinach 14.00-14.30 Inscenizacja
historyczna z udziałem grup historycznych
na Placu Weteranów 1863 roku (przed
Katedrą Św. Michała Archanioła i Św.
Floriana Męczennika w Warszawie ul.
Floriańska 3)

ad obchodami patronat honorowy objął Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Warszawie
Organizatorzy:
Urząd Dzielnicy Praga Północ
Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury
Partnerzy:
Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi"
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Okręg Mazowiecki
Kurpiowska Grupa Historyczna „Ostoya"
Grupa Historyczna Niepodległość 1863
Patronat medialny:
Myśl Praska, Tygodnik Idziemy, Nasz Dziennik,
Radio Warszawa

29 lutego 2020 r.
Podziemia Katedry Św. Michała Archanioła
i Św. Floriana Męczennika w Warszawie,
ul. Floriańska 3
•
13.00-15.00 projekcja filmów dokumentalnych z archiwów IPN
•
16.00-17.00 Koncert Patriotyczny,
wystąpią zespół „Praskie Małmazyje” pod
dyrekcją artystyczną Doroty Czajkowskiej
oraz młodzi prascy wykonawcy
Przed Katedrą Św. Michała Archanioła i Św.
Floriana Męczennika w Warszawie,
ul. Floriańska 3
•
12.00-17.00 Diorama „Życie codzienne
Żołnierzy Wyklętych” (w tych godzinach
będą dostępni rekonstruktorzy przedstawiający wyposażenie i broń)

Tematem inscenizacji będzie pokazanie realiów
z okresu walk podziemia antykomunistycznego – atak na posterunek i odbicie więźniów.
W scenie zostanie przedstawiony także wygląd
ówczesnej ulicy wraz z mieszkańcami.▪
MP

1 marca 2020 r.
Przejście szlakiem miejsc kaźni Żołnierzy
Niezłomnych z udziałem pojazdów
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Nasza apatia i nasza cisza zabija dzieci poczęte:
spotkanie z Abby Johnson w bazylice Serca
Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej

W

dniu 15.02.2020 r. o godzinie 19.00
w bazylice na Kawęczyńskiej odbyło
się spotkanie z Abby Johnson, autorką książki
„Ściany będą wołać” oraz byłą dyrektorką placówki Planned Parenthood. Pracowała w niej
siedem lat. Placówki te zajmują się dokonywaniem aborcji. Ze swoją ofertą próbują dotrzeć
do wszystkich krajów również do Polski. Abby
jest matką ośmiorga dzieci.
Podczas spotkania Abby opisała przebieg
zabiegu aborcji, który od wielu lat dokonuje się
w ten sam sposób. Przy pomocy maszyny do
wysysania poczętego dziecka z macicy matki.
Dokonać jej w ten sposób można w pierwszym
trymestrze ciąży.
Autorka książki „Ściany będą wołać” opisała swoje nawrócenie podczas aborcji, w której
asystowała ,,lekarzowi’’. Została poproszona o
trzymanie ultrasonografu na brzuchu matki, co

Johnson zwróciła uwagę także na to, jak możliwe jest zezwolenie na zabijanie dzieci w ten
sposób. Pomimo rozmów prowadzonych przez
położne z zespołem parlamentarnym nikt nic z
tym nie zrobił. Media, również katolickie, przemilczają temat, często cenzurując go.
Media, politycy, często i Kościół, udają, że
w Polsce nie ma problemu z aborcją. Johnson
zaznaczyła wyraźnie, że w kościołach ludzie,
którzy popierają aborcję siedzą w pierwszych
ławkach i przystępują do Komunii gwałcąc w
ten sposób prawo kanoniczne.
Nasza cisza, nasza apatia zabija dzieci. To
jest bitwa, to jest wojna. Abby wezwała zebranych do stanięcia w tej nierównej walce.
Patronat medialny nad spotkaniem z Abby
Johnson w Bazylice Najświętszego Serca
Jezusowego w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej
objął m.in. miesięcznik Myśl Praska.▪
Łukasz Russa

umożliwiło jej zobaczenie obrazu z sondy USG.
Obraz uciekającego dziecka od ssaka maszyny
bardzo nią wstrząsnął.
Abby Johnson wspomniała o polskim prawie aborcyjnym, które jest bardzo restrykcyjne,
jednak zakłada kompromis. Przez ten kompromis wiele dzieci nienarodzonych jest zagrożonych. W 96 proc. są to aborcje eugeniczne.
Sam fakt, że te aborcje są nazywane eugenicznymi powinien dla nas, Polaków, być ostrzeżeniem. Termin ,,eugenika’’ był stosowany przez
Hitlera. Polski naród przyzwala na kontynuowanie tego dziedzictwa.
Abby zwróciła uwagę na przypadki popełnianych aborcji w Polsce oraz na to, że wiele
dzieci ten zabieg przeżywa. Dzieci te zabijane są
w wiadrach z chemikaliami poprzez uduszenie.

Abby
Johnson
W WARSZAWIE
BOHATERKA KSIĄŻKI
I FILMU „NIEPLANOWANE”

15.02. Bazylika Najświętszego
2020 Serca Jezusa
ul. Kawęczyńska 53

Plan spotkania:
17:30 Modlitwa różańcowa w intencji
wynagrodzenia za grzechy
przeciwko życiu
18.00 Eucharystia
19.00 Świadectwo Abby Johnson

PATRONATY:

wydawnictwo

NOWOŚĆ!

Mi ujcie się

www.abbywpolsce.pl

PATRONI LOKALNI:

WINNICA RACHELI™
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Narodowe

Zarys historii ruchu narodowego: narodowcy
przeciwko komunizmowi (1944-1989)

A

rtykuł ten jest przedostatnim artykułem
w cyklu „Zarys historii ruchu narodowego”. W poprzednich numerach „Myśli Praskiej”
opisałem genezę ruchu narodowego (lata
1887-1918), dynamiczny okres międzywojnia
(lata 1918-1939), czas walki i konspiracji (lata
1939-1945). Ten artykuł poświęcony będzie
działalności polskich narodowców w okresie
tzw. drugiej konspiracji, w powstaniu antykomunistycznym, na emigracji oraz w Polsce
Ludowej. Przypomnę najważniejsze fakty
z poprzedniego artykułu – poszczególne organizacje narodowe przeszły w 1939 i 1940
roku do konspiracji. Na uchodźstwie funkcjonowało Stronnictwo Narodowe („Kwadrat”)
– jeden z czterech filarów rządowych struktur
i Polskiego Państwa Podziemnego. W kraju istniało zaś bardzo wiele organizacji – konspiracyjne SN i jego Narodowa Organizacja Wojskowa,
skupiona wokół działaczy ONR „ABC” Grupa
„Szańca” i jej Organizacja Wojskowa Związek

narodowego. Kampania wrześniowa, Palmiry,
Pawiak, niemieckie obozy koncentracyjne, sowieckie miejsca kaźni, uliczne rozstrzeliwania,
aresztowania przez Gestapo czy NKWD... Po
wypchnięciu Niemców z ziem polskich przez
Sowietów i pozostające pod ich kontrolą oddziały polskie kraj pozostawał wciąż pod okupacją jednego z wrześniowych najeźdźców.
Hasło NSZ – „nim Hitler runie śmierć komunie” – pozostawało w 1944 i 1945 roku wciąż
aktualne. Stąd geneza powstania antykomunistycznego i fenomenu żołnierzy wyklętych.
Walki leśnych oddziałów, jak wiadomo z tragicznej historii, nie przyniosły Polsce wolności.
Nie oznacza to jednak, że narodowcy poddali
się. Wręcz przeciwnie – w nowej rzeczywistości
Polski Ludowej nadal konspirowali przeciwko
komunizmowi, zaś emigracyjne Stronnictwo
Narodowe starało się wciąż organizować życie
znacznej części Polonii.
Przez okres Polski Ludowej główny ośrodek

Jaszczurczy, „Pobudka” i Konfederacja Narodu
tworzone m.in. przez struktury przedwojennego RNR „Falanga” oraz od 1942 roku Narodowe
Siły Zbrojne tworzone przez część oddziałów
NOW, ZJ i innych. Były też mniejsze organizacje – jak Narodowa Organizacja Bojowa (ważna m.in. z powodu Błogosławionej Poznańskiej
Piątki) czy Hufce Polskie (narodowo-katolickie harcerstwo). Okres II wojny światowej to
czas znacznych sukcesów oddziałów narodowych – jak likwidacja generała-porucznika
Kurta Rennera, ustalenie lokalizacji ośrodków
produkcji pocisków V1 i V2, wyzwolenie obozu koncentracyjnego w czeskim Holiszowie,
walki w Powstaniu Warszawskim. Jednakże –
okres II wojny światowej to czas także wielkiej
daniny krwi złożonej przez działaczy obozu

ruchu narodowego znajdował się na emigracji.
Struktury emigracyjne Stronnictwa Narodowego
powołano w 1939 roku we Francji. Później, aż do
1992 roku, Londyn był gospodarzem dla centrali
SN, jak i redakcji głównego organu prasowego
SN, „Myśli Polskiej”. Struktury funkcjonowały
w wielu krajach Zachodu. Przez okres II wojny
światowej SN było jednym z filarów władz na
uchodźstwie. SN nie uznawało ani narzuconego
rządu komunistycznego ani przesuniętej granicy wschodniej. Narodowcy na emigracji uważali,
że mają obowiązek przygot owywać odsiecz dla
Polski. Za najważniejsze zadanie dla Polaków
mieli biologiczne przetrwanie narodu i elit. Po
zakończeniu wojny SN ciągle współtworzyło struktury na uchodźstwie. Posiadało sieć ›
kurierów, dzięki którym utrzymywało relacje
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z narodowcami w kraju, a także było w stanie
przeprowadzać ewakuacje najbardziej zagrożonych aresztowaniami działaczy oraz przesyłać

tworząc nową organizację konspiracyjną nastawioną na walkę z Sowietami i reżimem komunistycznym. W listopadzie 1944 roku wła-

pomoc (paczki, pieniądze) do kraju, jak np. robiła
to przez lata Maria Mirecka-Loryś (działaczka
MW, SN, żołnierz NOW i NZW, Komendantka
Główna NZW Kobiet). Niestety, drogi komunikacji były często niszczone przez UB. Początek lat
50. to czas, w którym wybuchła afera „Bergu”.
Kontrwywiad Polski Ludowej odkrył współpracę
emigracyjnych środowisk niepodległościowych
(w tym SN) z wywiadami Stanów Zjednoczonych
i Zjednoczonego Królestwa. Spowodowało to
ferment, serię odejść ze struktur i utratę znaczenia emigracji oraz zerwanie kontaktów kierownictwa SN z działaczami w kraju. W 1954 roku
w związku z kryzysem prezydenckim (August
Zaleski nie przekazał stanowiska następcy) SN
utworzyło razem z PPS i PSL Tymczasową Radę
Jedności Narodowej, konkurencyjną wobec
Rządu (dopiero w 1970 roku dokonało się ponowne połączenie). W latach sześćdziesiątych
odnotowywano duże wpływy SN na całą polską emigrację. Utworzono też Instytut Romana
Dmowskiego, który był ośrodkiem gromadzenia

dze Stronnictwa Narodowego oraz dowódcy
NOW-AK i NSZ-AK postanowili o utworzeniu Narodowego Związku Zbrojnego, szybko
przemianowanego na Narodowe Zjednoczenie
Wojskowe. Organizacja tworzyła się przez
pierwsze miesiące 1945 roku. Do NZW dołączały się też lokalne oddziały Armii Krajowej.
Przez pierwsze lata walki z komunizmem działacze Organizacji Polskiej ONR kontynuowali
walkę NSZ, ale po kolejnych aresztowaniach
i wreszcie rozbiciu Komendy Głównej NSZ
w lecie 1945 roku podporządkowali się dowództwu NZW. Niezależnie od tworzenia się
NZW, akowcy na bazie rozwiązanej 19 stycznia
1945 roku AK zakładali przez kolejne miesiące
nowe organizacje konspiracyjne: NIE, Armia
Krajowa Obywatelska, Bojowy Oddział Armii,
Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, Zrzeszenie
„Wolność i Niezawisłość”, Ruch Oporu Armii
Krajowej, Konspiracyjne Wojsko Polskie, Armia
Polska w Kraju.
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe utworzy-

wiedzy o historii ruchu narodowego. W latach
siedemdziesiątych siła emigracyjnego SN wyraźnie spada. Brakowało nowych działaczy,
a starzy zaczęli umierać. SN organizowało cykliczne zjazdy działaczy z całego świata, na których omawiano strategię polityczną i sytuację
w kraju. W 1992 roku rozwiązano emigracyjne
struktury SN i przekazano ciągłość organizacyjną Stronnictwu Narodowo-Demokratycznemu
w Warszawie.
Jak wyglądała działalność narodowców
w kraju? Klęska akcji „Burza”, w tym upadek
Powstania Warszawskiego, doprowadziły do
rozłamów i przetasowań w podziemiu niepodległościowym. Narodowcy odłączyli się od grup
akowskich widząc ich katastrofalną dla Polski
politykę. Postanowiono przejąć inicjatywę

ło oddziały Pogotowia Akcji Specjalnej, które to
prowadziły bezpośrednią walkę z komunistami.
Kierownictwo NZW zakładało wiarę w rychły
wybuch konfliktu między zachodnimi a wschodnimi aliantami. Jak się zdawało, nowa wojna,
tym razem toczona przez kapitalistyczne Stany
Zjednoczone oraz państwa Europy Zachodniej
z jednej strony i komunistyczny Związek Sowiecki
wraz z krajami satelickimi z drugiej była logiczna,
wszak ideologie te są niemożliwe do pogodzenia,
a Sowieci planowali wciąż rewolucję światową
i podbój Europy. NZW miało stać się w tej wojnie
główną siłą konspiracji w kraju i wraz z maszerującymi na wschód wojskami Zachodu wywalczyć
nową Wielką Polskę od Szczecina i Wrocławia
przez Wilno i Lwów aż do Dniepru.
Podziemie narodowe jako zorganizowana
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siła zostało rozbite przez współdziałające siły
komunistyczne – UB, NKWD, KBW, Smiersz,
LWP, MO, PPR, Informację Wojskową. Lata

posterunku MO w Barańcach czy w kwietniu
1948 roku oswobodzenie transportu więźniów z Węgrowa do Warszawy) albo Henryka
Flamego „Bartka”.

1946-1947 to zdziesiątkowanie oddziałów leśnych. W latach 1948-1950 rozbito komendy
okręgowe, a do 1954 roku rozbito też dowództwa powiatowe. Ostatni partyzanci narodowi to
aresztowany w lutym 1959 roku Michał Krupa
„Wierzba”, „Pułkownik” i ujęty w grudniu 1961
roku Andrzej Kiszka „Dąb”, „Bogucki”. Józef
Franczak ps. „Lalek” (ZWZ, AK, WiN), zginął
w walce z komunistami 21 października 1963
roku jako ostatni z Żołnierzy Wyklętych. Józef
Czerniewski, działacz MW i SN, był najdłużej
ukrywającym się przed komunistami narodowcem. SB aresztowało go 12 maja 1965 roku
i zamknęło w szpitalu psychiatrycznym chcąc
zrobić z niego wariata nierozumiejącego nowej rzeczywistości. Tam jednak był traktowany
nadzwyczaj dobrze – personel zrozumiał, że ma
do czynienia z represjonowanym i zapewnił mu
osobny domek wraz z pełną swobodą.
Narodowcy toczyli zaciekłe walki partyzanckie i akcje przeciwko komunistom. Rozbijano
więzienia, likwidowano działaczy komunistycz-

Siły komunistyczne były jednak przeważające. Zbrojne oddziały zostały rozbite. Żołnierzenarodowcy, których schwytano żywcem,
a także narodowcy-działacze polityczni byli wyłapywani przez służby. W czasie przesłuchań
byli bezlitośnie bici i torturowani. Narodowcy
wypełnili katownie i więzienia Polski Ludowej,
niejednokrotnie zaś po pokazowych procesach,
przesiadywali w celach śmierci. Komuniści
w mordach sądowych zlikwidowali setki działaczy narodowych. W ten sposób życie stracili m.in. Adam Doboszyński (działacz OWP,
SN, jeden z ideologów ruchu narodowego),
Stanisław Kasznica (członek ONR „ABC” i OP,
Grupy „Szańca”, OW ZJ, ostatni komendant
główny NSZ) i Lech Karol Neyman (działacz
ZA „Młodzież Wszechpolska”, ONR, OW ZJ,
NSZ, ideolog narodowy). Inni ginęli w więzieniach bez wyroków sądów lub nawet wbrew
nim (w czasie odbywania kary pozbawienia

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/HenrykFlame.jpg

nej Polskiej Partii Robotniczej, funkcjonariuszy
UB i innych organów Polski Ludowej, a także
Sowietów, m.in. z NKWD. Agitowano ludność
cywilną do stawienia oporu komunizmowi. Jako
przykłady zbrojnej działalności narodowców
można wymienić akcje: atak na areszt PUBP
w Krasnosielcu w maju 1945 roku, podczas której oddział NSZ odbił z więzienia kilkudziesięciu
żołnierzy NSZ i AK zadając UB straty 9 zabitych
i wielu rannych przy jednym zabitym po stronie
własnej, zwycięska dla narodowców bitwa pod
Kuryłówką w maju 1945 roku stoczona między NOW a NKWD, czy działalność patrolu
Pogotowia Akcji Specjalnej dowodzonego przez
Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja” (kilkadziesiąt udanych akcji przeciw komunistom,
m.in. w listopadzie 1947 roku opanowanie

Henryk Flame
› ciąg dalszy artykułu na str. 21
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Jak Praga stała się Warszawą

lutego 2020 minęła 372 rocznica nada-

Dane w Warszawie dnia Dziesiątego Miesiąca

nia praw miejskich Pradze. W związku
z takim wydarzeniem Towarzystwo Miłośników
Polskiej Tradycji i Kultury wraz z Panem Pawłem
Lisieckim, posłem na Sejm RP, a także Panią
Małgorzatą Grzegorzewską radną Dzielnicy
Praga Północ, zorganizowało ww. obchody.
W harmonogramie uroczystości znalazły się:
- Wejście Orszaku króla Władysława IV;
- Odczytanie we fragmentach aktu nadania
praw miejskich;
- Koncert Młodych Praskich Talentów oraz
Zespołu Praskie Małmazyje.
Wieś szlachecka Praga położona była
w 1580 r. w powiecie warszawskim ziemi warszawskiej województwa mazowieckiego. Praga
została założona przez biskupa kamienieckiego
Michała Działyńskiego. Prawa miejskie Praga
otrzymała 10 lutego 1648 roku.
…Zatem, gdy Przewielebny w Chrystusie
Ojciec Michał Działyński Biskup Kamieniecki,
z Całą Wielebną Kapitułą Kamieniecką, pokornie
nas upraszali, aby nad brzegiem Wisły, naprzeciw-

Lutego Roku Pańskiego 1648. Panowań Naszych
w Polsce XV, w Szwecji XVI.
Władysław Król
Przez ponad 100 lat Praga była oddzielnym
od Warszawy miastem. W tym okresie miasto
Praga rozkwitało. W 1791 r. Pragę przyłączono
do Warszawy na mocy ustawy – Prawo o miastach, znoszącej wszelkie jurydyki, a uchwalonej przez Sejm Czteroletni. Praga była wielokrotnie niszczona i palona: podczas potopu
szwedzkiego, szturmu i rzezi Pragi (4 listopada
1794 r.), w latach 1806–1811 przy budowie
fortyfikacji podczas wojen napoleońskich oraz
w czasie powstania listopadowego.
5 sierpnia 1915 r. wycofujące się na wschód
wojska rosyjskie wysadziły w powietrze wszystkie trzy warszawskie mosty. W okresie międzywojennym nastąpił ponowny rozkwit Pragi.
W jej obrębie zaczął się tworzyć specyficzny
folklor miejski, którego fragmenty w starej
części dzielnicy zachowały się do dziś. Okres
drugiej wojny światowej był dla Pragi łaska-

ko Miasta Naszego Warszawy, na majątku własnym czyli dziedzicznym, gdzie Dom Loretański
Najświętszej Panny niedawno został wystawiony, mając tamże zamiar Miasto założyć, oraz
Mieszkańców osiadłych pod stałe prawa podciągnąć i ustawami publicznymi opatrzyć, za naszym
na to przyzwoleniem, iżby dozwolonym mu było
wykonać; My zważając, iż to na większą chwałę
Boga i na rozszerzenie czci Panny Loretańskiej najsilniej wpływać będzie i że to Miasto Rezydencji
Naszej Warszawie przyległe, które już posiada
struktury, stanie się w czczeniu Bogarodzicy, wielkim Rzeczpospolitej zaszczytem i wygodą, chętnie
postanowiliśmy na Założenie jego zezwolić tak, jak
niniejszym Pismem Naszym zezwalamy... W dowód czego niniejszy Pismo ręką własną podpisawszy, pieczęcią królewską opatrzyć rozkazaliśmy.

wy. Powstanie Warszawskie, które wybuchło
również w tej dzielnicy, nie przyczyniło się do
zniszczeń budynków czy infrastruktury. Po kilku
dniach żołnierze zeszli do podziemia prowadząc
jeszcze przez dłuższy czas walkę partyzancką. 14
września 1944 r. wycofujące się oddziały niemieckie wysadziły Katedrę Floriana. 15 września
1944 r. do dzielnicy wkroczyły oddziały sowieckie oraz oddziały LWP.
Dla warszawskiej Pragi zaczął się kolejny
bardzo ciężki okres. Na jej terenie zadomowiły się różnego typu organy represjonujące
Polaków – Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
czy rosyjskie NKWD.Dziś, po wielu latach pomijania przez władze Warszawy tej dzielnicy,
pomału wzrasta znaczenie tego rejonu stolicy.▪
Sławomir Wojdat
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›
fot. Bartosz Wojdat
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Wspomnienie ks. Niedzielaka

piątek 20 stycznia 1989 roku późnym

Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury wystawi-

wieczorem ks. Stefan Niedzielak, siedemdziesięcioczteroletni proboszcz na warszawskich Powązkach, został brutalnie zamordowany w swoim mieszkaniu. Nieznani do
dzisiaj sprawcy najpierw bestialsko go pobili, a
potem dosłownie złamali mu kark.
20 stycznia 2020 roku w kościele Matki
Boskiej Loretańskiej o godzinie 18:00 wspominaliśmy księdza Stefana Niedzielaka. Towarzystwo

ło wartę przy tablicy upamiętniającej zamordowanego księdza. Po mszy świętej odbyło
się złożenie wieńców oraz kwiatów. We mszy
wzięło udział Towarzystwo Miłośników Polskiej
Tradycji i Kultury oraz radne dzielnicy Pani
Małgorzata Grzegorzewska i Pani Grażyna
Szymańczuk.▪
Sławomir Wojdat

fot. Bartosz Wojdat

fot. Bartosz Wojdat

›
fot. Bartosz Wojdat

19

fot. Bartosz Wojdat

fot. Bartosz Wojdat

Relacje

20

Narodowe
wolności), jak Piotr Abakanowicz (ostatni
szef sztabu Komendy Głównej NSZ), Edward
Bednarski (członek SN, NOW, NSZ), Leon

organizatorem i dowódcą NOW i NZW. Komitet
złożył memoriał do Rady Bezpieczeństwa ONZ
w sprawie sytuacji w Polsce. Wkrótce potem

Dziubecki (działacz SN) oraz Tadeusz Łabędzki
(działacz MW, MWP, SN, NSZ, naczelny przedwojennego pisma „Wszechpolak”).
Narodowcy starali się w kraju podejmować
działalność polityczną. Rok 1945 był rokiem
pewnego rodzaju nadziei, być może naturalnej, po pokonaniu Niemiec, po sześciu latach
wojny. Można powiedzieć, że pojawił się nawet
cień optymizmu. Narodowcy kierowali się wizją
Stronnictwa Narodowego, jako wyrazu rządu
na uchodźstwie w kraju. Dostrzegano szanse
dla legalnej działalności – istniał mikołajczykowski PSL, Stanisław Grabski, jeden z ważniejszych endeckich polityków, był w latach
1945-1947 jednym wiceprezesów Krajowej
Rady Narodowej, reaktywowano organizacje
harcerskie i młodzieżowe. Grupa działaczy SN,
z pełną świadomością ryzyka, złożyła do komunistycznych władz wnioski o legalizację partii.
Obiecano im nawet rozmowę z Bolesławem
Bierutem, jednak ta się nie odbyła – zamiast
tego UB aresztowało endeków. Prawdziwym

W. Marszewski został zaaresztowany przez UB
i stracony. SN w wyborach do Sejmu w 1947
roku poparło, z zastrzeżeniami, co do taktyki
(nie wierzono w możliwość powstrzymania
ekspansji komunizmu drogą parlamentarną),
mikołajczykowskie PSL.
Bolesław Piasecki był liderem frakcji, która
postanowiła pójść na współpracę z reżimem
komunistycznym i odgrywała pewną rolę w systemie władzy Polski Ludowej. Jest to geneza
grupy skupionej wokół pisma „Dziś i Jutro” (wydawanego od listopada 1945 roku) i Instytutu
Zachodniego, której członkowie wywodzili
się z RNR „Falanga”, Konfederacji Narodu,
Związku Młodych Narodowców. Środowisko
to miało pełnić rolę pośrednika między katolikami a nową władzą, głosząc historyczny
kompromis między Kościołem i partią. Bolesław
Piasecki był kluczową postacią dla firm „Inco”
i „Veritas” oraz „ZZG”. Utworzono w 1947 roku
także Stowarzyszenie PAX, będące głównym
ośrodkiem tej grupy i monopolicznym wydaw-

celem akcji legalizacyjnej było pokazanie opinii światowej kulisów polityki w kraju i prawdy
o nowej komunistycznej rzeczywistości.
Na jesieni 1945 roku podjęto próbę odtworzenia Delegatury Rządu na Kraj. W styczniu
1946 roku powołano Komitet Porozumiewawczy
Organizacji Polski Podziemnej, przemianowany na Komitet Porozumiewawczy Organizacji
Demokratycznych Polski Podziemnej. Tworzyły
go Stronnictwo Narodowe, Zrzeszenie „WiN”,
Niezależna Polska Partia Socjalistyczna, środowiska piłsudczykowskie. Na przywódcę wybrano Włodzimierza Marszewskiego, zasłużonego działacza narodowego – wspierał Komitet
Narodowy Polski, był członkiem Związku
Zawodowego „Praca Polska” i OWP, jednym
z najbardziej wpływowych polityków SN,

cą pism katolickich. Ocena postaw Bolesława
Piaseckiego jest trudna. Współpracował z NKWD
i UB, ale swoje wpływy wykorzystywał do wyciągania niepodległościowców (narodowców,
akowców) z więzień i dawania im pracy. Potępiał
podziemie, zwalczał prawdziwie patriotyczny
kler (jak np. Stefana Wyszyńskiego), ale wspierał natolińczyków i moczarowców – „mniejsze
zło”(?) w partii. Sprawa zabójstwa jego piętnastoletniego syna Bohdana pozostaje niewyjaśniona
do dziś, choć jedną z bardziej prawdopodobnych
przyczyn była zemsta środowisk żydowskich za
międzywojenną działalność Piaseckiego. Część
historyków widzi w jego ruchu powojenną inkarnację ruchu narodowego (B. Piasecki chciał
zachowania i rozwoju narodowej spójności,
ducha, dyscypliny i substancji biologicznej ›
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narodu), inni uważają, że do spraw ideowych
podchodził instrumentalnie, dążąc jedynie do
zdobycia władzy (światopoglądy i programy

funkcjonująca wtedy tzw. paleoendecja, czyli
starzy nestorzy, depozytariusze tradycji ruchu
narodowego. Prowadzili spotkania, „salony”,

RNR „Falanga”, KN i „Dziś i Jutro” były zupełnie
inne), którą w PRL w pewnym sensie osiągnął
– był przez cztery kadencje posłem na Sejm
PRL oraz członkiem Rady Państwa (lata 19711979) i jednym z najbogatszych ludzi w kraju.
Niezwiązani z B. Piaseckim narodowcy uważali
środowisko PAX-u, przynajmniej w latach czterdziestych i pięćdziesiątych, za kolaboracyjne.
Po odwilży 1956 roku środowisko PAX-u traci na znaczeniu. Na skutek skutecznej propagandy oraz błędów politycznych popełnionych
przez B. Piaseckiego paxowcom, a nie faktycznym stalinowcom, zarzuca no odpowiedzialność za „błędy i wypaczenia”. W tym czasie
pojawia się także nowa postępowa inteligencja
katolicka (wśród niej Stanisław Stomma, Jerzy
Zawieyski, Tadeusz Mazowiecki). Z postępowcami i puławianami toczył B. Piasecki na tyle,
na ile było to możliwe, rywalizację. W okresie
odwilży część narodowców, pozostających do
tej pory w ukryciu, aktywizuje się. Pojawiają
się w przestrzeni publicznej hasła Stronnictwa

w czasie których dyskutowano o idei narodowej
i kształcono nowe pokolenia działaczy. Wśród
paleoendeków należy wymienić Konstantego
Skrzyńskiego (działacz Ligi Narodowej, dyplomata, polityk SN), Leona Mireckiego (prawnik, członek OWP, SN, NOW, AK), Napoleona
Siemiaszkę (prawnik, działacz SN, więzień Berezy
Kartuskiej; prowadził salon przy ul. Pięknej
w Warszawie, Klub Dyskusyjny im. Jana
Ludwika Popławskiego, wykształcił duże grono narodowców, miał wpływ na powstanie
w 1981 roku Narodowego Odrodzenia Polski),
Wojciecha Chrzanowskiego (członek Młodzieży
Wielkiej Polski, SN, MW, NOW-AK, batalionu
„Gustaw”’, Ligi Narodowo-Demokratycznej,
Ruchu Młodej Polski, „Solidarności” i wreszcie
Związku Chrześcijańsko-Narodowego), Leona
Mrzygłockiego (działacz SN) czy Macieja
Giertycha (syn Jędrzeja, kolporter pism narodowych). Endeków wspierali także księża –
kard. Stefan Wyszyński, bp Zbigniew Kraszewski,
bp Władysław Miziołek, ks. Bronisław Sroka. To

Narodowego. Działacze narodowi próbują kandydować do rad. Jednocześnie endecy przenikają do adwokatury, do Związku Bojowników
o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) czy Klubów
Inteligencji Katolickiej. W 1956 roku z inicjatywy Franciszka Szwajdlera, przedwojennego
lidera Endecji w Łodzi, powstaje konspiracyjny Ośrodek Myśli Narodowej planowany
jako zalążek odrodzenia ruchu narodowego
(w 1958 roku rozbity przez SB). W 1958 roku
na Uniwersytecie Warszawskim założono tajną
Ligę Narodowo-Demokratyczną, której celem
miało być szerzenie wśród młodzieży akademickiej ideałów endeckich. Organizacja została rozbita w 1960 roku. Po rozbiciu tych grup
narodowcy pozostawali zasadniczo w rozproszeniu. Ciągłość obozu politycznego zapewniła

środowisko starszych działaczy przejawiało
jednak pewnego rodzaju apatię i niemożność
działania. Koncentrowano się w zasadzie tylko
na dyskusjach w hermetycznym gronie oraz
upamiętnianiu ważnych wydarzeń przez zamawianie mszy czy fundowanie tablic (w latach
osiemdziesiątych). Tkwiono mentalnie w latach
trzydziestych. Patrzono na sytuację polityczną
przez pryzmat szukania mniejszego zła – wyszukiwano w PZPR „narodowych” komunistów
i kibicowano im w walce z bardziej internacjonalistycznie nastawionymi działaczami.
Uważano, że dominacja sowiecka jest na tyle
niepodważalna, że jedyną możliwością jest
jej przeczekanie. Jędrzej Giertych postulował
nawet wizję polityki prosowieckiej, ale antykomunistycznej widząc sojusz PRL-ZSRS, ale
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pozbawiony podbudowy marksistowskiej. Na
Komitet Obrony Robotników (KOR) patrzono
negatywnie, widząc w nim emanację lewicy

się do tradycji endeckich, działali także indywidualni ludzie, jak Zygmunt Goławski, Edward
Staniewski, narodowo-katoliccy działacze
„Solidarności” przez korowców przezywani

laickiej.
Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to
okres tworzenia się masowego ruchu oporu
przeciw komunizmowi. Paleoendecja jest w tym
czasie skostniała, zamknięta i apatyczna, ale
pojawia się tzw. neoendecja – ruch młodzieży
zafascynowanej myślą narodową. Neoendecy
uczestniczyli w „Solidarności” oraz Niezależnym
Zrzeszeniu Studentów. Nastawieni byli na aktywizm. Działali rozprowadzając wydawnictwa
drugiego obiegu, protestując i demonstrując.
W 1977 roku powstał Polski Komitet
Obrony Życia i Rodziny, działający jawnie, odwołujący się do wartości katolickich i narodowych. Komitet, przemianowany w 1978 roku
na Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu, złożył wniosek do Sejmu PRL o zmianę ówcześnie
obowiązującej ustawy aborcyjnej. Organizacja
cieszyła się poparciem kleru i katolików świeckich. Była projektowana jako przeciwwaga dla
lewicowego KOR-u, nie miała jednak dużego
wpływu. Komitet odzwierciedlał tendencje

„prawdziwkami” (od „prawdziwych Polaków”).
Pokłosiem ich działalności są takie formacje, jak
Podlaska Grupa Ludowo-Narodowa, Podlaski
Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących, Ruch,
Nurt Niepodległościowy, Ruch Porozumienia
Narodowego, Robotniczy Ruch Narodowy.
W stronę narodową dryfowała grupa skupiona
wokół Antoniego Macierewicza. Pierwiastki
narodowe pojawiły się wśród warszawskich
działaczy Konfederacji Polski Niepodległej tworzących Grupę „Szczerbiec”. Te inicjatywy zdobywały coraz większe wpływy w „Solidarności”,
jednak stan wojenny przerwał ten proces.
Ostatnia dekada Polski Ludowej zaczęła się
od stanu wojennego, który zepchnął wszystkie inicjatywy do podziemia, a wielu działaczy
„unieszkodliwił” przez więzienia czy internowanie. Paleoendecji brakło sił i pomysłu na
działanie w tej nowej rzeczywistości, nie licząc
wydawania pism czy nielicznych prób dialogu
z komunistami (koncepcja endecko-komuni-

paleoendeckie. W jego łonie narodził się autonomiczny Związek Młodzieży Narodowej
oraz Polski Związek Akademicki. Wszystkie te
organizacje zakończyły działalność wraz z nastaniem stanu wojennego. Na uwagę zasługuje też Ruch Młodej Polski powstały w drugiej
połowie lat siedemdziesiątych. RMP odwoływał się do myśli narodowej. Jego liderami byli
Aleksander Hall, Marek Jurek, Arkadiusz Rybicki
i Jacek Bartyzel. Celem RMP było odzyskanie
przez Polskę pełnej niepodległości na drodze
skutecznej dyplomacji. Organizacja wzięła udział
w akcji strajkowej Sierpnia '80 i dołączyła do
„Solidarności”. Masowa aktywność młodej struktury w strajkach oraz represje w czasie stanu
wojennego zniszczyły RMP jako zorganizowany
byt. Niezależnie od organizacji odwołujących

stycznego Okrągłego Stołu). Maciej Giertych
wszedł do Rady Konsultacyjnej stworzonej
przez generała Jaruzelskiego. Wierzono, że
stan wojenny da endekom szansę na wejście do
głównego nurtu polityki – nic z tych rzeczy się
jednak nie stało. Powstała zaś nowa inicjatywa
– Unia Nowoczesnego Humanizmu. Zajmowała
się wydawaniem literatury, w tym endeckiej.
Od stanu wojennego rozwijają się środowiska
młodoendeckie, z których część skupiona była
wokół koncepcji Jędrzeja Giertycha, a część
wokół Wojciecha Wasiutyńskiego i Wiesława
Chrzanowskiego. „Giertychowcy” tworzyli
Wydawnictwo Narodowe „Chrobry” o profilu
endeckim i katolickim. Prowadzono też prelekcje
i wydawano pisma „Nowe Horyzonty” czy „Pod ›
Prąd”. Druga grupa próbowała bezskutecznie
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reaktywować RMP, wydawała pismo „Polityka
Polska”, miała wydawnictwo „Głosy” (później
„Periculum”„ „Sprawa Polska”). Chciano porzu-

w 1988 roku. Datę tę można uznać za cezurę
kończącą podziemną działalność narodowców
i rozpoczęcie działalności w nowej rzeczywisto-

cić działalność podziemną i działać legalnie,
stopniowo poszerzając zakres swobód. Nie
akcentowano tak silnie kwestii katolickich, odrzucano niechęć do Piłsudskiego oraz teorie spiskowe (które pojawiały się u giertychowców).
Środowisko to w połowie lat 80. odeszło od endeckości na rzecz neokonserwatyzmu. Jeszcze
jednym środowiskiem było powołane w listopadzie 1981 roku Narodowe Odrodzenia Polski.
NOP zajmował się udziałem w demonstracjach,
mszach za Ojczyznę, strajkach, pielgrzymkach
na Jasną Górę. Wizerunek NOP był radykalny
ideowo i programowo. Odwoływano się do
myśli narodowo-radykalnej oraz tradycjonalizmu katolickiego. Wydawano pismo „Jestem
Polakiem”. Także wokół Krzysztofa Kawęckiego
tworzyło się niewielkie środowisko narodowe.
Próbowano utworzyć tajne struktury SN, jednak bez aprobaty władz emigracyjnych. Warto
wspomnieć również duszpasterstwo przy
ul. Zagórnej w Warszawie. Stało się ono miejscem spotkań szeroko pojętej prawicy – naro-

ści tworzącej się III Rzeczypospolitej.
Okres komunizmu w Polsce to czas bardzo
trudny, być może najtrudniejszy w historii, dla
ruchu narodowego. Jego pierwsze lata były
czasem walki na śmierć i życie między narodowcami a komunistami. Komuniści mieli w tej
walce potężną przewagę doprowadzając obóz
narodowy na skraj fizycznej eliminacji. Endecja
nie poddawała się jednak. Podejmowała próby konspiracyjnej i opozycyjnej działalności
w ramach PRL – tworząc m.in. Ośrodek Myśli
Narodowej, Ligę Narodowo-Demokratyczną,
środowisko paleoendecji, ruch neoendeccki.
Przez cały ten okres centrala ruchu narodowego znajdowała się na emigracji, gdzie funkcjonowało Stronnictwo Narodowe utrzymujące
ciągłość od 1928 roku. Narodowcy uważani
byli przez komunistów za najbardziej niebezpiecznych wrogów systemu. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych stosowano terror
na masową skalę – obławy, represje, śledztwa
połączone z torturami, mordy sądowe i pozasą-

dowców, liberałów Janusza Korwin-Mikkego,
KPN, Stronnictwa Polityki Realnej, weteranów
AK, NOW, nestorów ruchu narodowego, NOP.
Odbywały się tam wykłady oraz kolportaż
prasy. Praskim akcentem jest kiosk z wydawnictwami narodowymi w parafii Bożego Ciała
przy ul. Grochowskiej, na który w 1988 roku
złożono doniesienie do kurii o szerzenie antysemityzmu. Kuria nie podjęła jednak działań.
W ogóle, kwestia przypisywania środowiskom
narodowców antysemityzmu była elementem
rywalizacji w opozycji antykomunistycznej.
Środowiska lewicy laickiej próbowały dyskredytować narodowców przez oskarżenia o antysemityzm i hołubienie teoriom spiskowym.
Także SB przeprowadzała akcje o takim profilu. Środowisko z Zagórnej przestało działać

dowe. W późniejszym okresie agentura SB rozpracowywała grupy niedobitków. Jednocześnie
w przestrzeni publicznej pojawiały się powiązane z państwem organizacje odwołujące się,
przynajmniej częściowo, do myśli narodowej –
Stowarzyszenie „PAX” Bolesława Piaseckiego
czy „narodowi” komuniści (natolińczycy, moczarowcy, Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald”).
Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to czas
powstawania wielu inicjatyw odwołujących się
mniej lub bardziej do idei narodowej. Inicjatywy
te dały podwaliny do odrodzenia ruchu narodowego po roku 1989...▪
Aleksander Kowaliński
Wiceprezes warszawskiego koła
Ruchu Narodowego
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Żołnierze Niezłomni – zapomniani
Bohaterowie

Ż

ołnierze AK, NSZ, ZWZ, WIN-u i wielu
innych podziemnych organizacji złożyli
wielką daninę z krwi. Żołnierze wyklęci. Marzyli
o wolności. Podjęli walkę. Walkę, która zdawała
się być beznadziejna. Dla Nich wszystko było
jasne. Nie mogli stać z założonymi rękami kiedy
w naszej ojczyźnie zaczęła się kolejna okupacja.
Naszym wrogiem stali się nie tylko Rosjanie, ale
również współpracujący z nimi zdrajcy.
Powojenna konspiracja niepodległościowa
była aż do powstania Solidarności najliczniejszą
formą zorganizowanego oporu społeczeństwa
polskiego wobec narzuconej władzy. W roku
największej aktywności zbrojnego podziemia
(1945) działało w niej bezpośrednio 150-200
tysięcy konspiratorów zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia
tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili
ludzie zapewniający partyzantom aprowizację,
wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trze-

projekt ustawy o ustanowieniu dnia 1 marca
świętem żołnierzy II Konspiracji. Tych, którzy
po wkroczeniu na ziemie polskie armii sowieckiej w 1944 r. podjęli walkę ze zbrodniczym
systemem o wolność ojczyzny, godność człowieka i wiarę.
W lutym 2010 r. Prezydent Lech Kaczyński
skierował do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki cel
został osiągnięty. 1 III ustanowiono Narodowym
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Po wojnie z bronią w ręku zginęło ponad
20 tys. „Żołnierzy Wyklętych”. W latach 19441955 komunistyczne sądy orzekły ponad 8
tys. wyroków śmierci, z których ok. 4,5 tys.
zostało wykonanych. Ponad 200 tys. polskich
patriotów trafiło do więzień i obozów pracy,
najmłodsi do obozu w Jaworznie (chłopcy)
i w Bojanowie (dziewczęta).

ba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów
z podziemnych organizacji młodzieżowych,
sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje
to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących
społeczność Żołnierzy Wyklętych. Ostatni „leśny” żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef
Franczak „Laluś” – zginął w walce, w październiku 1963 roku.
Z inicjatywy ś.p. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego i ś.p. Prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej Janusza Kurtyki, przy wsparciu
środowisk kombatanckich, licznych organizacji patriotycznych, stowarzyszeń naukowych,
przyjaciół i rodzin tych, którzy polegli w boju
o niepodległą Polskę, zostali zamordowani
w komunistycznych więzieniach lub po prostu
odeszli już na wieczną wartę, zgłoszony został

Po latach walki, czasach wyrafinowanych
tortur i zbrodni sądowych, po kolejnych dekadach fałszowania, spotwarzania i zapominania,
społeczne obchody narodowego święta dają
nam szansę przerwania swoistej obławy nadal
zastawianej w Polsce na prawdę, sprawiedliwość i na wartości patriotyczne, które chcemy
dzielić z Żołnierzami Wyklętymi. To przede
wszystkim od nas samych będzie zależało, czy
zdołamy ją przerwać.▪
Sławomir Wojdat
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Żołnierze Wyklęci na Pradze

o raz kolejny społeczeństwo Pragi czci

NKWD, a w piwnicach przetrzymywano więź-

godnie pamięć Żołnierzy Wyklętych. Tych,
którzy nawet za cenę własnego życia pozostali wierni złożonej przysiędze, by w Imię Boga,
Honoru i Ojczyzny walczyć o wolną i suwerenną Polskę. Tych, którym zbrodnicza polityka
komunistycznych rządów nie dała szansy na
normalne życie, zmuszając do beznadziejnej
partyzanckiej walki w celu całkowitej ich eliminacji. Byli Oni tymi, o których przez dziesiątki
lat PRL-u nie wolno było mówić i pamiętać.
Których wiodący historycy okresu komuny
– fałszerze historii – określali jako bandytów.
Zabitych w boju, aresztowanych lub zakatowanych w śledztwie grzebano nocami bezimiennie
w zbiorowych dołach, skazując na zapomnienie.
Pierwszymi z nich byli zbrodniczo zgładzeni
w kwietniu 1940 roku w Katyniu jeńcy wojenni – oficerowie polscy i przedstawiciele elity
intelektualnej, głównie z zajętych bezprawnie
terenów wschodnich Rzeczypospolitej – tzw.
Kresów. Następnie w latach 1944-1945,
w miarę poszerzania się obszarów zajmowa-

niów. Podobno na boisku szkolnym istniały
doły, w których składano ofiary egzekucji
lub nazbyt intensywnego śledztwa. Niestety,
o ofiarach zarówno z Katynia, jak i z 1944
roku nie chcą pamiętać ani dyrektor Liceum
p. Filipiak, ani burmistrz Pragi Północ p. Piotr
Zalewski, którzy pomimo zaproszenia nie wzięli
udziału w uroczystości w 2011 roku.
Przypominam również, że na styku
Jagiellońskiej z Al. Solidarności znajduje się
niewielki pomnik odsłonięty w 2009 roku
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha
Kaczyńskiego, poświęcony pamięci zgładzonego w Katyniu płk. Fedorońkiego – Naczelnego
Prawosławnego Kapelana WP. Jego trzej synowie zginęli walcząc w AK. Obydwa wymienione
powyżej miejsca zasługują na pamięć, skromny
znicz i kwiaty.
Ilu mieszkańców Pragi i Żołnierzy Wyklętych zginęło w kazamatach NKWD i UB,
nie dowiemy się nigdy, lecz o tych co wiemy
– będziemy zawsze pamiętać. Pamiętajmy, że

nych przez Sowietów, ginęły z rąk NKWD, UB
i KBW następne dziesiątki tysięcy, a w latach
1946-1955 setki tysięcy poddano prześladowaniom, okrutnym śledztwom i więzieniom
na podstawie fałszywych często dowodów.
Skazywali ich „sędziowie” tej miary co Helena
Wolińska czy Stefan Michnik.
Jako dokumentalista historii Pragi chcę przypomnieć Wam – jej mieszkańcom, że tuż obok
Katedry, w której uczestniczycie w modlitwie,
znajduje się Krzyż i symboliczny Dąb Pamięci
zasadzony i poświęcony uroczyście przy udziale
asysty wojskowej w 2011 roku oraz lista kilkudziesięciu zgładzonych w Katyniu oficerów
będących absolwentami polskiego Liceum im.
Króla Władysława IV. W budynku tej szkoły
po zajęciu Pragi w 1944 roku funkcjonowało

Praga wpisała się w wieloletni łańcuch terroru, jako przez pół roku funkcjonujące obok
Lublina centrum komunistycznych zbrodni. Na
dowód wymieniam: DOKP przy Pl. Wileńskim
– od 15 września 1944 roku do wiosny 1945
roku centralna siedziba NKWD, gdzie prowadzono przesłuchania i śledztwa. Komisariat
na ul. Cyryla i Metodego – śledztwa NKWD,
UB i MO. Budynek b. Gminy Żydowskiej przy
ul. Sierakowskiego – centrum NKWD i UB od
wiosny 1945 roku do 1955 roku – śledztwa
i wyroki.
Budynki mieszkalne przy ul. Strzeleckiej 10,
10a i 8 – zajęte przez NKWD od 15.09.1944 r.
na kwatery mieszkalne i funkcyjne, a piwnice na
cele więzienne. Do 1945 roku było to centrum
śledcze NKWD i UB, które władało obiektami
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do 1955 roku Następnie pieczę nad budynkami
przejęło SB i sprawowało ją do 1989 roku.
Przez wstępne śledztwo przeszli tu:

W budynku przy ul. 11 Listopada 62, zwanym wówczas potocznie „Willą”, mieszkali oficerowie operacyjni NKWD, lecz i tam istniały
zacierane ślady świadczące, że piwnice służyły
za cele. W rozległym obiekcie XIX-wiecznych
koszar pomiędzy ul. 11 Listopada i Ratuszową,
na osi obecnej ul. Namysłowskiej, usytuowano
obóz-więzienie nr 2, będące formalnie w dyspozycji wojska i UB, lecz praktycznie pod nadzorem NKWD. Ofiary bardzo licznych wyroków
śmierci grzebano w pozostałym po Niemcach
schronie przeciwlotniczym, a następnie
w utajnionym dole na terenie Cmentarza
Bródnowskiego i Cmentarza Choleryków. Nie
sposób pominąć istniejącego wówczas na pograniczu Pragi w Rembertowie Obozu NKWD
nr 10, przez który do czerwca 1945 roku przeszły tysiące ofiar z terenu Pragi, Warszawy, ich
okolic i nawet Kresów. Wyłącznie na leśnym
terenie istniejącej tam jednostki wojskowej
pochowanych jest wiele setek ofiar, głównie
żołnierzy AK.▪

Wincenty Witos, większość z aresztowanych
podstępnie „16-tu” przed odesłaniem do
Moskwy na proces oraz co najmniej setki innych Żołnierzy Wyklętych, z których większość
sądziła po śledztwie tzw. „Trojka” czyli trzech
oficerów NKWD uprawnionych do wydania
wyroku śmierci i jego wykonania.
W budynku przy ul. Strzeleckiej, jak również
w budynku przy ul. 11 Listopada 68 mieściły się
operacyjne katownie śledcze NKWD; tu funkcjonowała również tzw. „Trojka”. W tym miejscu przesłuchiwani i torturowani byli ci, którzy
zostali zatrzymani przez patrole NKWD w pobliskim tunelu oraz ci, którzy pragnąć uniknąć
kontroli na dworcu Warszawa Wschodnia wyskakiwali wieczorem i nocą z pociągów, pragnąc
dostać się na Pragę. Oczywiście byli to głównie
konspiratorzy Polski Podziemnej i żołnierze AK
oraz innych ugrupowań patriotycznych. Wyroki
wykonywane były po okrutnym śledztwie,
a ciała ofiar grzebano potajemnie nocą na terenach PKP w pobliżu Cmentarza Choleryków
lub na zapleczu budynków. Jawnym dowodem

Hubert Kossowski
Dokumentalista Historii Pragi

tej metody jest ustalone miejsce szkieletu na
wysokości parceli nr 66a.

Warszawa, ul. Strzelecka 8,
pomieszczenia piwniczne
fot. Kacper Jackiewicz

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/3a/Cela_pod_ul._%C5%9Arodkow%C4%85_%282%29.jpg
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Wywiad z Hubertem Andrzejem
Kossowskim

H

ubert Andrzej Kossowski – społecznik
i dokumentalista historii Pragi. Buntownik i opozycjonista. Autor wielu publikacji
historycznych takich jak „Cień od wschodu” czy „Losy warszawskiej Pragi w czasie
Powstania Warszawskiego i losy ludności cywilnej”. Autor licznych artykułów o tematyce
Powstania Warszawskiego na Pradze, historii
harcerstwa i materiałów poświęconych prawu i lustracji. Organizator i twórca wystaw
powstańczych, twórca filmu „Obroża” poświęconego VII Obwodowi AK.

samochód z całym dobytkiem został ostrzelany
i spalony. Zostaliśmy bez niczego, ja w jednym
bucie, ale cali i zdrowi. Zamieszkaliśmy na ul.
Ząbkowskiej, dlatego Pragę z tamtego okresu
pamiętam doskonale, pełną buntu i wiary, że
tej wojny nie możemy przegrać. Ojciec w listopadzie wrócił do Warszawy i potem zaczął się
długi okres konspiracji, cały mój dom był nią
nasycony… Na 20 lokatorów co najmniej sześciu zaangażowanych było w AK. Przyszły lata
okupacji, łapanek, nędzy i oczekiwania.
PR: Jaka była wtedy rola Pragi?
HAK: Bardzo ważna. Praga zaopatrywała
Warszawę w żywność. To tutaj było centrum
szmuglu, jedni jeździli po towary dla siebie,
inni na handel. Były 3 linie szmuglu: Karczew,
Łochów i Ostrołęka.

Z Hubertem Kossowskim rozmawiał Piotr
Rzewuski
Piotr Rzewuski: Jaka była Twoja rodzina?
Hubert Andrzej Kossowski: Urodziłem się
w Warszawskiej Cytadeli przy ul. Smoleńskiej.
Stacjonowały tam sanitarne oddziały Wojska
Polskiego. Mój ojciec był zawodowym ofi-

PR: Teraz jest wojna, kto handluje ten żyje…
HAK: No właśnie. Na bazarze Różyckiego

cerem w 30. Pułku Strzelców Kaniowskich.
Matka ukończyła SGGW. Rodzice związani
byli z Pragą, ale zamieszkaliśmy na tzw. oficerskim Żoliborzu. Wyrastałem w środowisku
oficerów i podoficerów Wojska Polskiego,
w atmosferze kultu Polski.

i znajdującym się nieopodal Zieleniaku, można
było dostać praktycznie wszystko: dokumenty,
żywność i inne niedostępne gdzie indziej produkty. Później wybuchło Powstanie, które na
Pradze nie odniosło specjalnych sukcesów militarnych. Tylko przez kilka dni udało się utrzymać akcję bojową. Zbliżający się front sowiecki
dawał nadzieję, że koniec okupacji niemieckiej
jest już bliski, niestety, jak wiadomo, nadzieje
były złudne. Zdrada Sowietów była ewidentna.

PR: II Wojna Światowa, jak ją pamiętasz?
HAK: Gdy wybuchła wojna, mój ojciec został
oddelegowany z misją w głąb kraju. Matka
uznała, że bezpieczniej będzie przenieść się
do rodziny na Pragę. Wczesnym rankiem
podjęliśmy próbę przedarcia się na drugą
stronę Wisły. Na moście Kierbedzia zaskoczył nas nalot, udało nam się wydostać z samochodu i schronić w podcieniach Szpitala
Przemienienia Pańskiego. Niestety nasz

PR: Jak wyglądało wejście oddziałów radzieckich na Pragę?
HAK: Sowieci weszli razem z NKWD i UB.
Zaczęły się represje. Ul. Strzelecka, 11 Listopada,
Okrzei, Namysłowska i wiele innych miejsc spłynęło krwią polskich patriotów. Na szczęście
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mojemu ojcu udało się wraz z małym oddziałem
przedostać przez Słowację do armii Andersa.
PR: A PRL? To dla Ciebie raczej sielanka nie

Przez przypadkową wpadkę znalazłem się na
Rakowieckiej z perspektywą 8-12 lat odsiadki.
Terror psychiczny, propozycje wyjazdu w jedną
stronę i w końcu amnestia.

była?
HAK: Moja rodzina znajdowała się w kręgu
zainteresowania UB. Stan zagrożenia najlepiej charakteryzuje chyba stwierdzenie mojej
mamy, erudytki, która proponowała mi naukę
fryzjerstwa „bo wszystkich nas zamkną, a fryzjer w więzieniu sobie poradzi”. Fryzjerem na
szczęście nie zostałem, za to po ukończeniu
Gimnazjum Władysława IV rozpocząłem studia w Szkole Głównej Służby Zagranicznej
w Warszawie. Wkrótce ją rozwiązano z powodu antyustrojowej działalności studentów.

PR: Jak się potoczyły Pańskie losy po '89 roku?
HAK: Zaangażowałem się w pracę Krajowego
Komitetu „Solidarności”. Uświadomiłem jednak sobie jak nieuczciwy jest podział tego, co
Solidarność wywalczyła. Później przyjąłem propozycję Zbyszka Romaszewskiego zapoznania
się z senackim archiwum dotyczącym losów
ofiar komunistycznej przemocy. To była przerażająca lektura. W 1998 r. sędzia Bogusław
Nizieński, jedyny człowiek, który miał odwagę podjąć się trudnego zadania prowadzenia
lustracji politycznej, zaproponował mi pracę
w Biurze Rzecznika Interesu Publicznego. Tam
ponure dokumenty dały mi obraz tego, jacy ludzie za jakimi działaniami stali. Potem przyszła
emerytura i zająłem się dokumentowaniem
historii Pragi.

PR: „Karnawał Solidarności” był dla Ciebie oddechem wolności?
HAK: Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji
UW. Cały czas obracałem się w kręgach opozycyjnych. W moim zakładzie zorganizowaliśmy
czynny opór, byłem w Komitecie Zakładowym
i w tworzącej się właśnie Solidarności. Zostałem
delegatem na I WZD NSZZ „Solidarność”
Regionu Mazowsze i związałem się z grupą
Terenowych Komisji Współpracy kierowa-

PR: Czyli znowu Praga?
HAK: Zawsze Praga.

ną m.in. przez Jana Olszewskiego i sędziego
Bogomirskiego. Podjąłem się misji kształcenia
przyszłych kandydatów na radnych. TKW miała
sporo przeciwników, mimo tego udało nam się
przygotować ok. 100 osób do przyszłej pracy
w samorządzie. Działania te przerwało wprowadzenie stanu wojennego.

Hubert Kossowski zmarł w nocy z 21 na
22 Listopada 2015 r. i został pochowany na
Cmentarzu Bródnowskim 9 grudnia 2015.
Będzie nam brakowało Jego wiedzy i zaangażowania.▪

PR: Stan wojenny…
HAK: Przed stanem wojennym zostałem ostrzeżony i przekazałem tę informację do Regionu,
ale nikt nie podjął żadnych działań. W związku
ze zbliżającą się rocznicą rewolucji październikowej i planowanej uroczystej akademii
w Teatrze Wielkim, postanowiliśmy wykonać
akcję zasmrodzenia Teatru. Z powodzeniem.
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Wiersze Aleksandra Górskiego
Ślady

Los bohaterów

I pochylony pod brzemieniem czasu

Ciemnozielony, prawie czarny

Wkroczyłem w otchłań, która nie ma końca;

Na tle szarości i błękitu,

Doły wypełnione spróchniałymi kośćmi,

A w dole brunatny i rdzawy.

Czaszki przestrzelone z bliskiej odległości.

Ruiny potężnego miasta

Ci, którzy żyli – dumni i szlachetni –

Przykryte trawą i popiołem,

W dołach bezimiennych pospołu tu legli

Pogięte hełmy wojowników

Przykryci piaskiem z klepsydry istnienia…

I tarcze z brązu postrzępione,

I prześladowców ich także już nie ma

Na których znaczy upływ czasu

I nie ma bólu, zdrady i cierpienia,

Potężny Demiurg – władca światów,

Bo wszystkich jedna przygarnęła ziemia

Ryjąc klepsydry tajnych znaków…

I Sprawiedliwy rozsądził ich sprawy,
Które zamknęli we własnych sumieniach,

I huczy morze

I tylko został na ścianie ślad rdzawy

I okrywa

I kilka wgłębień wystrzałem wyrytych,

Zielonym płaszczem wodorostów

I ta zaduma gdzieś w sercu ukryta

Tych, co zasnęli snem złowieszczym,

Głęboka, ciężka, prawdziwa i cicha.

Tych, co wrócili bez patosu,
Lecz pozostali nieugięci, nieposkromieni w swoim trwa-

Wierzę w Ciebie Polsko

niu,

Wierzę w Ciebie Polsko,

Nieskazitelni, prawie święci,

Na przekór czasom i mniemaniom,

Wiem, że się odrodzisz,

Dla których honor znaczył więcej

Zajaśniejesz blaskiem swojej dawnej chwały,

Niż własny los i własne szczęście

Że się z mroków i kłamstwa wkrótce wyswobodzisz,

W czasach pogardy i zamętu.

Że swym pięknem szlachetnym zadziwisz świat cały
I w przyszłość jaśniejącą powiedziesz narody…
Prawda musi zwyciężyć,
Ten, kto prawdy słucha

Aleksander Górski – poeta, artysta grafik,
z zamiłowania historyk. Urodził się w rodzinie
robotniczej na Brzezinach. Pradziad Aleksandra
pochodził ze zubożałej mazowieckiej szlachty.
Autor studiował na kilku Uniwersytetach, ale
żadnego nie ukończył. Pracował jako ogrodnik,
malarz, nauczyciel rysunków. W latach 20002010 współpracował przy wydawaniu miesięcznika „Wierzyć życiem”. Wiersze pisał od
wczesnej młodości, ale nigdzie ich nie publikował. Obecnie mieszka na warszawskiej Pradze.
W latach 2017-2020 kilka jego wierszy ukazało
się w miesięczniku „Myśl Praska”.▪

Nie może być miałkiego ni słabego ducha.
Odwagi! Z dawien dawna mawiali mocarze,
Jeśli wierzysz w to, co robisz – musisz mieć odwagę.
Nawet całe życie, ale mdłe i słabe
Oddałbym za chwilę nieśmiertelnej sławy – mawiali
starożytni,
A ja wam powiadam, że sława nic nie warta, gdy człowiek upada
I jest w mocy człowieka polec lub zwyciężyć,
Jeśli tylko słabości swoje przezwycięży
I patrząc w Niebo szczerze winy wyzna.
Odwagi! Wierzę w Ciebie Polsko – moja ojczyzno.
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8

8 Marca i Patriotyzm

marca powinien być obchodzony jako Dzień

Obowiązki wobec siebie? Tak, właśnie tak.

Patriotyzmu Polskiej Młodzieży dla upamiętnienia niezwykłego patriotycznego wyczynu grupy młodzieży harcerskiej z Łowicza.
W dniu 8 marca 2013 r. przypada 68. już rocznica akcji podobnej do tej pod warszawskim
Arsenałem, kto wie, czy nie bardziej jeszcze
zasługująca na uznanie z uwagi na wyniki.
Młodzież okresu międzywojennego II Rzeczpospolitej była wychowywana, zwłaszcza w harcerstwie, na zasadach głębokiego, gorącego
i prawdziwego patriotyzmu.
Patriotyzm. Słowo obecnie odsunięte na
margines, niemal wstydliwie wymawiane, przez
niejedne media ośmieszane. Chcesz być na tak
zwanym i używanym często słowie „topie”, nie
możesz być patriotą, bo to wstyd, niemodne,
niewłaściwe, niemal zakazane. A jednak.
Patriotyzm, to od łacińskiego słowa patria –
ojczyzna, a to z kolei od pater – ojciec. Ojciec,
słowo rodzaju męskiego, ale ojczyzna – rodzaju
żeńskiego, bo dodaje pewnego ciepła i właściwego kobiecie uczucia. Ojciec inicjuje życie

Gdy jesteś uczniem, studentem, to ucz się jak
najlepiej. Uczenie się, to nie żadne zajęcie przymusowe, to Twój obowiązek! Gdy pracujesz
z konieczności za granicą wobec braku pracy
w ojczyźnie, to pomyśl, że jedną z pięciu Prawd
Polaków spod znaku Rodła w Niemczech były
znamienne słowa: „Co dzień Polak Narodowi
służy”.
Nawet wypowiadając się poprawnie i z kulturą w ojczystym języku wyrażamy naszą postawę patriotyczną. Gdy jesteśmy życzliwi
i pogodni, uśmiechamy się do ludzi, unikamy
ponuractwa i zamkniętości w sobie, to też okazujemy jedną z cech szczerego patrioty.Prawdziwy
patriota dba o swoje zdrowie, a więc nie pali i nie
pije.Takie cechy charakteru starało się wyrobić w młodzieży przedwojenne harcerstwo,
a ponadto zasadę solidarności i przyjaźni ponad wszystko. Wychowywane było, bowiem,
„w duchu braterstwa i służby”.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas
Tysiąclecia, napisał w 1970 r.: „Nie wolno

osobiste, indywidualne, ojczyzna inicjuje życie
społeczne, wprowadza nas w krąg pewnych
obowiązków i uczy ich wypełniania.
Czym więc jest patriotyzm? Jest to postawa wobec ojczyzny i narodu przejawiająca się
przedkładaniem nadrzędnych wartości, takich
jak: wolność, niepodległość, suwerenność kraju, nad własne cele, oraz gotowością do poświęceń dla swojego narodu i kraju.
W czym przejawia się patriotyzm? Przede
wszystkim w rzetelnej, uczciwej pracy dla ojczyzny. „Nie urodziliśmy się dla nas samych,
lecz dla naszej ojczyzny” – mówił Platon, a francuski pisarz André Gide pisał, że „obok obowiązków wobec matki, miałem nie mniej święte
obowiązki wobec ojczyzny, czyli wobec samego
siebie, gdyż to na jedno wychodzi”.

pomniejszać w dziejach Narodu przykładów
ofiary, ani gasić porywów młodzieńczych! Nie
wolno tworzyć jakiejś „Ojczyzny bez dziejów”!”
Dlatego chcę przypomnieć bohaterski wyczyn harcerzy z Łowicza w dniu 8 marca 1945 r.
Dokładny i bardzo szczegółowy opis tego wydarzenia znajdzie Czytelnik w niezwykle ciekawej książce pt. „Uwolnić „Cyfrę”” wydawnictwa Stowarzyszenia Szarych Szeregów (wyd.
4, Łódź 2005).
Wkrótce po wkroczeniu Armii Czerwonej
na ziemie polskie Komendant Główny Armii
Krajowej generał Leopold Okulicki wydał rozkaz do swych żołnierzy anonsujący rozwiązanie tej formacji wojskowej. Rozwiązane zostały
także Szare Szeregi, bo właściwie każdy harcerz ›
był ówcześnie także żołnierzem AK.
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Formacja ta traktowana była przez niby-sojuszniczą armię sowiecką jako formacja wroga
i dlatego z miejsca rozpoczęły się aresztowania

Termin akcji, początkowo wyznaczony na
dzień 6 marca, został ostatecznie przesunięty
na 8 marca, godzina 19, tj. na godzinę przed

członków AK pod byle jakim pretekstem, nawet
tych, którzy nie występowali zbrojnie w jakichkolwiek akcjach.
Zbigniew Feret, pseudonim „Cyfra” miał do
dyspozycji hufca Szarych Szeregów w Łowiczu
mały aparat radiowy do nasłuchu audycji
z zagranicy w okresie okupacji niemieckiej.
Posiadanie i użytkowanie radia było w tym czasie zabronione Polakom i niebotycznie karane.
Dziwne i niezrozumiałe może się nam wydać
dzisiaj, że również zakaz ten obowiązywał przez
pewien czas po wkroczeniu „bratniej armii”.
Natomiast całkowicie obrzydliwe było to, że
wśród Polaków znajdowali się donosiciele do
nowych władz okupacyjnych, którzy poprzez
usłużnych funkcjonariuszy powstałego wówczas Urzędu Bezpieczeństwa (UB) wspomagali
w aresztowaniu niewygodnych ideologicznie
rodaków i dostarczaniu ich do sowieckiego
NKWD.
W ten sposób aresztowany został już w połowie lutego 1945 r. harcerz Zbigniew Feret

istniejącą wówczas jeszcze godziną milicyjną.
Ustalono, że oddział biorący bezpośredni udział
w akcji będzie liczył 9 osób. Jako uzbrojenie dla
osób biorących udział w tzw. „ataku” przygotowano trzy pistolety maszynowe, jeden pistolet
typu parabellum, jeden karabin typu Mauser.
Poza tym dla „ubezpieczenia” przewidziano trzy
pistolety oraz jeden pistolet maszynowy.
Akcja została w niezwykle krótkim czasie
bardzo starannie i profesjonalnie przygotowana. W grupie „atak” wzięli udział: „Antek”,
„Wędzidło”, „Więciądz” oraz Bohdan Józeficz
– „Grom” i Mieczysław Grzybowski – „Kora”.
Natomiast grupę „ubezpieczenie” stanowili:
Kazimierz Chmielewski – „Gryf”, Eugeniusz
Nowakowski – „Jeż”, Józef Wolski – „Jurek”
oraz Wojciech Tomczyk – „Kmicic”.
Istotną sprawą było dostanie się do zamkniętego furtą więzienia. Postanowiono zadziałać
fortelem. Przygotowano pismo informujące,
że do więzienia zostają przyprowadzani nowi
więźniowie. Pismo to zostaje podane strażni-

i osadzony w więzieniu w Łowiczu, administrowanym i strzeżonym przez polską służbę
więzienną. Z więzienia udało się Feretowi donieść grypsem do rodziny, że istnieje zagrożenie
wywiezienia go transportem do ZSRR, bowiem
istniało przypuszczenie, iż niedawny transport
więźniów z tego więzienia właśnie tam skierowano.
Koledzy Zbyszka stanowili od lat niezwykle
solidarną grupę harcerską. Jeden z nich, Kazimierz
Chmielewski, pseudonim „Gryf”, podsunął kolegom myśl uwolnienia przyjaciela z więzienia siłą.
Pomysł ten poparli zaraz Jerzy Miecznikowski,
„Więdziądz” oraz Marian Szymański, „Wędzidło”.
Akcję zaaprobował komendant hufca o nazwie
„Łoza” Jan Kopałka, pseudonim „Antek”.

kowi przez wizjer. Otwór jest mały, pismo się
gniecie, więc strażnik uchyla furtkę i wpuszcza
„Antka” jako niby główną osobę -prowadzącego grupę więźniów. Reszta kolegów zamarła
w bezruchu i niepewności, co się dalej stanie.
Strażnik widocznie został dostatecznie przekonany o konieczności wpuszczenia nowych
„więźniów”, bo ponownie uchylił drzwi furtki.
To wystarczyło, by weszli następni uczestnicy
akcji i kierując natychmiast broń do strażnika
skłonili go do oddania kluczy od furtki i położenia się przed nią na śniegu. „Grom” pozostał
przy furtce, a pozostali udali się w kierunku
wartowni, w której przebywali funkcjonariusze
więzienia oraz pewni cywile. Broń skierowana
przez „Wędzidłę” i „Więdziądza” była wystarczającym argumentem dla podniesienia rąk
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przez obecnych. Po sprawdzeniu, czy obecni nie
mają broni krótkiej nastąpił dalszy niezmiernie
ważny akt akcji. Jeden z funkcjonariuszy został

Choć sama akcja uwolnienia więźniów była
spektakularna i w tym wyjątkowa, że przebiegła
bez ofiar z obu stron, to jednak skutki jej w następnych dniach były bolesne.

zmuszony do przywołania strażnika pełniącego
wartę przy pierwszej kracie oddzielającej pomieszczenia cel, w których znajdowali się więźniowie. Znowu przez zaskoczenie wartownik
został obezwładniony i pozbawiony karabinu.
W podobny sposób unieszkodliwiono wartownika tzw. bociana, tj. strażnika na posterunku
na zewnątrz budynku. Najbardziej dramatyczny moment polegał na dostaniu się harcerzy
za drugą kratę, za którą dyżurował następny
strażnik. Z niesłychaną brawurą i w podobny
sposób (przez przywołanie oddziałowego do
kraty przez sterroryzowanego uprzednio strażnika) udaje się grupie dostać do najważniejszej
części więzienia, tj. do cel. Zostają one otwarte,
więźniowie otrzymują polecenie szybkiego ich
opuszczenia z informacją, że są oswobodzeni
i mogą opuścić więzienie. Następuje to błyskawicznie. Istotną sprawą było jeszcze wyjście
z budynku bez narażenia się na przeciwakcję
strażnika stojącego w budce przed budynkiem
więziennym. Tenże został sprawnie rozbro-

Następnego dnia po akcji patrole wojska,
milicji i bezpieki przeprowadziły zmasowane
poszukiwanie sprawców akcji. Sprawdzano
dom po domu, dokonywano zatrzymań młodych ludzi, doprowadzano ich na konfrontacje
przed służbę więzienną. W taki sposób zostali rozpoznani i aresztowani: „Gryf”, „Kmicic”,
„Jurek” i „Grom”. Wyrokiem Okręgowego Sądu
Wojskowego w Łodzi trzej pierwsi zostali skazani już dnia 18 kwietnia 1945 r. na karę śmierci, a „Grom” na 10 lat więzienia.
Na skutek ułaskawienia i następującej później amnestii cała czwórka uzyskała jednak po
dwóch latach wolność. Okres więzienia spędzonego najpierw w Łodzi przy ul. Anstadta,
Sterlinga, a potem we Wronkach, upamiętniony
został w ich wspomnieniach. 60. rocznicy akcji, jak podaje książka „Uwolnić >>Cyfrę<<”, nie
doczekało sześciu jej uczestników.
Miałem przyjemność i zaszczyt poznać przypadkowo jednego z tych bohaterów, p. Eugeniusza

jony przez „ubezpieczenie”, tj. przez „Gryfa”,
„Kmicica” i „Jurka”. Więźniowie, w liczbie ok.
70, szybko opuścili więzienie. Harcerze nie
mogli się nimi zaopiekować. Byli pozostawieni
sami sobie. Każdy kierował się w stronę przez
siebie wybraną. Grupa „Łozy” działająca w tej
niezwykłej akcji, ukończonej już o godzinie
19:41 (tj. trwającej zaledwie 31 minut) była
szczęśliwa z powodu uwolnienia swego przyjaciela „Cyfry”. Harcerz „Cyfra” został zaopatrzony w nowe dokumenty i wraz z dowódcą
akcji „Antkiem” godzinę później opuścił Łowicz
pociągiem towarowym. Pozostali harcerze zlikwidowali szybko akcję, Edward Horbaczewski
– „Pająk” przygotował magazyn na broń, a phm.
Stefan Wysocki – „Ignac” był odpowiedzialny za
przetrzymanie dokumentów uczestników akcji.

Nowakowskiego. Udało mu się wówczas uniknąć
aresztowania. Przeniósł się szybko do Gliwic, tam
wstąpił na Politechnikę, którą ukończył jako magister inżynier nauk technicznych-elektryk.
Spotkałem go na początku lutego 2006 r.
w szpitalu, do którego przyszedł odwiedzić dawnego chorego kolegę Czesława
Kuśmierkowskiego, harcerza trzymanego wówczas także w łowickim więzieniu i oswobodzonego w czasie pamiętnej akcji.
Proszę sobie wyobrazić niedającą się dzisiaj
pojąć harcerską przyjaźń i solidarność, których
nie przerwały długie upływające lata oraz najrozmaitsze życiowe przeszkody i okoliczności.
Kto potrafi teraz tak szanować złożoną przysięgę, trwać w wierności prezentowanym kiedyś ›
ideałom?
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Historyczne
Na pamiątkę tych wydarzeń oraz w marcową rocznicę Akcji pod Arsenałem w Warszawie
i odejścia na wieczną wartę harcmistrza Janka

dwóch innych żyjących jeszcze uczestników
tej akcji: p. Eugeniusza Nowakowskiego „Jeża”
oraz Wojciecha Tomczyka „Kmicica”. Wszyscy
oni byli powitani przez zebranych na spotkaniu
harcerzy gorącymi oklaskami.

Bytnara Rudego XXIX Liceum Ogólnokształcące
im. Hm. Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi organizuje rokrocznie dla młodzieży, zwłaszcza harcerskiej, Edycję Ogólnopolskiego Konkursu pt.
Arsenał Pamięci. W spotkaniu bierze udział duża
rzesza harcerzy (ok. 400 osób) z całej Polski. Dla
mnie (sądzę, że i dla innych także) jest to wydarzenie niezwykłe. Wprowadzane są sztandary
harcerskie, m. in. także zachowany w sposób
niepojęty sztandar harcerzy z Łowicza (akcje ich
nazwano tu Małym Arsenałem). Uroczystość
zagaja i oczarowuje zawsze pięknym wystąpieniem pomysłodawca tego konkursu harcmistrz
Krzysztof Jakubiec, nauczyciel (obecnie emerytowany) XXIX LO w Łodzi. Głównym punktem programu jest gawęda druhny Barbary
Wachowicz, Mistrzyni Mowy Polskiej. Jej prelekcja urzeka. Omawia prace wspomnieniowe
harcerzy. Aż trudno uwierzyć, że ci młodzi
ludzie, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
ale także podstawowych, w wielu przypadkach z tak zwanej odległej prowincji, potrafią

Patriotyzm różne ma przejawy. Jednym
z jego ważnych elementów jest gotowość do
każdej ofiary, nawet z własnego życia i świadomość odpowiedzialności za współtowarzysza
w każdych niedających się przewidzieć okolicznościach, a zwłaszcza w niedoli.
Niech zawsze będzie tak, jak pisał Jan
Kasprowicz:
„Rzadko na moich wargachNiech dziś to warga ma wyznaJawi się krwią przepojony
Najdroższy wyraz Ojczyzna.”
▪
Tadeusz Gerstenkorn

pięknie opisać i przedstawiać zebrane od rodziców, dziadków i krewnych dawne wspomnienia
wojenne i przeżycia, najczęściej bohaterskie.
Niejednokrotnie ci młodzi autorzy, niemal jak
zawodowi historycy, potrafią udokumentować
swe prace ciekawymi materiałami i pamiątkami rodzinnymi. Wielu z nich jest nagradzanych
wspaniałymi książkami Barbary Wachowicz,
cennymi albumami lub edycją tomów naszych
wieszczów. Ponieważ nagród nie starcza zwykle dla wszystkich, muszą być one rozdane
drogą losowania. Czynność tę powierzono w V
Edycji (w 2006 r.) żyjącemu wówczas jeszcze
uczestnikowi Małego Arsenału ks. prałatowi
Stefanowi Wysockiemu (wstąpił do seminarium po akcji na więzienie w Łowiczu). Miałem
wielki honor i szczęście siedzieć wówczas obok
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Narodowy
Marsz Życia

Warszawa 22 marca
11.00 Msze Święte: Archikatedra Warszawska i Katedra Warszawsko-Praska

12.30 Wymarsz z Placu Zamkowego
Zakończenie marszu na
35Placu Trzech Krzyży

zaprasza!
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