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Słowo od redakcji
owy Rok za nami a z nim nowe wyzwania.

Może warto w tym roku powrócić do nauczania św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego.
Mamy wielkich Polaków, którymi powinniśmy
się chlubić. Nie dajmy się zwodzić nowym ideologiom czy trendom, które próbują zohydzić
Kościół i religię. Na łamach naszego miesięcznika Myśl Praska będziemy starać się przypominać niezniszczalne wartości, którymi są Bóg, Honor
i Ojczyzna. Chcemy aby dzięki Myśli Praskiej Czytelnik
poznawał piękną i bogatą polską historię, która kształtowała się w poszanowaniu dla autorytetów.
W tym roku również liczę na rozwój naszego
miesięcznika Myśl Praska. Jednak aby gazeta mogła być wydawana bez przeszkód, potrzebujemy
wsparcia finansowego. W przeciągu kilku tygodni zostanie uruchomiona strona internetowa
myslpraska.pl, na której pojawią się archiwalne artykuły z Myśli Praskiej od początków jej istnienia
aż do bieżącego roku. Myślę, że przy współpracy
z redaktorami uda nam się aktualizować portal
z dużą częstotliwością. Z dotychczasowego dofinansowania, które otrzymaliśmy z Narodowego
Instytutu Wolności została urządzona redakcja
Myśli Praskiej, do której to zakupiono sprzęt

Rok 2020 to czas rocznic ważnych wydarzeń w historii Polski. W 1920 roku na świat
przychodzi Karol Wojtyła – późniejszy papież
Jan Paweł II. W roku Jego urodzin dochodzi do
jednej z decydujących bitew dla losów Europy
i świata. Historycy nazwali ją Cudem nad Wisłą.
Wspólnym mianownikiem tych dwóch wydarzeń
jest to, że oba przyczyniły się do powstrzymania
postępującego totalitaryzmu w Europie. Cud
nad Wisłą powstrzymał falę wyniszczającego
bolszewizmu. Papież Jan Paweł II powstrzymuje komunizm. W związku z przypadającą
100-tną rocznicą obu wspomnianych wcześniej
wydarzeń rok 2020 ogłoszono rokiem Bitwy
Warszawskiej 1920 i św. Jana Pawła II.
7 czerwca bieżącego roku na pl. Piłsudskiego
w Warszawie odbędzie się długo oczekiwana
beatyfikacja ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Niezłomnego człowieka, który władzy komunistycznej, pod którą ugięło się również wielu
duchownych powiedział słynne Non possumus.
Nieugięta postawa Prymasa Tysiąclecia pozwoliła zachować rozdział Kościoła od Państwa.
Stanowcze ,,nie’’, nie pozwoliło władzy świeckiej ingerować w sprawy kościelne.
Myślę, że upamiętnienie wcześniej wspomnianych postaci oraz wydarzeń przypomni
nam, Polakom, o tym, co najważniejsze. Z czasem może wrócimy do często zapomnianych
wartości. Na pierwszym miejscu ochrona życia
od poczęcia do naturalnej śmierci. Będąc narodem tolerancyjnym nie będziemy popierać grzechu homoseksualizmu. Zajmiemy się wychowaniem dzieci zgodnie z etyką chrześcijańską,
w której Bóg ustanowił rodzinę jako mężczyznę i kobietę. Nie damy się zwieść zbłąkanemu
Zachodowi, który potrzeby człowieka spłyca do
potrzeb materialnych, tworząc z nas bezwiedną
maszynę do rozrodu i samozaspokojenia.

komputerowy, drukarki, biurka, krzesła, oprogramowanie do edycji i składu miesięcznika. Dzięki
temu wsparciu wydanie papierowe miesięcznika mogło zostać unowocześnione i poszerzone
o nowe działy tj. wywiady. Mam nadzieję, że dzięki
naszym Czytelnikom Myśl Praska będzie mogła
być bez przerwy wydawana. Tym, którzy ofiarują
nam wsparcie finansowe możemy odwdzięczyć
się reklamą na naszej stronie internetowej, jak
i w papierowym wydaniu miesięcznika.
Chciałbym aby miesięcznik Myśl Praska stał się
gazetą każdego mieszkańca warszawskiej Pragi,
w którym to jednym z najbardziej rozbudowanych
działów będą artykuły związane ze społecznością
lokalną.▪
Łukasz Russa, Redaktor naczelny
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Wywiad z Panią Ireną Tomasińską
ps. Jaskółka, kombatantką, odznaczoną
Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta
L. Kaczyńskiego, 95-letnią Prażanką
Delfina Gerbert: Pani się urodziła i wychowała
na Pradze. Czy mogłaby Pani opisać, porównać
życie na przedwojennej Pradze z obecnym?
Irena Tomasińska: Tu urodziłam się, wychowałam się i z powrotem wróciłam na stare śmieci.
Mieszkaliśmy na ulicy Wołomińskiej. Bardzo
biednej ulicy. Wyjątkowo biednej. W tym
domu, w którym mieszkaliśmy, mój ojciec miał
coś w rodzaju drogerii, mydlarni, apteki, wszystko razem połączone. To był duży sklep i finansowo należeliśmy do tej klasy średniej która
pomagała wszystkim. Mój ojciec wszystko stracił. Nauczył się rozdawać, a nie brać. Urodziłam
się na ulicy Konopackiej 6, potem po wojnie
moja córka urodziła się na Konopackiej 4 w tym
budynku, gdzie urzędowała Pani Rzeszotarska.
Jak tam było na Wołomińskiej? Może wspomnieniami tam sięgnę, bo wcześniejszych wy-

tych kanapek od razu, chowały je do teczek.
Pytałam: „dlaczego je chowacie do teczek?”
Padała odpowiedź: „bo moja siostrzyczka jeszcze bardziej głodna jest, bo ja tu jem obiadek,
ale ona nawet obiadku nie ma”. W takim razie
prosiłam mamę i niosłam do szkoły pięć kanapek i rozdawałam tamtym głodnym. One ich nie
zjadały, odnosiły do domów. Dużo było rodzin
bezrobotnych. Szkoła była pod jednym względem wspaniała. Nie było jakiejś takiej różnicy
klasowej pomiędzy nami a tymi dziećmi, które
pomocy potrzebowały. Bieda była, okres bezrobocia. Pamiętam do dziś, jak panowie chodzili
po podwórkach i śpiewali taką pieśń:
„ nie ma chleba, a żyć trzeba,
robotnika smutny los,
smutne tony biją dzwony,
to kajdanów słychać głos…”

darzeń jako małe dziecko to niewiele pamiętam.
Ulica Wołomińska, nieskanalizowana, mieszkania okropne, zaniedbane, dużo bezrobotnych,
dużo biedy. Mój ojciec sprzedawał towary, ale
wszystko na zeszyt. Ludzie byli biedni, nie było
ich stać nawet na najprostsze rzeczy takie jak
środki piorące, mydło, zwłaszcza nafta. Ulica
była bardzo mało zelektryzowana, nie było prądu, lampy naftowe dominowały. A w szkole? Ja
uczęszczałam na ulicę Otwocką. Przy szkole
funkcjonował taki zespół rodzicielski, do którego należał mój ojciec, i on właśnie fundował te
bezpłatne obiady dzieciom. Te obiady były często wszystkim, co one jadały. Gdy moja mama
dawała mi kanapki, to ja zawsze te kanapki
oddawałam dziewczynkom. Wiedziałam, że
są głodne. Jednak one często nie chciały zjeść

Nasz dom na Wołomińskiej, wszystkie pamiątki, cenne pamiątki rodzinne... Czwartego
września huknęła bomba, to był jedyny taki wysoki dom, świeżo zbudowany z czerwonej cegły
z czerwonym dachem. Ulica Ratuszowa była
blisko, lotnik pewnie myślał, że to jakiś budynek
wojskowy, zrzucił bombę i tam gdzie było nasze
mieszkanie powstał ogromny lej. Nas tam nie
było na całe szczęście, bo babcia nas nie chciała puścić pierwszego września, po wakacjach.
Nastąpiła okupacja. Gdy miałam lat niespełna
siedemnaście złożyłam przysięgę przed paulinem ojcem Bolesławem Wartałowiczem, który z ramienia AK przyjął moją przysięgę. Przez
rok byłam łącznikiem. Przenosiłam potrzebne
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rzeczy, czasami broń, czasami tak zwaną bibułę. Nie było to bezpieczne, ale nasze pokolenie
lubiło niebezpieczeństwo. Potrzebna była nam

Maj 1942
Jeżeli przyjdzie
Niechaj będzie szybka
- w głowę lub serce
…a potem milczenie

ta adrenalina. Później, po śmierci naszego ojca
Wartałowicza zamordowanego w obozie gestapo Greco Modlin, przejął jego funkcje ksiądz
profesor Beliński i on pomógł zorganizować
tajne nauczanie, w którym wzięłam udział.
Tajne nauczane początkowe było o tyle niebezpieczne, że to były małe dzieci, 7-8 letnie,
i problemem było utrzymanie w takich drobiazgach potrzeby konspiracji. W takim razie dzieci przychodziły do mojej siostry, która miała 7
lat, i wmawialiśmy im, że się bawią w szkołę.
Dostawały jakieś słodycze, o ile babcia upiekła coś lub owoce. Nęciło ich to. Uczyłam
wtedy ośmioro dzieci, a uczyłam dziwacznie.
Zdawałam sobie sprawę z niebezpieczeństwa,
Armia Krajowa plus tajne nauczanie to czasami
kończyło się karą najwyższą.

Jeżeli przyjdzie
Niechaj będzie litosna
Niech jej nie niesie
Cierpienie – więzienie
Choć jej się lękam
Chodzę z nią pod rękę
W nos się jej śmieję
- dziś cieszę się wiosną
Choć jej się lękam
Słońce co dzień grzeje
I kwiaty zrywam
Póki jeszcze rosną…
DG: przebija z niego świadomość nieuchronności losu, możliwość i zagrożenie
IT: Możliwość. A taki wiersz, który napisałam na
początku listopada 1939 r.
Listopad 1939
Spadł pierwszy śnieg
A chociaż drzewa jeszcze zielone
Przystroił je
W płaszcze perłami wysrebrzane.

Łukasz Russa: Czy zdarzały się naloty?
IT: Do dziś płacę koszty tego, trzeba było się
ukrywać i to bardzo mocno. W lecie można
było uciekać i chować się pośród kwitnących
roślin, ale w zimie, mój wuj wykopał coś w rodzaju takiej piwnicy, nad tym były deski które
się podnosiło, a w niej było łóżko mojej babci.
I tam zdarzało się mi nocować. Było ciemno,
zimno i mokro.

A wiatr co z pól
Pastuszych piosnek ukradł echa
Nawiewa ból
Gdzieś w serce
Choć się uśmiechnąć.

DG: A czy zdarzały się sytuacje gdzie zostaliście przez kogoś wydani?
IT: Tak. Ostatnie pół roku tajnego nauczania
szukało mnie Gestapo. Niestety były to takie
panienki lekkiego prowadzenia, które się zadawały z miejscowymi żandarmami. I to od nich
poszło. Niestety wieś była mała, wszyscy się
znali i wszyscy o wszystkim wiedzieli.
Przeczytam jeden z moich wierszy:

Bo chociaż dziś
Śnieg zimnym płaszczem
Zieleń kryje
Ufna jest myśl
Że przyjdzie wiosna
Polska żyje!

5

›

Wywiady
Wtedy miałam 14 lat.
Wracam jeszcze do ulicy Otwockiej. Ostatni
rok przed ukończeniem szkoły podstawowej

dziadkiem, mówię o Marszałku. Kiedyś mój ojciec był ochotnikiem legionistą. Został ranny na
wschodzie. I na jakieś spotkanie z Marszałkiem

spędziłam u dziadków, prywatne lekcje brałam,
bo miałam bardzo zagrożone płuca. Potem
zdałam egzamin do gimnazjum na Konopackiej
i miałam tam uczęszczać.

mnie zabrał, to do dziś jeszcze pamiętam jak
mnie Piłsudski po głowie pogładził i powiedział
„idź, pobawisz się z dziećmi”. Nie mogę zapomnieć tej szkoły i tej piosenki.

DG: Jak Pani wspomina szkołę w tamtych
latach szczególnie w porównaniu do obecnej
sytuacji?
IT: Ciepło, bardzo ciepło. Dzieci się przyjaźniły.
Nie było takiej różnicy pomiędzy tymi, którym
się pomagało, a tymi, które tej pomocy potrzebowały pomiędzy tymi, którzy pomagali,
a tymi, którzy tej pomocy potrzebowali. Była
tam serdeczna przyjaźń i samopomoc. Szkoła
temu patronowała. I ten klimat, na Otwockiej,
do tej pory chyba przetrwał. Jak byłam tam
ostatnio na spotkaniu czułam się tam bardzo
dobrze, chociaż nikogo już niestety nie było
z mojej klasy. Szkoła ta zawsze otaczała dzieci
szczególną opieką, szczególnie z tych najbiedniejszych rodzin, a bezrobocie panowało wtedy
bardzo. To się odczuwało w bolesny sposób.

DG: Opowiadała nam Pani o szkole przed wojną, jakie są Pani odczucia co do zmian, jakie
zaszły w edukacji i stosunkach międzyludzkich
tutaj na Pradze po wojnie?
IT: A to dobre pytanie. Teraz powoli szkoła zaczyna wracać klimatem patriotycznym do tej
szkoły, którą ja pamiętam. Ale był okres taki,
że my w domu baliśmy się mówić przy dzieciach o Katyniu, baliśmy się mówić o wszystkich sprawach, takich jak o siedemnastym
września, ponieważ podręczniki przez dłuższy czas milczały. W takim klimacie wyrastały
moje dzieci. Baliśmy się mówić o siedemnastym
września, o Katyniu i wielu, wielu ciemnych
plamach na historii Polski. Dzieci są szczere,
mogły się gdzieś wygadać, a to skończyłoby
się bardzo źle. Musieliśmy te rzeczy ukrywać

Szkoła się bardzo zmieniła. Jedyne co zostało
to moje opłakane drabinki na ścianie. Byłam
słaba, chudzielec. Nie umiałam się po tych
drabinkach wdrapać do góry. Nie wiem czemu
miałam czwórkę z gimnastyki, bo nie należała
mi się ona. Wszystkie lekcje zaczynaliśmy od
marszu dookoła sali gimnastycznej, sala została
ta sama i w tym samym miejscu, i śpiewaliśmy:

przez dłuższy czas dopóki dzieci nie dorosły.
Dopiero wtedy można było z nimi rozmawiać
szczerze. Ale póki jeszcze były dziećmi w szkole podstawowej, trzeba było uważać. Więc ta
szkoła teraz obecna wraca, i to wyniosłam właśnie z tego spotkania w szkole na Otwockiej,
do dawnego klimatu. Poczułam się tam ciepło
i swojsko. Tylko z tą różnicą, że teraz szkoły są
bardziej wspierane finansowo. Kiedyś, tak, jak
ja pamiętam szkołę na Otwockiej kiedy ja tam
byłam uczennicą, wtedy komitet rodzicielski załatwiał wszystko, tą całą pomoc biedniejszym
dzieciom. Pomoc spoczywała finansowo w gestii komitetu rodzicielskiego, bogatsi rodzice
pomagali tym najbiedniejszym.

„…Maszerują chłopcy maszerują,
karabiny w ręku,
szabli strój… a nad nimi drzewa salutują...”
Itd. I tą pieśnią rozpoczynaliśmy zajęcia
w szkole, i modlitwą oczywiście. Szkoła była
bardzo religijna, bardzo patriotyczna, bardzo
,,piłsudska’’. „Dziadek” był ukochanym naszym
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DG: To budowało większą współprace społeczną.
IT: Oczywiście. Teraz, w tej chwili, mówi się

łączniczką. W odzieży wiejskiej, połatanej, niosłam koszyk, jakąś motyczkę. W tym koszyczku na wierzchu były jakieś ziemniaczki albo

śmiało o patriotyzmie. Są spotkania, pieśni
i tak dalej, ale nie ma jednego, najważniejszego.
Istnieje taki bolesny rozłam, bolesna różnica pomiędzy dziećmi z bogatych rodzin, gdzie są 2-3
samochody, a dziećmi, które może nawet i właściwego odżywiania nie mają. Wtedy pomagali
rodzice, bo ta pomoc była konieczna, ponieważ
skarb państwa był bardzo ubogi, i trzeba było
się ratować. Teraz te różnice wymagają jakiejś
korekty. Ryba psuje się od głowy. Tam gdzie są
grube, grube tysiące, nawet miliony, z czego
one rosną? Z krzywdy tych najbiedniejszych.
I ten klimat też jest widoczny w szkole. Czasami
są kliki dzieci bogatych. Nie ma tego klimatu
współpracy. Brakuje mi tego, co było w moim
pokoleniu. Obecnie przymusowe papierkowe
roboty zajmują nauczycielom zbyt wiele czasu
i brakuje go dla ucznia. Brak czasu na właściwe
wychowanie.

jabłuszka, a na dole była broń. I się wędrowało
do Warszawy.
ŁR: A miejscowość w której Pani spędziła wojnę jak się nazywała?
IT: Wrona. Tam gdzie mieszkaliśmy u dziadków,
w lesie rozbili sobie obóz żołnierze. Alzatczycy.
Żołnierze, który zamiast „heil Hitler” mówili
„drei Liter”. Ja zaprzyjaźniłam się z taką Niemką
która była z Bawarii. Bawarczycy, Alzatczycy
byli bardzo mocno przeciwko Hitlerowi, tylko się bardzo bali. A przede wszystkim mieli
tą ogólnoniemiecką wadę „Befehl ist Befehl”
– „rozkaz to rozkaz”. Pozostało z tego okresu wspomnienie bardzo dziwnej wigilii. Przy
jednym stole siedzieliśmy razem, żołnierze
Wehrmachtu, żona Jupa Bawarczyka, który właśnie mówił „drei Liter”, uciekinierzy
z Warszawy i cała nasza rodzina. Wśród żołnierzy było kilku Ślązaków, który przy powitaniu zamiast „heil Hitler” też mówili „drei
Liter” , ci który znali kolędy śpiewali je razem

DG: Chciałam zapytać o Pani odczucia na temat Powstania Warszawskiego od zewnątrz.
Wspominała Pani, że nie była Pani w tym
czasie w Warszawie, natomiast chciałabym
poznać pogląd na ten zryw, na tę inicjatywę,
i jego odbiór poza miastem przez ludzi niemających możliwości udziału w nim?
IT: A może ja znajdę fragment z opowieści
o moim ojcu, którą piszę.

z nami, żona Jupa próbowała „Stille Nacht,
Heilige Nacht”. Żołnierze mieli łzy w oczach.
Jeden z nich powiedział coś w rodzaju: „hier
sind keine Deutche, keinen Polen, hier sind die
Leute und stille Nacht, heilige Nacht” – „tutaj
nie ma żadnych Niemców, czy Polaków, są tylko
ludzie i cicha, święta noc” są błędy w tym niemieckim tekście, poprawić?. Jeden z żołnierzy
wywołał mnie dyskretnie do sieni wręczając
mi duży wór szepnął: „doj tem od Warszawy,
nikomu nie godoj”, to „godoj’’ to chyba było śląskie. Były w tym worku zebrane wspólnie od
żołnierzy używane swetry, skarpety i koce. Dla
marznących uciekinierów z Warszawy prawdziwy skarb. Takie było ludzkie oblicze wojny. Ten
żołnierz na wydany rozkaz na pewno by zabijał, gdy nie musiał po prostu był człowiekiem. ›

DG: Pani pokolenie i pokolenia wcześniejsze
odznaczały się wielkim duchem walki, mam
dla nich wielki szacunek. Moja prababcia na
przykład pod nosem gestapowców prowadząc
krowy na łańcuchu, w fartuchu, pod warstwą
kartofli przemycała chłopakom z Puszczy
Białowieskiej granaty. Nie wiem czy nasze
pokolenie byłoby do tego zdolne.
IT: Właśnie na tym polegało moje bycie
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A może mogę poprosić byście to przeczytali?
„Front się zbliżał. Dookoła było słychać nieustający grzmot dział. Do baraków zbudowa-

są usprawiedliwione, lecz gdy w obliczu nieszczęścia spotyka się jeden uczciwy człowiek
z drugim uczciwym człowiekiem, wtedy jego

nych około naszego domu przyjeżdżały samochody pełne plecaków po zabitych Niemcach.
Kilku starych wermachtowców segregowało
ich zawartość. Była to bardzo przykra czynność. Często w plecakach była krew. Należało
odłożyć osobno fotografie i listy a osobno rzeczy, które się mogły przydać innym. Było tego
coraz więcej. Często zdarzały się listy napisane
do rodziny, których poległy nie zdążył wysłać.
W plecakach były też zwane przez żołnierzy
<<eiserne Ration>> – żelazne porcje, ale jakże skromne. Mała paczka sucharów, nieduża
puszka konserw i tabliczka czekolady. Te skrupulatnie odkładano dla żywych. Nie wiem jak
było na innych frontach, być może historycy
i inni pisarze widzieli to inaczej, ale według
mnie i według tego co ja na tym małym przyfrontowym odcinku zdołałam zapamiętać to,
że żołnierze niemieccy byli po prostu biedni.
I może dlatego, może dlatego w obliczu zbliżającej się przegranej, wzmagały się wśród nich
nastroje antyhitlerowskie. Nie kryli swego

ból może budzić jedynie współczucie. Takie
dalekie od satysfakcji były i nasze odczucia
w tamtych tragicznych dniach styczniowych
45' roku. Niemcy uciekali. Radość mieszała się
z obawą podsycaną przez życzliwych nam żołnierzy. <<Uważajta na tych ostatnich, esesmani
to bestie, za nimi idzie śmierć, a ci którzy ich
gonią są też jak wilki>>.
Ziemia drżała od huku dział. Samoloty siały
śmierć na drogach zapchanych uciekającymi
Niemcami. Front zbliżał się szybciej niż się spodziewaliśmy. Do naszego domu wpadli SS-mani
w czarnych mundurach. Jeden z nich, pewnie
dowódca, zaczął krzyczeć: <<Raus!!! Raus!!>>.
Ojciec w pośpiechu zaczął pakować co cenniejsze przedmioty ładując je na wóz. Do tego
potrzebna była mu beczółka. Wyrzucił z niej
zamarznięte w gnojowisko ogórki. Przykro było
patrzeć jak na te zabrudzone, kiszone ogórki
rzucili się niemieccy żołnierze. Znikła gdzieś ich
kultura i higiena. Jedli prosto z brudnej ziemi,
dławiąc się z pośpiechu. Za chwilę ogórki znik-

rozgoryczenia przed ludnością polską. Bali się
o swoje rodziny w bombardowanym Reichu,
grozą przejmowała ich myśl, że mogą się dostać do niewoli sowieckiej wiedząc, że Rosjanie
mają prawo do słusznego odwetu za bardzo
złe traktowanie przez hitlerowców jeńców
radzieckich. Niektórzy z nich chomikowali na
wszelki wypadek starą odzież cywilną marząc
o dezercji. Wiedzieli jednak, że takie próby
kończą się natychmiastowym rozstrzelaniem.
Nie było już w nich ducha bojowego. Pozostał
strach i rozpacz. Połączone to było jednak ze
ślepym niemieckim nawykiem do wykonywania rozkazów. To już nie była butna zwycięska armia z 39' roku. W ich przygaszonych
oczach została klęska. Gdy na wojnę i historię
patrzymy z dystansu nienawiść, uprzedzenia

nęły. Jakiś oficer przysiadł na chwilę patrząc
tępo w okno. Tak smutnych oczu, w których
czaiła się śmierć, bez sensu i nadziei, nie zapomnę.
A potem rozpętało się piekło. Pociski padały na podwórko. Oszalałe konie poniosły wóz
z cały dobytkiem. Chwyciłam dwunastoletnią,
krzyczącą ze strachu siostrę uciekając z nią do
najbliższych sąsiadów, gdzie na ich podwórku
Niemcy budowali bunkier. Dookoła świstały
kule. Jakiś dowódca strzelał do swoich żołnierzy cofających się w popłochu. Pandemonium.
Modliłam się tylko w duchu, że gdy nas trafi jakaś kula, to żeby lepiej we mnie niż w Marylkę.
Osłaniałam ją obszernym płaszczem mamy,
który włożyłam w popłochu. Kula trafiła, ale na
szczęście pomiędzy mnie a siostrę przebijając
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tylko płaszcz. To był prawdziwy cud. Ostatkiem
sił wbiegłyśmy do bunkra. Siedziało tam jeszcze kilkanaście osób. Między innymi był tam

Gdy wreszcie pozwolono nam wyjść, nad
Wroną unosiła się wielka łuna. Wieś płonęła. Pobiegliśmy do naszego domu, rodzice na

wuj Edmund z żoną i dzieckiem, ciotka Wanda
i babcia Eleonora. Nie było moich rodziców.
Byłam przerażona, nie wiedziałam czy żyją.
O moich obawach nie mówiłam ze względu
na Marylkę gdyż biedactwo i tak było bliskie
załamania nerwowego. Jedna z sąsiadek zaczęła głośno lamentować, że spłoną jej stogi
zboża. Jej obłąkany jazgot działał wszystkim
na nerwy. Obrzuciłam babę wiązanką, której
nigdy nie używałam. Zszokowana umilkła.
W otworze bunkra stanął obwieszony granatami esesman. Wyciągnął granat. Śmierć stanęła
nam w oczach. Zanim wyciągnął zawleczkę ktoś
strzelił mu w plecy i niegroźny pocisk potoczył
się po schodach. Któryś z chłopców, zdaje się
że to był Zdzisiek Ziółkowski, szybko podniósł
go, prawdopodobnie chciał wynieść z bunkra,
ale nie zdążył. W drzwiach pokazał się pucołowaty chłopak z czerwoną gwiazdą na futrzanej
czapce: <<Giermanców sjuda niet>>
Więc się stało, Niemców już nie ma.
Dookoła trwała jeszcze strzelanina. Żołnierze

szczęście byli cali i zdrowi. Nie zdążyli po prostu dobiec do bunkra gdy wywiązała się ostra
strzelanina. Pozostali w naszej piwnicy gdzie
mama postawiła metalowy krucyfiks. Kula
przecięła go na pół. <<To znak boży>> mówiła
babcia Eleonora.
Dookoła na śniegu czerniły się zwłoki żołnierzy. Pod stogami sąsiadki Głażewskiej, tej
która o te stogi tak lamentowała, dobiegł mnie
jęk. Podbiegłam w tamtym kierunku. Pod słomą
w stygnącej kałuży krwi leżał młody krasnoarmiec jęcząc coraz ciszej <<Mamasza... mamasza>>. Pochyliłam się nad nim, miał urwaną
nogę, buchała z niej krew. Szybko wyciągnęłam pasek od sukienki i ścisnęłam na kolanem.
Zaczęłam głośno wołać. Przybiegli jacyś żołnierze i wzięli go na nosze. <<Sposiba wam dziewoczka>>. Pobiegłam dalej. Wszędzie trupy,
trupy. W oddali zaczęły wyć psy. Uczyniło się
straszno. Po raz pierwszy, i daj Boże ostatni,
zobaczyłam krwawe żniwo wojny.
Nazajutrz obudziłam się, zdałam sobie

sowieccy nie pozwolili nam na wyjście z bunkra. Zapadła noc. Cały czas myślałam tylko
o nieobecnych rodzicach, czy jeszcze żyją.

sprawę że śpię w palcie na podłodze naszego
pokoju. Dookoła w paltach i butach powaleni
śmiertelnym zmęczeniem chrapią moi bliscy,

od lewej:
Delfina Gerbert,
p. Irena Tomasińska
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sąsiedzi, a nawet kilku żołnierzy radzieckich.
Cichutko przekraczając całe śpiące pobojowisko wyszłam na zewnątrz. Dookoła gruzy mo-

brzydził. Jedynym i niezbyt fortunnym wyjściem było pozostanie na miejscu. A tu trzeba
było zaczynać od początku. Ojciec nie był rolnikiem, popełniał wiele błędów na których się
nie uczył. W końcu polubił swój odziedziczony

ich rzeźb, duże figury, które dekorowały nasz
ogródek, a które tak pieczołowicie lepiłam z gliny i z piasku, leżały w śniegu. W szafie tkwił
duży niewypał pocisku. Nie wiem jakim cudem,
pomimo tak wyraźnych śladów ostrzału, dom
nie spłonął. A dalej niczym ślady trupy żołnierzy niemieckich na wpół już rozebrane, świeciły szklanymi źrenicami w mroźny, słoneczny
i obojętny na ludzkie cierpienie poranek.
Znikła cała moja nienawiść do wrogich wermachtowców. W obliczu śmierci pozostał żal
za ich młodym życiem. Modliłam się o wieczne
dla nich spoczywanie. I wtedy zrozumiałam,
że ideologia dorabiana do każdej wojny służy
tylko tym, który z wojny korzystają powołując
do władzy nieodpowiedzialnych szaleńców. Ci
który walczą, walczą w dobrej wierze, trupami
znacząc pyrrusowe zwycięstwa i niezawinione
klęski. W obliczu śmierci są sobie równi. Równe
współczucie budzili we mnie ranni żołnierze
radzieccy, jak i rozrzucone po polach trupy wermachtowców. Niektórzy dzieci prawie. Po jednych i po drugich będą gdzieś płakać najbliżsi.

po dziadku kawałek ziemi, która powoli zaczęła
przynosić pewne plony. Mama bierna i posłuszna pracowała ciężko, skarżyć się nie umiała.”
IT: Dostałam ostatnio książkę, jeszcze jej
nie przeczytałam. Uważam, że bohaterom
Powstania należy się najwyższa cześć, ale tym
który dopuścili do tego Powstania, trudno wybaczyć. Trudno wybaczyć, ponieważ wydając
rozkazy nie brali pod uwagę możliwych skutków. A skutki były straszliwe. Po prostu zaufali.
Uważali, że Stalin przekroczy Wisłę, że wszystko będzie po kliku dniach w porządku. No nie
było tak. A byli ludzie, którzy przewidywali to,
i chodziło im o to by jakoś umocnić swoje znaczenie, ale nie wiedzieli, że w Warszawie oprócz
domów, które będą zburzone, będą ludzie,
którzy poginą. A to było do przewidzenia. Na
pewno wiedzieli to, robili to świadomie. Nasze
pokolenie mówi „bohaterom cześć, ale tym, co
projektowali to siedząc daleko w bezpiecznych
bunkrach cześć się nie należy”.

Front radziecki przetoczył się szybko prąc
na zachód. Żołnierze byli brudni, głodni, nieludzko zmęczeni. W naszych stronach nie odnosili się źle do ludności, prosili tylko o żywność
i kwaterę. Jedyną tylko ofiarą była krowa ojca,
którą zjedli zaraz pierwszego dnia po wkroczeniu. Nastała nowa rzeczywistość. Trudno było
w naszym położeniu nazywać ją wolnością.
Ojciec bał się, nie bez przyczyny, czy ktoś nie
przyczepi się do jego patriotycznej przeszłości.
Nie miał ochoty ani siły woli wyrywać się z zaklętego kręgu niedostatku. Straciliśmy przecież
wszystko. Sprytniejsi, bardziej przedsiębiorczy
próbowali się jakoś urządzić. Wielu lokowało
się w miejscowych urzędach, wielu kupowało
za bezcen domy pożydowskie, ojciec się tym

ŁR: Czy miała Pani sytuację gdzie Pani była zatrzymana czy przesłuchiwana w trakcie wojny?
IT: Chyba jestem nawet rejestrowana. Jednak
to nie była sprawa polityczna, czy może raczej
ktoś był bardzo złym człowiekiem. Po wojnie
było bardzo ciężko o pracę, szczególnie z niewłaściwym pochodzeniem. Dostałam pracę
w prokuraturze, prokuratora Majewskiego
zatrzymano, a moim zwierzchnikiem potem
został prokurator Medererer pochodzenia judaistycznego. W oddziale trzynastym, który
zajmował się zbrodniarzami wojennymi, był
sejf do którego mieliśmy tylko on i ja klucze.
W pewnym momencie Urząd Bezpieczeństwa
zainteresował się jednym ze zbrodniarzy.
Dokumenty, akta tego pana zniknęły z sejfu.
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Pan Medererer oczywiście twierdził, że to nie
on, i mnie przesłuchiwano parę razy. Nie pobito
mnie, ani paznokci nie wyrywano, ale miałam

wrażliwi. Leczył się u prof. Dąbrowskiego, który napisał „Dezintegrację pozytywną”. Profesor
zaprosił mnie i Janusza na spotkanie z panią

trzymiesięczną córeczkę w domu a tu mnie
wzywano na te bardzo nieprzyjemne rozmowy. I cudem udało się jakoś uniknąć gorszego
przebiegu, bo parę tygodni później znaleziono
te akta u jednego pana mecenasa kolegi tego
pana prokuratora. My z mężem wtedy przeprowadziliśmy się poza Warszawę, bo on skończył
studia i dostał dobrą pracę poza. Jednak parę lat
później spotkałam pewną miłą panią na ławce
w parku i się dowiedziałam, że trafiłam przez to
nawet do Internetu.

dyrektor szkoły w Peru. Przyjechała do Polski
zorientować się. Stroną medyczną opiekował
się ksiądz Popiełuszko. Profesor przedstawił Janusza, że on tak świetnie mówi i wtedy Popiełuszko serdecznie uściskał Janusza.
Janusz mówił, że poczuł jakby po nim prąd
elektryczny przebiegł. Wyobraźcie sobie, że
Januszowi po jakimś czasie ta depresja przeszła. Taki był kontakt, bardzo bezpośredni.
ŁR: Czyli wiadomość o zamordowaniu księdza
była bardzo wstrząsająca?
IT: Cały wieczór, całą noc tam w kościele wszyscy się modlili, błagali o to by żył. Nocowaliśmy
wtedy pod kościołem.

ŁR: A jak odbierano całą sprawę Księdza
Popiełuszki?
IT: Bardzo bezpośrednio. Mój syn, którego
obrazy i rzeźby Państwo oglądają, urodził się,
lub stało się to w pierwszych miesiącach życia, z urazem nerwu słuchowego. Głuchy był,
zupełnie nie słyszał. Dla niego zrobiłam logopedię po studiach polonistycznych. Potem gdy
go uczyłam mowy, ja byłam zmęczona, on był
zmęczony. W szkole nie było mu łatwo, ponie-

ŁR: Dziękujemy. Czy może chciałaby Pani coś
od siebie powiedzieć mieszkańcom Pragi?
IT: A może ja przeczytam wiersz? Napisałam go
3-4 lata temu. Aby klimat pozostał praski aby
ta Praga była taką jaką byśmy ją chcieli widzieć:
czysta, uczciwa ale historyczna. Żeby pamiętać
o korzeniach.

waż te szkoły w tamtych czasach były pozornie
dobre ale to nie była dobra szkoła. Dzieci niesłyszące nie miały właściwych warunków, aby
nauczyć ich słyszeć. W efekcie jednak wysiłków
mój syn normalnie mówił. Patrzył na usta, patrzył z ukosa i mówił normalnie. Tak normalnie
mówił, że kiedyś policja błagała, aby był dla
nich tłumaczem, by pomagał im w tłumaczeniu tych wszystkich nagranych kamerami ludzi.
Syn świetnie czytał z ust. Policji taki ktoś był
bardzo potrzebny, ale syn nie chciał. To nie było
bezpieczne.
Ale wracając do pytania, z tego zmęczenia
ciągłymi ćwiczeniami syn popadł w depresję.
Był zmęczony, trudno mu było pozbierać się
z tym wszystkim. Tak bywa niekiedy, że ludzie
uzdolnieni w jakimś kierunku też są bardzo

Dzwony Floriana
Przez parkowe aleje
Pachnie fala wiślana
Mostem Śląskim wiatr wieje
Dzwonią dzwony Floriana.
Można z miłym się spotkać
Co sobota, niedziela
Przed kwiaciarnią Stokrotka
Gdzie gra praska kapela.
Przez Targową, Floriańską
Pachnie majem i piwem
Olszową, Jagiellońską
Idą pary szczęśliwe.
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Przez Panieńską, Blaszaną
Prosta droga do Wisły
Słońce świeci od rana
I słoneczne są myśli.

Dzwonią dzwony Floriana.
(Warszawa, rok 2016)
*Walek i Gienia to bohaterowie Wiecha.
Może Asnyka przytoczyć?
„szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg…
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,
I większym staje się Bóg!
[…]
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!

W parku wiosną zielonym
Masz do szczęścia już wszystko
Kościelne dźwięczą dzwony
I do domu jest blisko.
A w parku na ławeczce
Siedzi para sędziwa
Spacerować już nie chce
On stary – ona siwa*.
Przed laty w tę niedzielę
Wesele w Luna Parku
…tu blisko, w tym kościele
Był ślub – pamiętasz Walku?

Żeby Praga nie zapomniała i tej krwi przelanej, wtedy gdy Suworow swoim wojskiem
miażdżył Pragę, żeby Praga nie zapominała tego
swojego klimatu, tego swojego piecyka, tego
Walka i tej Gieni. Żeby pamiętała, ale jednocześnie stała się konkurencyjną pod względem
komunikacji, czystości, budownictwa, kultury
i żeby była równa Warszawie.▪

Dawniej lepiej bywało
Łza się z oczu wymyka
Tańczyło się, śpiewało
…Pomnisz Geniu Piecyka?

Rozmawiali Delfina Gerbert i Łukasz Russa

Coś tam cicho gadają
Snują dawne wspomnienia
Młodość przypominają
Ona Walek – ona Genia.

Sprostowanie
W poprzednim wywiadzie (Myśl Praska,
Grudzień 2019), którego udzieliła nam p. Renata
Wilczyńska doszło do pomyłki w nazwisku
p. Ireny Tomasińskiej, którą przedstawiono
jako p. Irenę Tomasik, oraz podana została
nieprawdziwa informacja o tym, że p. Irena
brała udział w Powstaniu Warszawskim. Jak
wspominała p. Irena była w tym czasie poza
Warszawą. Jedynie co ją wiązało z Warszawą
to organizowanie dla powstańców i ludności
cywilnej, której udało się opuścić zrujnowaną
stolicę – mieszkań, odzieży leków i żywności.
Za błąd serdecznie przepraszamy.

Był Piecyk, Walek, Genia
Były żarty w Kurierku
…takie miłe wspomnienia
Tak miło było w Parku.
Chodź Geniu Ratuszową
Już dzwonią na nieszpory
Nasz ślub… było majowo
Jak dziś… i do tej pory.
Do tej pory nad mostem
Pachnie fala wiślana
Życie jest takie proste
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Kontrowersyjne gospodarowanie
środkami Miasta

W

arszawski Ratusz na każdym kroku
zwiększa ilość cięć budżetowych oraz
informuje o kolejnych odkładanych na przyszłość ważnych inwestycjach. Z drugiej jednak
strony w wielu aspektach widzimy marnowanie
publicznych pieniędzy. Oczywiście nie można stwierdzić, iż Urząd Miasta Stołecznego
Warszawy to jedyne miejsce gdzie marnowane są pieniądze, nie mniej jednak widać gołym
okiem, iż poprzedniczka Pana Trzaskowskiego
miała większe zdolności do wydawania i inwestowania publicznych środków. Oprócz słynnych
już palet na pl. Bankowym, w ostatnich miesiącach dotarły do nas informacje m.in. o stronie internetowej Warszawskiego Transportu
Publicznego, która kosztowała ponad milion
złotych, zaś jej czytelność i funkcjonalność jest
póki co znacznie gorsza od poprzedniej witryny
internetowej ZTM. Część osób broni tej inwestycji, przekonując, iż oprócz strony opartej
na darmowym systemie zarządzania treścią

pieniędzy na promowanie ideologii LGBT i tym
podobnych, jest zwykłym skandalem.
Jak alarmowały fundacja Pro-Prawo do Życia
oraz wiceminister sprawiedliwości Sebastian
Kaleta, Miasto przepuszcza miliony złotych
na promocję m.in. zażywania narkotyków oraz
praktyk homoseksualnych. Organizacje działające pod płaszczykiem walki z dyskryminacją
i rzekomo promujące tolerancję, w praktyce
otrzymują gigantyczne środki na skrajnie lewicową i często dewiacyjną propagandę. Wedle
doniesień na te cele mogło zostać wydanych
nawet 7 milionów złotych. Prezydent Stolicy
stający jednoznacznie po stronie homoseksualnego lobby udowadnia, że nie potrafi wzbić
się ponad podziały i skupić się na rozwoju
miasta. Zarzucając innym politykom, iż upartyjniają swoje stanowiska, jest hipokrytą, który środki publiczne przeznacza na promowanie
ideologii i praktyk, na które w większości społeczeństwa przyzwolenia nie ma i nie będzie.

WordPress w cenę weszło także wykupienie
serwera, witryny oraz zarządzenie stroną. Czy
jednak tak duża kwota jest adekwatna? Ciężko
przesądzać, jednak warto byłoby poddać tę decyzję audytowi, zwłaszcza, iż to nie pierwsze
problemy Ratusza ze stronami internetowymi.
W ostatnich latach ruszył system, który umożliwia rodzicom zapisywanie dzieci na akcje Lato
i Zima w Mieście. Funkcjonalność i czytelność
systemu była jednak, zwłaszcza na początku,
bardzo uciążliwa zarówno dla rodziców, jak
i koordynatorów akcji. Dopiero kolejne lata korzystania z systemu i wdrażanie poprawek sprawiły, że taka forma rejestracji zaczęła w miarę
sprawnie funkcjonować.
O ile sprawy stron internetowych da się
jeszcze obronić, o tyle wydawanie publicznych

Działając w ten sposób Pan Rafał Trzaskowski
jest szkodnikiem nie tylko dla budżetu miasta,
ale także dla jego własnej formacji politycznej,
gdzie nie każdy popiera promowane przez Pana
Prezydenta praktyki.
To przykre, że w Polsce Prezydentem Stolicy
jest człowiek, któremu z jednej strony przeszkadzało śpiewanie kolęd podczas uruchomienia
Świątecznej iluminacji, z drugiej zaś lekką ręką
przychodzi wydawanie publicznych środków na
rzecz organizacji głoszących ideologię LGBT.▪
Ernest Jerzy Kobyliński
Radny Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
https://www.facebook.com/e.kobylinski/
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Z tamtej strony Wisły
czyli jak Praga stała się Warszawą

Z dawien dawna tereny obecnej Warszawy
i jej okolic porastały lasy. Jeszcze w XVI wieku
rozciągały się tu ogromne połacie borów, których dzisiejszymi skromnymi pozostałościami są:
puszcza Kampinoska, las Bielański, las Kabacki
czy lasy Celestynowskie. Dzisiejszą Pragę pokrywała puszcza Słupecka. Prawdopodobnie
stąd właśnie wzięła się nazwa powstałej tu osady. Wszak lasy należało wpierw wykarczować,
a karpy wypalić, czyli wyprażyć.
W historii pisanej przedmieścia praskie pojawiają się w dokumentach ostatnich książąt
Mazowsza, którzy w trosce o swoje dochody
zabraniali mieszkańcom Pragi warzenia piwa.
Należało je nabywać w Warszawie. Jak widać,
monopol na ten popularny trunek był pilnie

„znamienito zbudowana”, jak pisał Adam Jarzębski
– nadworny muzyk Władysława IV Wazy.
Praga dzieliła się na książęcą i biskupią. Było
to od chwili, gdy część swoich włości sprzedał
kanclerz Jan Zamoyski biskupowi kamienieckiemu Marcinowi Białobrzeskiemu. W czasach
króla Władysława na Pradze biskupiej było już
59 domów, a na książęcej 44. Zapewne pierwszymi budowlami murowanymi były kaplica
ojców Bernardynów i zabudowania klasztorne
usytuowane przy dzisiejszej ulicy Ratuszowej.
Kolejny właściciel Pragi biskupiej – Michał
Działyński zdołał wyjednać u króla Władysława
IV przywilej nadania swoim dobrom praw miejskich. Było to chytre posunięcie, gdyż biskup
rywalizował na tym obszarze z nie byle kim,
ale samym marszałkiem nadwornym Adamem
Kazanowskim, który już od jakiegoś czasu skupował tutejsze posesje. Obszar objęty przywilejem lokacyjnym miał obejmować ziemie
między dzisiejszymi ulicami Ząbkowską i Okrzei

strzeżony przez władców i ma dość długą tradycję. Jednak nie na wiele to się zdało. Przeszło
100 lat później Praga miała już liczne browary,
słodownie i cegielnie, a także zakłady przemysłowe i rękodzielnicze związane głównie z handlem. Nic dziwnego. Właściciele tych ziem,
położonych dogodnie na szlaku wiodącym do
wielkiego miasta, chcieli się szybko bogacić.
Osiedlali się tu chętnie starozakonni, mieszkało wielu kupców, a i szlachta gospodarowała na
swych włościach. I choć oficjalnie brzydziła się
handlem, jako zajęciem niegodnym szlachcica,
to chętnie korzystała z przywilejów wolnego
rynku wydzierżawiając młyny, karczmy i place, pobierając myto i czynsze. Tak powstawały
małe fortuny Praskich, Targowskich, Goleńskich
czy Załęskich. Dumą Pragi była żupa solna

a południową częścią ogrodu zoologicznego
(naówczas tereny ZOO były gęsto zalesione).
10 lutego 1648 r. monarcha, który w trakcie
swej podróży do Wilna zatrzymał się na odpoczynek w Mogilnie, wydał dokument nadający
Pradze prawa miejskie (na prawie magdeburskim).
Trzeba dodać, że Praga nie była pierwszym
miastem w tej okolicy. Już w 1641 r. właściciel sąsiedniej wsi Kamion – kanonik płocki
Stanisław Skaryszewski, uzyskał prawa miejskie dla założonej na swoich gruntach osady Skaryszew. Znajdowała się ona w rejonie
obecnego Portu Praskiego i terenów Stadionu
Narodowego. Miasto Skaryszew posiadało dwa
rynki, jedenaście ulic i 10 spichlerzy, a na jego
przedmieściach znajdowało się kilka dworków

Jesteśmy z tamtej strony Wisły, z naprzeciwka,
Mamy swój faszon i swój własny szyk…
(z piosenki „Chodź na Pragie”, słowa: Tadeusz Stach,
melodia: Artur Gold, 1929 r.)
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szlacheckich. Zaś niedługo po Pradze przywilej
miejski otrzymał też Golędzinów. Jednak szybko rozrastająca się Praga, głównie dzięki swemu strategicznemu położeniu w bezpośrednim

cofać się ku Wiśle. Jedyny most nie wytrzymał
naporu takiej masy ludzi i runął w nurty rzeki.
Szwedzi i Brandenburczycy okrutnie zemścili
się na mieszkańcach Pragi, paląc zabudowania,
rabując i mordując mieszkańców.
Panowanie Sasów, jakkolwiek różnie oceniane przez potomnych, przyczyniło się do rozwoju
i rozkwitu Pragi. Poziom życia jej mieszkańców
znacznie się podniósł. Powstało tu 5 jurydyk:
jedna obejmowała Skaryszew, Golędzinów
i Kamień, druga należała do Lubomirskich, trzecia do Czartoryskich, czwarta do Kazanowskich,
a piąta do biskupów kamienieckich. Także sam
król Stanisław August zakupił na Pradze sporo
ziemi (część Golędzinowa i Załęża oraz dobra
Targowe).
Jedną z barwniejszych postaci na Pradze był
niewątpliwie żydowski kupiec, bankier i przemysłowiec – Szmul Jakubowicz Zbytkower (naprawdę: Józef Samuel Sonnenberg). W 1780
r. wydzierżawił on od króla część Targówka,
gdzie założył folwark. Wkrótce zaczął skupować kolejne nieruchomości, traktując je jako
inwestycje, aż w końcu, na nieużytkach przy
dzisiejszej ulicy św. Wincentego, założył cmen-

pobliżu mostu warszawskiego, zdominowała
swoich sąsiadów.
Jako miasto Praga miała swój własny ratusz,
burmistrza i ławników. Mogła organizować własne jarmarki. W piątki odbywały się targi końskie
i bydlęce, a we wtorki i soboty handlowano innymi towarami (ryby, mięso, owoce, warzywa, sól
i inne przyprawy et cet.). Opłaty targowe przeznaczano na rozwój miasta. Rzemieślnicy prascy
mieli prawo zrzeszania się oraz prowadzenia
handlu lądem i wodą. Handel od początku był
swoistym kołem napędowym Pragi. Obszar
ten był istotnym centrum wymiany towarów.
Centrum XVII-wiecznej Pragi stanowiła ulica
Ratuszowa, przy której znajdował się ratusz,
a także klasztor ojców Bernardynów z kaplicą Matki Bożej Loretańskiej, wybudowaną na
wzór słynnej świątyni w Loretto. Herb Pragi
tworzyły: u góry wizerunek Matki Boskiej
z Dzieciątkiem, wyrastającej z budowanych murów, które podtrzymują trzej aniołowie, poniżej
herb Działyńskich – Ogończyk. Pod nim miecz

tarz żydowski. Za ten teren płacił 400 dukatów
podatku rocznie, a prócz tego dostarczał 10 kg
łoju na świece do kościoła w Skaryszewie. Żydzi
narzekali, że karze sobie słono płacić za miejsce
na cmentarzu. Gmina starozakonna założyła
więc nowy cmentarz po drugiej stronie Wisły,
na Powązkach. Nie zmieniło to jednak faktu, że
Szmul był jednym z najbogatszych obywateli
Pragi. Zbytkower był właścicielem rzeźni, magazynów mięsnych, garbarni, tartaków i cegielni. Na Pradze wybudował też synagogę. Trzeba
jednak pamiętać, że oprócz udzielania pożyczek, pobierania czynszów i opłat oraz ogólnego bogacenia się, zamożny kupiec zajmował się
także działalnością charytatywną. Wspierał sieroty i wdowy, obniżał komorne biedocie i bezrobotnym, fundował przytułki i hojnie uposażał ›

i skrzyżowane dwa klucze. Po lewej stronie
umieszczono pastorał, po prawej infułę biskupią. Całą tarczę spowijał wieniec laurowy.
Praga rosła i rozwijała się wraz z sąsiednią
Warszawą, przeżywając także jej bolączki i znoje. W lipcu 1656 r., podczas potopu szwedzkiego, Praga przeżyła krwawą bitwę. Przez trzy dni
wojska szwedzkie ostrzeliwały i szturmowały
Warszawę od strony Pragi. Wojskami polskimi
i litewskimi dowodził król Jan Kazimierz, mający takich znamienitych dowódców, jak hetman
Stanisław Potocki, Stefan Czarniecki, Paweł
Sapieha czy Jan Sobieski. Jednak doświadczenie, wyszkolenie i siła bojowa Szwedów wzięły
górę nad obrońcami. Pod naporem atakujących
Szwedów wojska litewskie i polskie zaczęły
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domy opieki. Do legendy przeszła jego postawa
w czasie krwawej „rzezi Pragi” w 1794 r., gdy
Zbytkower ukrył wielu mieszczan praskich, ratując ich tym samym od śmierci bądź niewoli.
Wykupywał także dzieci z rąk Kozaków, płacąc

napoleońskich, narodowych powstań, w czasach
walki o dopiero co odzyskaną niepodległość
Polski i później w 1939 r. i 1944 r. …ale to już
zupełnie inna historia.▪
Marek Strzeszewski

za każde określoną sumę, co szybko rozeszło
się wśród żołnierzy carskich. Nie wiadomo, ile
dokładnie uratował, ale fakt ten został zapamiętany przez wdzięcznych mieszkańców.
Praga przestała być miastem w 1791 r., kiedy
podczas obrad Sejmu Wielkiego, na mocy „ustawy o miastach” włączono ją w granice Warszawy.
Liczyła wówczas 6695 mieszkańców i miała 516
posesji. Przecinały ją wspaniałe ulice: Ratuszowa,
Wodna, Szeroka, Targowa, Panieńska, Brukowa,
Żupna, Wołowa i Ząbkowska… Z Warszawą
Praga związała się na stałe miłością wielką
i piękną, ale także trudną, gorzką i ciernistą…
W czasach Insurekcji Kościuszkowskiej, wojen

Z
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Zaproszenie na obchody nadania
Pradze praw miejskich

apraszamy mieszkańców Warszawy, a szczególnie Pragi, do uczestnictwa w 372. rocznicy nadania praw miejskich Pradze.Uroczystości
odbędą się 9 i 10 lutego 2020 roku.

10.02.2020 r.
W kościele Matki Bożej Loretańskiej,
ul. Ratuszowa 5
•
18:00 – Msza św. w intencji mieszkańców

Wzywa się Mieszkańców do osobistego wstawiennictwa i wysłuchania królewskiego obwieszczenia
miłościwie panującego króla Władysława IV.

Pragi, z tytułu 372. rocznicy nadania praw
miejskich Pradze
odczytanie listu od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

•

Program obchodów:

Organizatorzy:
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Paweł Lisiecki
Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji
i Kultury▪

9.02.2020 r.
Przed Katedrą św. Michała Archanioła
i św. Floriana Męczennika, ul. Floriańska 3
•
13:30 – wjazd Króla Władysława IV z orszakiem i odczytanie aktu nadania praw
miejskich Pradze
•
14:00 – koncert młodych praskich talentów
•
ciepły posiłek dla uczestników

MP
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Czy pamiętamy o księdzu Niedzielaku?

W

parafii Matki Bożej Loretańskiej przy

niszczone i zacierano ślady inwigilacji księży.

ul. Ratuszowej ks. Stefan Niedzielak był
proboszczem przez 16 lat tj. od dnia 25.02.1961
roku do 25.02.1977 roku. W posłudze kapłańskiej pracował z wielkim oddaniem dla młodzieży, studentów, parafian. Wiele młodych osób
zamieszkujących Pragę właśnie od niego dowiedziało się prawdy o katyńskiej zbrodni. Bardzo
wspierał sport, sam dużo chodził, dobrze pływał. Aprobował wakacyjne wyjazdy na spływy
kajakowe studentów i młodzieży, a także inne
inicjatywy, np. zespół muzyczny. Ilość dzieci
uczęszczających na lekcje religii w czasie jego
posługi w parafii wzrosła niemalże dwukrotnie.
,,Ks. Niedzielak zagospodarował każdą wolną powierzchnię w kościele i na plebanii. Po
dwóch latach wzniósł też niewielki parterowy
budynek katechetyczny. Pokonawszy dziesiątki przeszkód natury administracyjnej, zwykle
celowo tworzonych, mimo braku materiałów
budowlanych, dokończył odtworzenie północnego krużganku świątyni i zbudował zadaszenie przed jej głównym wejściem, które okazało się bardzo funkcjonalne, zwłaszcza podczas

Posługa ks. Stefana Niedzielaka pozostawiła
pozytywny wpływ na dalsze życie animatorów
Duszpasterstwa Akademickiego z parafii Matki
Bożej Loretańskiej, którzy dzisiaj są uczestnikami katolickich wspólnot formacyjnych na trzech
kontynentach. Również z inicjatywy młodzieży
parafialnej z czasów ks. Stefana powstał skwer
w narożniku Parku Praskiego przy kościele
Matki Bożej Loretańskiej, który nosi jego imię.
Dzięki staraniom obecnego proboszcza parafii ks. Zbigniewa Klocha w kościele została
wmurowana tablica poświęcona 30. rocznicy
tragicznej śmierci ks. Stefana Niedzielaka.
Ks. Stefan został pochowany na cmentarzu Stare Powązki, blisko kościoła św. Karola
Boromeusza.
,,Jeżeli my zapomnimy o Nich, to Ty, Boże zapomnij o nas”- napisał kiedyś Adam Mickiewicz.
Od kilkunastu lat obserwujemy w Polsce
narastającą falę ataków na Kościół, duchowieństwo, biskupów, wspólnotę ludzi wierzących. Dokonuje się profanacji Najświętszego
Sakramentu, Matki Bożej, osób świętych, w tym
nawet Papieża Polaka - Jana Pawła II. Kłamstwa,
bluźnierstwa, poniżanie wiernych stały się codziennością w niektórych polskojęzycznych
mediach.
My chrześcijanie powinniśmy bronić naszej
wiary, naszej wspólnoty, duchowieństwa i nas
chrześcijan przed tą falą agresji m.in. poprzez
wybory odpowiedzialnych ludzi, którzy będą
rozważnie kierować państwem i szanować
wszystkich jego obywateli.▪

udzielania tysiącom praskich dzieci sakramentu
I Komunii św. i bierzmowania. Po kilkunastu
latach, gdy fala powojennego wyżu demograficznego odpłynęła już z nowej dzielnicy, wiata
przestała być potrzebna i została rozebrana.’’1
W latach Polski Ludowej księża ginęli śmiercią tragiczną. Śmierć ponosili najczęściej w wyniku działania tzw. „nieznanych sprawców”.
W 1989 r. spotkało to także ks. Niedzielaka
oraz trzech innych kapłanów z parafii Matki
Bożej Loretańskiej. Okoliczności ich śmierci do
dziś nie są do końca wyjaśnione.
Księża w latach 50-tych i 60-tych byli
inwigilowani przez Służbę Bezpieczeństwa.
Teczki księdza Niedzielaka, Suchowolca, Zycha
były prowadzone do ich śmierci. Później były

Małgorzata Grzegorzewska
Radna Dzielnicy Praga-Północ
1. W. Bobrowski, Niedziela ogólnopolska 3/2019, str. 42-43, [adres internetowy: https://www.niedziela.pl/artykul/140942/nd/
Ks-Stefan-Niedzielak-i-jego-parafia, dostęp: 16.01.2019]

17

Lokalne

K

Budżet Obywatelski – hit, czy kit?

ończy się czas składania projektów do
Budżetu Obywatelskiego na rok 2021,
po ogromnym zamieszaniu w roku 2019
i opóźnieniach, które napotykali mieszkańcy,
w tym roku Miasto rozpoczęło działania bar-

zmieniają się zasady składania projektów, we-

dzo sprawnie. Chociaż zgłaszanie projektów
na rok 2021 od grudnia 2019 r.do drugiej połowy stycznia 202 r., czyli w okresie świątecznym i krótko po zakończeniu poprzedniej edycji, nie wydaje się być najlepsze. Ja sam biorę
udział w Budżecie Partycypacyjnym, a następnie
Budżecie Obywatelskim od samego początku.
Na rok 2021 pragnę zaproponować mieszkańcom ponad 15 projektów, które jeśli przejdą
weryfikację Urzędników, będzie można wybrać
w głosowaniu. Moje propozycje to m.in. Wieża
widokowa na plaży nad Wisłą, ćwiczenia dla kręgosłupa na basenie DOSiR, czy nowy parking
przy Rondzie Starzyńskiego. Muszę jednak
przyznać, że pomimo zaangażowania w projekty (w 2018 roku złożyłem najwięcej projektów
na Pradze-Północ) nie jestem zwolennikiem
Budżetu Obywatelskiego. Wprawdzie w roku

ryfikacji i głosowania, dodatkowo coraz częściej
Budżet Obywatelski zdominowany jest przez
garstkę tzw. miejskich aktywistów, którzy na
siłę próbują wcisnąć mieszkańcom swoją wizję
Stolicy. Ponieważ nie ma możliwości sprzeciwu wobec projektów (chyba, że zostaną one
negatywnie zaopiniowane przez Urzędników)
zdarza się, iż realizowane są projekty szkodliwe
dla miasta lub zupełnie bezsensowne. Wiele
do życzenia pozostawia także realizacja projektów, która również nie zachęca do angażowania
się w Budżet Obywatelski (np. ostatnio „plaża
na Białołęce”, czy kilka lat wstecz, nie udana
instalacja przy ul Szymanowskiego). I chociaż
w moim przypadku Budżet Obywatelski pozwala m.in. na większą promocję swoich propozycji, czy pomysłów dla Dzielnicy a także
daje szansę na realizację projektów, których
jako radny opozycji nie mógłbym realizować,
uważam ,że w perspektywie całego Miasta
Stołecznego Warszawa, Budżet Obywatelski
jest i jeszcze długo będzie nieatrakcyjny dla

2019 tylko w czterech dzielnicach (względem
roku 2018) spadła ilość osób głosujących, zaś
w liczbach bezwzględnych ilość mieszkańców
głosujących wzrosła z około 90 tys. do ponad
105 tys. mieszkańców, nie można uznać tego
za sukces. Warto dodać, że prawie 99% osób
głosujących, robi to drogą internetową, głosowanie zajmuje nie więcej niż 15 minut, więc nie
należy do wyjątkowo ciężkich. Obecnie mamy
już VII edycję Budżetu Obywatelskiego, nieco ponad 100 tys. głosujących mieszkańców
na uprawnionych około 2 miliony osób, nie
powala. Spadła też ilość projektów, na które
można było głosować (na rok 2019 – 1628,
na rok 2020 – 1425). W praktyce możemy zatem stwierdzić, iż Warszawa „nie kupiła” idei
Budżetu Obywatelskiego. W każdej edycji

mieszkańców. Władze Warszawy nie mają skutecznego pomysłu jak zachęcić Warszawiaków
do zaangażowania i głosowania. Bez większego
udziału mieszkańców oraz kolejnych, sensownych zmian w Budżecie Obywatelskim cała
idea zostanie jeszcze bardziej zdominowana
przez „aktywistów” zaś skutki dla miasta będą
coraz bardziej negatywne. Niestety wycofanie
się i rezygnacja z Budżetu Obywatelskiego
wydaje się niemożliwa (a przyniosłaby spore
oszczędności na najważniejsze inwestycje).
Koniecznym więc jest zachęcanie do angażowania się w tą ideę osób rozsądnie myślących
o rozwoju Warszawy i mających chęć realizacji
pożytecznych dla mieszkańców projektów.▪
Ernest Jerzy Kobyliński
Radny Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
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Zarys historii ruchu narodowego:
przeciw dwóm totalitaryzmom (1939-1945)

O

statni artykuł z cyklu ,,Zarys historii ruchu
narodowego’’ dotyczył lat 1918-1939,
czyli okresu rozkwitu tego obozu politycznego.
Opisywałem państwotwórcze działania narodowców i ludzi z nimi związanych, takich jak gen. Józef
Haller, Wojciech Korfanty, Ignacy Jan Paderewski,
abp. Józef Teodorowicz, ks. Kazimierz Lutosławski,
Karol Wellisch, Jan Gwalbert Pawlikowski, czy
ekonomistów – Romana Rybarskiego, Edwarda
Taylora, Adama Heydla, Władysława Grabskiego.
Przedstawiłem też zestawienie wyników wyborczych z okresu międzywojennego. Opisałem
pokrótce działalność organizacji narodowych
– Związku Akademickiego ,,Młodzież Wszechpolska’’, Narodowej Organizacji Gimnazjalnej,
Zjednoczenia Zawodowego ,,Praca Polska’’,
Narodowej Organizacji Kobiet, Związku LudowoNarodowego, Obozu Wielkiej Polski, Stronnictwa
Narodowego, Obozu Narodowo-Radykalnego
i jego spadkobierców. Poruszyłem również kwestie zwalczania narodowców przez dyktaturę
Józefa Piłsudskiego – fałszowanie wyborów,

Wrzesień 1939 roku to moment, gdy polskie struktury państwowe oraz ugrupowania
polityczne i społeczne przechodzą do konspiracji. Główne siły polityczne tworzą także podległe sobie oddziały zbrojne. Nie inaczej czynią
narodowcy. Gwoli przypomnienia, istniejące
tuż przed wojną najważniejsze organizacje
narodowe to Stronnictwo Narodowe, Ruch
Narodowo-Radykalny ,,Falanga’’, Organizacja
Polska związana ze środowiskiem ONR ,,ABC’’.
To one stanowiły trzon narodowej walki z dwoma najeźdźcami.
Stronnictwo Narodowe jako pierwsza organizacja partyjna w Polsce przeszła do konspiracji (13 października 1939 roku). Odtworzono
większość struktur terenowych pod okupacją
niemiecką i część pod okupacją sowiecką.
Stronnictwo Narodowe, pod kryptonimem
,,Kwadrat’’, współtworzyło władze Polskiego
Państwa Podziemnego i władze na uchodźstwie. Jego przedstawicielami w Rządzie RP
na uchodźstwie byli: Zygmunt Berezowski,
Władysław Folkierski, Stanisław Jasiukowicz,
Wacław Komarnicki, Marian Seyda, Stanisław
Stroński. Narodowcy w Radzie Narodowej
RP: Tadeusz Bielecki (wiceprzewodniczący
Rady, prezes SN), Jan Brandys, Stanisław
Celichowski, Józef Gawlina, Stanisław Grabski
(Przewodniczący Rady Narodowej RP w latach
1942-1944), Lucjan Rybiński, Zofia Zaleska.
W czasie wojny istniało porozumienie między
głównymi partiami opozycji antysanacyjnej
– Stronnictwem Narodowym, Stronnictwem
Demokratycznym, Stronnictwem Ludowym
i Polską Partią Socjalistyczną. Pierwszą platformą współpracy była Główna Rada Polityczna
przy Służbie Zwycięstwu Polski. Istniała w latach 1939-1940. SN reprezentowali Leon ›

ataki nieznanych sprawców, mordy polityczne,
Miejsce Odosobnienia w Berezie Kartuskiej.
Myślę, że bez cienia wątpliwości można powiedzieć, iż myślą Narodowej Demokracji żyły
przed wojną wszystkie warstwy narodu, co tylko
potwierdzało tezę o wszechpolskim charakterze ruchu. Okres ten kończy się wraz z dniem 1
września 1939 roku.
Współczesne ugrupowania nieprzychylne
organizacjom narodowym zarzucają przedwojennym narodowcom antysemityzm oraz inspirowanie się nazizmem czy faszyzmem. Okres
II wojny światowej jest jednak świadectwem
prawdy o szlachetności działaczy, którzy stanęli
do walki zarówno z niemieckim, jak i sowieckim
wrogiem.
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Nowodworski, Witold Staniszkis, Aleksander
Dębski. W 1940 roku Główna Rada Polityczna
została przekształcona w Polityczny Komitet

Porytowym Wzgórzu, jednym z największych
starć partyzanckich na ziemiach polskich.
W powstaniu warszawskim walczyło ok. 1500
żołnierzy NOW, m.in. w szeregach batalionów
,,Harnaś’’ i ,,Gustaw’’. Podporządkowana SN

Porozumiewawczy (bez SD ale ze Stronnictwem
Pracy). SN ponownie reprezentował Aleksander
Dębski, a po jego aresztowaniu Mieczysław
Trajdos, a gdy i on został ujęty zajął jego miejsce
Stefan Sacha. Także Polityczny Komitet Porozumiewawczy został przekształcony i w 1943 roku
stał się Krajową Reprezentacją Polityczną.
Przedstawicielem ,,Kwadratu’’ pozostał Stefan
Sacha. Po nim funkcję tę pełnił Władysław
Jaworski. Kolejną emanacją forum współpracy
była Rada Jedności Narodowej, która utrzymała się do końca wojny. Członkami z ramienia SN byli Władysław Jaworski, Zygmunt
Berezowski, Józef Hajdukiewicz, Mieczysław
Jakubowski, Jan Matłachowski, Józef Milik,
Aleksander Zwierzyński. SN utworzyło organizację wojskową – Armię Narodową, znaną potem jako Organizacja Wojskowa Stronnictwa
Narodowego, Narodowe Oddziały Wojskowe
i wreszcie Narodowa Organizacja Wojskowa.
Jej organizacja terenowa pokrywała cały kraj,
najsilniejsze oddziały były na Mazowszu,

małopolska organizacja Obozowe Drużyny
Bojowe zlikwidowała w listopadzie 1944 roku
generała-majora Waltera Herolda, dowódcę
10. Dywizji Grenadierów Pancernych. W 1942
roku pojawiła się zaś koncepcja scalenia NOW
z AK. Na tym polu doszło do rozłamu. Część
oddziałów NOW odmówiło podporządkowania
się, przybrało nazwę Armii Narodowej i porozumiało się z organizacjami narodowo-radykalnymi tworząc Narodowe Siły Zbrojne.
Organizacja Polska i ONR ,,ABC’’ przekształciły się w Grupę ,,Szańca’’. Jej cywilnym
ramieniem był Komitet Cywilny, a zbrojnym
Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy
(liczyła ok. 10 tys. członków). Wokół tych ugrupowań utworzono organizacje sekcyjne, takie
jak Wiara i Wola (kobieca), Zespół Działaczy
Ludowych ,,Zydel’’ (chłopska), Załoga (robotnicza,
powiązana z przedwojennym Zjednoczeniem
Zawodowym ,,Praca Polska’’), Medycyna Polska

Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce i Małopolsce.
NOW w 1942 roku liczyła 80 tys. członków,
a Narodowa Organizacja Wojskowa Kobiet 10
tys. członkiń. Aktywność konspiracyjna NOW
skupiała się głównie na wywiadzie oraz zwalczaniu konfidentów i szczególnie niebezpiecznych Niemców. Przygotowywano się także do
otwartej walki zdobywając broń i inne środki
potrzebne do jej prowadzenia. Kolportowano
narodową prasę (tytuły takie jak: ,,Walka’’,
,,Wielka Polska’’, ,,Polak’’, ,,Żołnierz Wielkiej
Polski’’, ,,Myśl Narodowa’’ i inne). Było to do
1944 roku łącznie około 100 tytułów. NOW
przeprowadzała także akcje dywersyjne, sabotażowe i odwetowe. Niektóre oddziały prowadziły walkę partyzancką, jak choćby oddział
,,Ojca Jana’’, który wziął udział w bitwie na

(lekarska), Związek Odbudowy Prawa (prawnicza), Młodzież Wielkiej Polski (młodzieżowa).
Grupa ,,Szańca’’ usiłowała uzyskać status piątej
siły Polskiego Państwa Podziemnego, jednak
bezskutecznie. W swojej ideologii tak definiowała zręby narodowej moralności: ,,Pojęcie
i poczucie dobra Ojczyzny i solidarności narodowej; rodzina jako komórka społeczna; autorytet
i hierarchia; wyższy sens życia i poszanowanie
jednostki ludzkiej; obowiązek pracy; wartość
cnoty; świętość uczuć religijnych – oto są elementy tworzące istotę umysłowości i moralności obywatela państwa narodowego’’. Grupa
,,Szańca’’ otwarcie występowała z programem odzyskania dla Polski Prus Wschodnich,
Gdańska, Śląska i oparcia granicy co najmniej
› ciąg dalszy artykułu na str. 25
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Sprawozdanie z wydarzenia „VIII Festiwal
Kolęd i Pastorałek Kolędować Małemu”

22

grudnia 2019 r. w podziemiach Katedry
Św. Michała Archanioła i Św. Floriana
Męczennika przy ul. Floriańskiej 3 w Warszawie
odbył się VIII Festiwal Kolęd i Pastorałek
Kolędować Małemu.
Festiwal rozpoczął się o 13:30 powitaniem
gości. Następnie od godziny 14:00 do 16:00

trwały przesłuchania konkursowe. O 16:10 rozpoczął się koncert kolęd połączony ze wspólnym śpiewaniem. O 17:30 wręczono nagrody
zwycięzcom. Wydarzenie zakończył Koncert
Galowy.▪
MP

fot. Bartosz Wojdat

›
fot. Bartosz Wojdat
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na linii Odry i Nysy Łużyckiej. Postulowano
także budowę Katolickiego Państwa Narodu
Polskiego. Związek Jaszczurczy wniósł bardzo

RNR Falanga zawiesił działalność latem
1939 roku, w związku z tym do wojny przystąpił nieco rozbity. Jednak już pod koniec 1939

istotny wkład w walkę z Niemcami, głównie
za sprawą doskonałego wywiadu. O jego sile
świadczy fakt powołania przez Niemców specjalnej komórki Gestapo – Sonderkommando
Z.J. – przeznaczonej wyłącznie do zwalczania
Związku Jaszczurczego. O tym, jak wielkie
zagrożenie dla III Rzeszy stanowił narodowy
wywiad świadczy chociażby fakt, iż działająca
na terenie Niemiec siatka wywiadowcza była
w stanie fałszować dokumenty niemieckie nawet na szczeblu Kancelarii Reichsführera-SS.
Wydział ,,Zachód’’ działał w Berlinie, Hamburgu,
Bremie, Brandenburgii, na Śląsku, w Bawarii,
Westfalii, Zagłębiu Ruhry, Prusach Wschodnich,
Pomorzu Zachodnim – słowem na terytorium
praktycznie całej Rzeszy, a także na ziemiach
polskich wcielonych do Niemiec. Wywiadowcy
zdobyli tak istotne strategicznie informacje, jak informację o niemieckim ataku na
Grecję w 1941 r., szczegóły ofensywy Osi na
Aleksandrię, lokalizację poszukiwanego przez
Aliantów okrętu ,,Tirpitz’’ oraz stocznię okrętu

roku część działaczy warszawskich zakłada
organizację ,,Pobudka’’. Wkrótce przystępują do niej Bolesław Piasecki czy Adolf Reutt.
,,Pobudka’’ wykonywała zadania z zakresu
propagandy i dywersji. Falangiści szukali płaszczyzn do konspiracji poza Związkiem Walki
Zbrojnej uznawanym za przedłużenie sanacji.
Organizacje niepowiązane z głównymi ośrodkami Polskiego Państwa Podziemnego grupowały się najpierw w Centralnym Komitecie
Organizacji Niepodległościowych, potem
w Komitecie Porozumiewawczym Organizacji
Niepodległościowych, i wreszcie we wrześniu
1940 roku Konfederacji Narodu. W jej skład weszły Tajna Armia Polska i jej nadbudowa ideowo
-polityczna ,,Znak’’, ,,Pobudka’’, ,,Wawel’’, Związek
Czynu Zbrojnego, Gwardia Obrony Narodowej.
Na czele pionu politycznego stanął Bolesław
Piasecki. Pion wojskowy nosił nazwę najpierw
Wojskowych Oddziałów Skonfederowanych,
a potem Konfederacji Zbrojnej. Celem KN
była budowa Polski mocnej, narodowej, chrze-

,,Gneisenau’’. ZJ zatopił nowy okręt podwodny,
wywołał pożar na statku koszarowym ,,Monte
Olivio’’ zabijając kilkadziesiąt Niemców, podkładał bomby na stacjach kolejowych w Berlinie
nękając tym samym psychologicznie wroga. Jednak największym sukcesem Związku
Jaszczurczego było ustalenie lokalizacji ośrodka
badań nad pociskami V1 i V2 na wyspie Uznam.
ZJ nawiązał kontakty z Tajną Armią Polską,
Organizacją Wojskową ,,Wilki’’, Legionem Unii
Narodów Słowiańskich, ,,Mieczem i Pługiem’’
(nieowocne), Polskim Obozem NarodowoSyndykalistycznym, Zakonem Odrodzenia
Polski, Zbrojnym Pogotowiem Narodu i innymi. ZJ i cała Grupa ,,Szańca’’ weszły w 1942 r.
w skład Narodowych Sił Zbrojnych.

ścijańskiej i sprawiedliwej, wolnej od lewicy
i sanacji – a w czasie okupacji i wojny kierowanie siłami Narodu w walce o niepodległość.
Jednakże, w latach 1941-1942 KZ oraz część
członków KN scaliło się z ZWZ. Przywódcą
całej Konfederacji został Bolesław Piasecki.
Konfederacja Narodu prowadziła działalność
wywiadowczą, sabotażową, dywersyjną, propagandową. Przeprowadzała akcje ekspropriacyjne. Bardzo istotna była dla niej działalność
ideowo-kulturotwórcza, co objawiało się
przez prace wokół pisma ,,Sztuka i Naród’’ oraz
stworzenie Ruchu Kulturowego. Uderzeniowe
Bataliony Kadrowe toczyły zaś walki partyzanckie z Niemcami, m.in. na Podlasiu i w akcji ,,Ostra
Brama’’. W powstaniu warszawskim walczyły
plutony ,,Mieczyki’’ i ,,Niedźwiedzie’’. W 1943 ›
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roku Konfederacja Narodu scaliła się z AK.
Między lipcem a 20 września 1942 roku doszło do scalenia części NOW, ZJ, Narodowo-

obozu koncentracyjnego w czeskim Holiszowie
przez Brygadę Świętokrzyską NSZ w 1945
roku. W czasie powstania warszawskiego

Ludowej Organizacji Walki, niektórych oddziałów AK i ponad dziesięciu innych organizacji.
W ten sposób powstały Narodowe Siły Zbrojne.
W szczytowym okresie liczyły 75 tys. ludzi.
Grupa ,,Szańca’’ utworzyła z Komitetu Cywilnego
Tymczasową Narodową Radę Polityczną. Istniała
także konspiracyjna namiastka administracji państwowej – Służba Cywilna Narodu. Podobnie do
innych organizacji narodowych NSZ projektowało nową granicę Polski na linii Odry i Nysy
Łużyckiej. Postulowano budowę Katolickiego
Państwa Narodu Polskiego. Od momentu klęski
stalingradzkiej nastąpił zwrot w sposobie prowadzenia walki. Uznano, że upadek III Rzeszy
jest kwestią czasu, a Sowieci stanowią w związku
z tym większe zagrożenie niż Niemcy. Koncepcję
tę wyrażały słowa ,,nim Hitler runie – śmierć
komunie!’’. Narodowe Siły Zbrojne właśnie za
zwalczanie Sowietów i partyzantki komunistycznej były bodaj najbardziej znienawidzoną
przez komunistów i ich spadkobierców organizacji narodowych. Prowadzono, nie bez opo-

NSZ walczyło w Zgrupowaniu ,,Chrobry II’’,
w Brygadzie Zmotoryzowanej NSZ ,,Koło’’,
kompanii ,,Warszawianka’’. Narodowcy toczyli walki m.in. o elektrownię na Powiślu, ruiny
getta, o Pocztę Główną, Politechnikę, PAST-ę,
Bank Polski, Ratusz. Antoni Chruściel ,,Monter’’
przyznał w Oflagu Murnau, że ,,jedynie Chrobry
II nie oddał Niemcom przez cały czas trwania
akcji ani piędzi terenu’’.
Wspomniane wyżej organizacje były tylko
tymi najważniejszymi. Poza nimi istniało wiele
różnych, mniejszych ugrupowań, które także
toczyły walkę konspiracyjną przeciwko okupantom. W październiku powołano niezależną
od SN i NOW (tworzyli ją przedwojenni opozycjoniści wobec linii partii) Narodowo-Ludową
Organizację Walki. We Lwowie od 1940 roku
działała organizacja ,,Wyzwolenie’’ – stanowiła kontynuację Narodowej Organizacji
Gimnazjalnej. Jej zadania skupiały się na zbieraniu broni, prowadzeniu wywiadu i organizacji
wydawnictw podziemnych. ,,Wyzwolenie’’ roz-

ru, akcję scaleniową z Armią Krajową. Koniec
końców, skończyła się w 1944 roku rozłamem
w NSZ (NSZ-AK i NSZ-ZJ). NSZ uczestniczyły
w walkach konspiracyjnych i partyzanckich.
Wśród nich można wymienić m.in. zdobycie
magazynu broni w Kielcach (1943 r.), rozbicie
niemieckiego więzienia w Kraśniku (1943 r.),
udział w zamachu na Franza Kutscherę, Kata
Warszawy (1944 r.), pokonanie Niemców pod
Michałowicami (1944 r.), rozbicie niemieckiej
kompanii piechoty we Włoszczowie (1944 r.),
udział w akcji ,,Burza’’ (1944 r.). Na szczególne
uznanie zasługują takie sukcesy Narodowych
Sił Zbrojnych, jak likwidacja generała-porucznika Kurta Rennera (najwyższego stopniem oficera Wehrmachtu zlikwidowanego przez polskie podziemie) w 1943 roku oraz wyzwolenie

bito w 1941 roku. Na szczególną uwagę zasługuje działająca od 1939 roku w Wielkopolsce
Narodowa Organizacja Bojowa. Połączyła się
z Organizacją Jedności Narodowej z Kalisza.
W 1940 roku NOB podporządkowała się SN.
Jesienią tego samego roku została rozbita. W jej
szeregach działali Czesław Jóźwiak, Edward
Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik,
Jarogniew Wojciechowski – wychowankowie
Salezjańskiego Oratorium św. Jana Bosko, zamordowani przez Gestapo w 1942 roku. To tzw.
Poznańska Piątka. W 1999 roku zostali beatyfikowani przez św. Jana Pawła II. W Wielkopolsce
działała też organizacja ,,Ojczyzna’’. Zajmowała się
przygotowywaniem opracowań na temat Ziem
Zachodnich. Warto wspomnieć także Hufce
Polskie – organizację harcerską zrzeszającą
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druhowieństwo o przekonaniach narodowo-katolickich. Hufce Polskie były w opozycji do
Szarych Szeregów i ZWZ-AK, ponieważ uwa-

Druga wojna światowa była czasem dla
polskich narodowców niezwykle ciężkim, bowiem z największą zaciekłością zwalczali ich

żały, że młodzież należy ochronić przed degeneracją płynącą z wojny, a nie szkolić ich na
żołnierzy. Niezależnie od tego, stanęli do walki
w powstaniu warszawskim. HP współpracowały z NOW i NSZ. Ruch ,,Miecz i Pług’’ opierał
się na założeniach chrześcijańsko-narodowych,
dążył do uczynienia z Polski mocarstwa sięgającego Odry i Nysy Łużyckiej na zachodzie,
a Morza Czarnego na południowym wschodzie.
Przywódcy zostali zlikwidowani, a organizacja została przejęta przez agenturę Gestapo.
Wreszcie, istniały jeszcze inne organizacje:
Legion Unii Narodów Słowiańskich, Polski Obóz
Narodowo-Syndykalistyczny, Zakon Odrodzenia
Polski, Zbrojne Pogotowie Narodu i inne.
Warto zaznaczyć, że Endecja w czasie
wojny pomagała Żydom. Narodowcy współpracowali z Frontem Odrodzenia Polski Zofii
Kossak-Szczuckiej. Tytuł Sprawiedliwego Wśród
Narodów Świata otrzymali m.in. Jan Dobraczyński (SN), Marceli Godlewski (SN), Edward
Kemnitz (ONR), Sławomir Modzelewski (NSZ),

zarówno Niemcy, jak i Sowieci. Życiem za niezłomną wiarę w Boga i Polskę przypłacili m.in.
Czesław Broda (duchowny, działacz SN, zginał
w Dachau), Zdzisisław Chrzanowski (działacz
MW, MWP, NOW-AK zginął na Pawiaku),
Jerzy Chudziński (działacz SN, zginął w Tczewie),
Wacław Ciesielski (działacz SN, zginał w Stutthofie),
Jerzy Czerwiński (adwokat, działacz ONR ,,ABC’’,
pracownik Delegatury Rządu RP na Kraj, zginął
w Auschwitz), Konstanty Dobrzyński (poległ
we wrześniu), Tadeusz Fabiani (działacz MW,
OWP, OP, rozstrzelany w Palmirach), Stanisław
Głąbiński (poseł, senator, zginął w Charkowie),
Stefan Hakalla (adwokat, działacz SN, zamordowany w Katyniu), Stanisław Haller (generał,
działacz OWP, zamordowany w Charkowie),
Kazimierz Kowalski (prezes Zarządu Głównego
SN, rozstrzelany w publicznej egzekucji
w Zgierzu), Jan Kwiatkowski (poseł, zginał
w Stutthofie), Wiktor Marian Martini (członek ONR i OP, zamordowany w Katyniu), Jan
Mosdorf (działacz MW, OWP, przywódca ONR,

Witold Rothenburg-Rościszewski (Falanga).
Stanisław Ostwind-Zuzga został majorem NSZ
i komendantem powiatu NSZ Węgrów. Był
prawdopodobnie najstarszym stopniem żołnierzem pochodzenia żydowskiego w konspiracji.
Nie sposób opisać na łamach jednego artykułu wszystkich szczegółów kolei losów narodowców z burzliwych lat drugiej wojny światowej.
Opisałem pobieżnie działalność konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego (i Narodowej
Organizacji Wojskowej), Obozu NarodowoRadykalnego ,,ABC’’ (i Grupy ,,Szańca’’, Związku
Jaszczurczego), Ruchu Narodowo-Radykalnego
,,Falanga’’ (i Konfederacji Narodu) oraz
Narodowych Sił Zbrojnych.

rozstrzelany w Auschwitz), Stanisław Piaseczki
(członek SN, rozstrzelany w Palmirach), Roman
Rybarski (profesor ekonomii, poseł, rozstrzelany w Auschwitz), Stefan Sacha (poseł,
prezes Zarządu Głównego SN, rozstrzelany
w Warszawie), Witold Teofil Staniszkis (profesor,
poseł, zginął w Auschwitz), Mieczysław Trajdos
(prezes Zarządu Głównego SN, zamordowany
w Poznaniu) i wielu, wielu innych.
Podczas gdy świat świętował zwycięstwo
nad Niemcami, Polskę okupował drugi najeźdźca z 1939 roku. I przeciwko niemu musieli walczyć polscy narodowcy...▪
Aleksander Kowaliński
Wiceprezes warszawskiego koła
Ruchu Narodowego
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Zima w niemieckich obozach koncentracyjnych 1939-1945. Strzępy wspomnień…
z KL Dachau, Gusen, Stutthofu, Auschwitz

Wstąpienie do piekła niemieckich obozów
koncentracyjnych było wstrząsem przekraczającym zwykłe stresy ludzkiego życia. Więzień
musiał jak najszybciej jakoś przystosować się
do życia w obozie, inaczej ginął. Przekraczając
bramę obozową z napisem Arbeit macht frei
– symbol pogardy i wynaturzenia – więzień
znalazł się w miejscu głodu, morderczej pracy,
represji (kar), chorób, epidemii, doświadczeń
pseudomedycznych, nieprzyjaznych warunkach atmosferycznych. Zima i towarzyszący
zimie śnieg oraz obfite deszcze był zmorą dla
więźniów. Najwięcej więźniów umierało jesie-

kładziono bezpośrednio w błoto, śnieg, także
zmarłych nocą.
W KL Dachau, położonym w pobliżu Alp,
zima dawała się więźniom szczególnie we znaki.
Częste, obfite śniegi jeszcze w kwietniu zalegały w obozie. Zima 1940/1941 r. jak rzadko obfitowała w śniegi i burze śnieżne. Do wywożenia
śniegu z terenu obozu wyznaczono polskich
księży. Ani na chwilę nie mogli okazać znużenia. Bez rękawic, często bez płaszczy, w drewniakach tzw. pantynach, bez skarpet, bici czym
popadło przez kapo lub esesmanów, wywozili
śnieg w taczkach do pobliskiego kanału, który łączył się z rzeką Amper: „Nabitą śniegiem
taczkę popychałem w żywym tempie naprzód,
a z próżną zawsze wracałem biegiem […] A gdy
już nie mogłeś, lub gdy zabrakło narzędzi, to
odstawiano cię do grupy karnej, nosiłeś w czapce śnieg i głośno obwieszczałeś każdemu, kogo
spotkałeś <<Nie chcę pracować, nie wolno mi

nią, zimą i wczesną wiosną. Umierali z głodu,
chorób (np. na zapalenie płuc, nerek, liczne odmrożenia powodujące zakażenia itp.). Pomoc
lekarska, na tzw. „rewirze” (obozowy szpital),
była symboliczna. Przeraża liczba zgonów
więźniów z transportów jesiennych i zimowych. Wywiezieni z ciepłych mieszkań, pozbawieni ciepłych ubrań i ciepłej bielizny, ubrani
w cienkie drelichy obozowe często bez czapek
i rękawic,godzinami stali na placu apelowym,
w deszczu, na mroźnym wietrze, podczas
śnieżnych zawiei. Ponieważ w obozach podczas apelu porannego i wieczornego sprawdzano stan liczebny więźniów, a stan liczebny
musiał zgadzać się, chorych, którzy nie mogli
poruszać się samodzielnie wynoszono z baraków na plac apelowy i niezależnie od pogody

przeto jeść>>. Nawet śnieg przypominał, że
jesteś nieodwołalnie numerem” – wspominał
o. Edward Frankiewicz, więzień Dachau. Były
takie dni, że taczek nie dawano, a śnieg poza
teren obozu kazano wynosić księżom w dłoniach: „Pamiętam Wigilię Bożego Narodzenia
1940 r., o 3-4 rano, gdy obóz jeszcze spał,
do wywożenia śniegu wypędzili nas klechów
chociaż inne bloki (więźniów świeckich) miały
względny spokój. Przy usuwaniu śniegu spędziliśmy cały dzień, bez obiadowej zupy. Wszystko
biegiem, poganiani i bici przez esesmanów.
Zdarzało się, że esesmani zabawiali się wrzuceniem polskiego pfafa z taczką pełną śniegu
do biegnącej wzdłuż obozu rzeki. Budząc się
rano, każdy z nas skwapliwie wyglądał przez
okno. Śnieg jakby się uwziął na nas tego roku.

W nocy, umilkłej cichym śnieżeniem,
Chciałem na drutach mrozem wyziębłych,
Spalić swe nędzne, kruche istnienie,
W wieczną nirwanę – prądu pożarem.
(fragment wiersza Stefan Niewida, więzień Gusen,
„Pokusa”)
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Jakże inaczej wyglądała zima, gdy spoglądałem z okien domu rodzinnego na Bronisławiu
na ośnieżone pola, lasy” – ks. Leon Stępniak,

do dużych bron, zaprzęgnięci do dużych wozów wywozili śnieg, zaprzęgnięci do ogromnego betonowego wału ubijali obozowe uliczki.

więzień KL Dachau. Na jednej z grafik wykonanych potajemnie w Dachau przez więźnia
ks. Władysława Sarnika, znakomitego malarza
i grafika, widzimy księży przy usuwaniu śniegu.
Większość polskich księży, darmowi niemieccy niewolnicy, w niemieckim KL Dachau
pracowała na plantacjach, obejmujących około 170 hektarów pól i łąk. Z dzikiej łąki księża
stworzyli tzw. „Freiland II” na którym uprawiano, na potrzeby SS oraz samego Heinricha
Himmlera, różne gatunki ziół i kwiatów. Do pracy w polu wysyłano już w lutym. Jeszcze w maju
większość więźniów miała odmrożone dłonie.
Na plantacjach praca trwała od 6.00 rano do
19.00 (zimą do 17.00). Ponieważ w obozie nie
było koni, księża bronowali pole zaprzęgnięci

Na przełomie 1941/1942 r. nie tylko z głodu,
czy wyczerpującej pracy, ale przede wszystkim
fatalnych warunków atmosferycznych na plantacjach zginęło około 600 polskich duchownych: „Gdy słońce grzało praca była znośna,
ale gdy padał deszcz i śnieg było fatalnie, bez
możliwości osuszenia ubrania. Każdego dnia po
pracy, na taczkach wieźliśmy umierających lub
zmarłych z głodu i wycieńczenia, naszych kolegów, kapłanów. O. Floriana Stępniaka przeniesionego w grudniu 1940 r. z KL Sachsenhausen
tak wyczerpała praca przy odśnieżaniu obozu,
a później na plantacjach, że zapisano go na <<listę inwalidów>> i wywieziono w tzw. transporcie inwalidów do komór gazowych Zamku
Hartheim i tam zamordowano” – wspomina

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/KL_Dachau_Blocks%2C_Fence_%26_Sentinel_Post.jpg

KL Dachau zimą: ogrodzenie, baraki i budka strażnicza

›
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ks. Leon Stępniak. Wzajemna pomoc pomagała przetrwać obozowe piekło, szczególnie
pomoc ta była widoczna wśród polskich księży. Dla transportów jesiennych i zimowych organizowano skarpetki, pulowery, jedzenie, leki

potwornych warunków higienicznych, zimna,
głodu i morderczej pracy w Dachau wybuchła epidemia tyfusu brzusznego. Więźniowie

– oczywiście narażając się na dotkliwe kary.
W KL Dachau, przy noszeniu bardzo ciężkich
kotłów z obozową zupą, szczególnie zimą, gdy
było ślisko, gdy do spodów drewniaków przyklejał się śnieg utrudniający poruszanie się,
starszych księży wyręczali młodsi. Dla przypomnienia w Dachau uwięziono 1778 polskich
księży, połowa z Nich została tam na zawsze.
W KL Dachau zimowe mrozy niemieccy
lekarze (m.in. dr S. Raschel) wykorzystywali
do przeprowadzania eksperymentów pseudomedycznych, m.in. na potrzeby lotnictwa. Do
eksperymentu wykorzystywali zdrowych polskich więźniów. W czasie dużych mrozów nagich więźniów, po kilku jednocześnie, przywiązywano do specjalnych noszy i wynoszono
na kilka godzin na zewnątrz(na ogół nocą). Co
kilka godzin polewano ich ciała zimną wodą.
Pozostawali tam aż do utraty przytomności.
We wspomnieniach więźniów krzyk zamraża-

umierali setkami. Wśród Niemców wybuchła
panika. Nikt nie chciał opiekować się chorymi, wynosić zmarłych z baraków… Wtedy na
ochotnika do pracy wśród chorych, których izolowano w osobnym baraku zgłosili się polscy
duchowni. Wielu nie doczekało wyzwolenia,
poświęcili swoje życie innym, zarażeni tyfusem.
Jednymi z księży, którzy pierwsi zgłosił się do
niesienia pomocy chorym i umierającym byli
bł. ks. Wincenty Frelichowski (zm. 23 lutego
1945 r.) czy brat Józef Zapłata ze Zgromadzenia
Braci Najświętszego Serca Pana Jezusa (zm. 19
lutego 1945 r.).
W niemieckim obozie Gusen I, największej
filii Mauthausen, większość polskich duchownych pracowała w kamieniołomach, niezależnie od warunków pogodowych: „W Gusen
zimą 1940 r. nie dano nam czapek, a mieliśmy
głowy ogolone na łyso. Kiedy padał deszcz albo
śnieg to lodowata woda spływała po głowie
na szyję i za kołnierz. Wtedy odmawialiśmy
różaniec i zdarzało się, że słońce wychodziło

nych był najbardziej przejmującym krzykiem,
jaki można sobie wyobrazić. Jeżeli więzień nie
był przeznaczony do natychmiastowej selekcji,
m.in. do przeprowadzenia sekcji zwłok, przeprowadzano dalszy ciąg doświadczenia, polegający na ogrzewaniu ciepłym powietrzem
lub ciepłem kobiecego ciała, do czego sprowadzano więźniarki z Ravensbrück. Mrozem
leczono chorych na świerzb, a jednocześnie
był to niemiecki sposób na zabijanie chorych
czy niezdolnych do pracy. Ludzi wygłodzonych,
wycieńczonych wystawiano na mróz w samej
bieliźnie: „Po placu apelowym maszerowaliśmy,
po kilka godzin, tylko w samych koszulach i kalesonach. Wielu nie przeżyło leczenia [świerzbu] mrozem.” – ks. Leon Stępniak.
Na przełomie 1944/1945 r. z powodu

zza chmur. Niektórzy więźniowie pod więzienny pasiak wkładali worki po cemencie i w ten
sposób chronili się przed zimnem. Przyłapany
na tym <<wykroczeniu>> więzień był dotkliwie bity przez kapo. W nocy, nawet zimą nie
kazano nam zamykać okien – mówiono nam,
że potrzebne świeże powietrze, a spaliśmy na
podartych siennikach rozłożonych na podłodze, w nieogrzewanych barakach, przykryci
cienkimi, podartymi kocami. W barakach nie
było urządzeń sanitarnych, nocą w samych koszulach biegliśmy do odległych o 200 metrów
dołów kloacznych. Wielu z nas przeziębiło
się, ale i tak musieliśmy wychodzić do pracy
w kamieniołomach.” – ks. Leon Stępniak, także
więzień Gusen I. Stefan Czech, więzień Gusen
I wspominał: „Zimą w Gusen, czasem w dzień
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padał deszcz, więc mokło nam ubranie. Po
powrocie nie można było się rozebrać, aż do
czasu, gdy kładliśmy się spać. Dopiero wtedy

obozów koncentracyjnych. Żaden więzień nie
miał wpaść w ręce wojsk sprzymierzonych. SS
starało się zacierać ślady zbrodni, więźniów

zdejmowaliśmy mokre ubranie i składaliśmy je
w kostkę. Ubranie złożone w kostkę kładło się
na posadzce pod łóżkiem. Czasami było tak, że
gdy w nocy był większy mróz, to ubranie zamarzało. Trzeba było je rano lekko rozciągać,
żeby się nie połamało. Potem takie zimne, mokre albo zmarznięte ubranie zakładaliśmy na
siebie do roboty”.
Jednym z więźniów niemieckiego obozu
koncentracyjnego Stutthof był Włodzimierz
Wnuk. Do obozu, będącego dopiero w początkowym stadium funkcjonowania, przybył
w transporcie z 5 stycznia 1940 r.. Wspomina:
„Pobyt nasz w tym obozie przypadł w niesamowicie srogą zimę 1940 r., kiedy to trzydziestostopniowy mróz trwał niemal bez przerwy kilka
tygodni. Podczas parogodzinnych apeli, kiedyśmy stali z odkrytymi głowami, zdawało nam
się nieraz, że zamieramy z zimna. Wewnętrzne
ściany baraku pokrywały się lodem, z sufitu
padały na nas płaty śniegu. Mieliśmy wiecznie
odmrożone ręce. Setkom więźniów, tych go-

ewakuowano. W Auschwitz zimą 1944/1945 r.
więźniów ewakuowano w kierunku zachodu.
W lodowatym zimnie setki tysięcy więźniów
jechało otwartymi wagonami towarowymi lub
szło na piechotę. Wielu z nich zginęło w czasie
transportu: zamarzali, zostali zabici, rozstrzelani, zmarli z głodu. 17 stycznia 1945 r. odbył
się ostatni apel więźniów, których jeszcze nie
wywieziono z obozu (48 340 więźniów i 18 672
więźniarki): „Ponieważ nie było już transportu
kolejowego, cała ta olbrzymia masa ludzka musiała ruszyć na zachód na piechotę. 18 stycznia
1945 r. z centralnego obozu wyruszyła – obstawiona esesmanami – kolumna licząca około 20
000 osób. Był mróz, śnieg, większość więźniów
znajdowała się w opłakanym stanie fizycznym.
Kto pozostawał w tyle, tego kładła przy drodze
SS-mańska kula, niektórzy próbowali ucieczki.
Był to prawdziwy marsz śmierci. Na miejscu pozostali ci, którzy nie byli zdolni do marszu oraz
niewielka liczba lekarzy i pielęgniarzy” – Józef
Garliński. Dla więźniów Auschwitz, którzy prze-

rzej ubranych, gniły całe kawały odmrożonego
ciała”.
„Zima 1943/44 [w Auschwitz] upłynęła jak
wszystkie inne. Poranne, wilgotne mgły, śnieżyce i mrozy dziesiątkowały więźniów, zwłaszcza
pracujących w komandach zewnętrznych. Po
przyjściu z pracy nie można było wysuszyć przemoczonych skarpetek ani odwilżyć lodowatych
grudek na nogawkach, gdyż wprowadzono racjonalizacje w spalaniu węgla. Mnożyły się wypadki zachorowania z przeziębienia […]. Śnieg
przedostawał się wraz z wiatrem do gołej skory. Marzenia ograniczały się do jednego tylko:
ogrzać się raz jeszcze w życiu, a potem umrzeć”
– ze wspomnień Franciszka Stryja, więźnia. Od
1943 r. armie niemieckie cofały się na wszystkich frontach. Hitler wydał rozkaz ewakuacji

żyli piekło obozu, dzień 27 stycznia 1945 r. był
dniem wolności.
Zofia Nałkowska, która po wojnie brała
udział w pracach Międzynarodowej Komisji
do Badania Zbrodni Hitlerowskich, zwiedzała
byłe obozy i miejsca kaźni, rozmawiała z byłymi więźniami i świadkami zbrodni, w opublikowanych Medalionach pisze: „Człowiekowi,
który usiłuje retrospektywnie ogarnąć ogrom
zbrodni, trudno jest w ogóle pojąc ich istotę”.▪
Anna Jagodzińska
BUWiM IPN
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W krwawym polu
schorowanych, wycieńczonych lub trwale okaleczonych.
Jednak car Aleksander II, zdając sobie spra-

W krawym polu srebne ptaszę,
Poszli w boje chłopcy nasze.
Huha! Krew gra! Duch gra!

W drugiej połowie XIX wieku Rosja prowadziła bardzo ekspansywną politykę angażując
się w kolejne konflikty zbrojne. W 1853 r. wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Turcją (i sprzymierzonymi z nią Anglią, Francją i Królestwem
Sardynii), zwana „krymską”, ponieważ działania
wojenne toczyły się głównie na tym strategicznie ważnym półwyspie. Trwała ona 3 lata
i zakończyła się klęską Rosji, ujawniając jej słabość: techniczne i gospodarcze zacofanie, nieudolność organizacyjną i administracyjną oraz
potężną korupcję w armii i urzędach.

wę z trudnej sytuacji politycznej i społecznej
w swoim imperium, zdecydował się na nieznaczne ustępstwa w sprawie polskiej. Zezwolił
na utworzenie w Królestwie Polskim władz cywilnych o znacznej autonomii administracyjnej. W maju 1862 r. mianował swojego brata
– wielkiego księcia Konstantego – namiestnikiem Królestwa Polskiego, a margrabiego
Aleksandra Wielopolskiego – naczelnikiem rządu cywilnego. Wielopolski wprowadził w życie
niektóre reformy, m.in. oczynszowanie chłopów i nową ustawę oświatową. Jednocześnie
przygotowywał się do infiltracji i rozbicia niepodległościowych środowisk patriotycznych,
nazywając je „wrzodem, który należy rozciąć…
aby móc bez przeszkód sprawować rządy”.
Tymczasem spiskowcy, skupieni w licznych tajnych organizacjach wojskowych i studenckich, coraz bardziej domagali się reform
społecznych (w tym najważniejszej – reformy

Polacy dążyli do wykorzystania konfliktu
dla własnych celów niepodległościowych. Za
zgodą Turcji próbowano tworzyć na jej terenie
Wojsko Polskie. Myśl tę urzeczywistniali Adam
Mickiewicz, Michał Czajkowski i Władysław
Zamoyski. Także w kraju odżyły nadzieje na
wykorzystanie osłabienia potężnego zaborcy.
Rosjanie traktowali ziemie zabrane Polsce i jej
mieszkańców jako swoisty rezerwuar surowców,
wyrobów i siły roboczej. Dodatkowo, potrzebując rekrutów do swojej armii, masowo wcielano Polaków do wojska carskiego. Oblicza się,
że w latach 1832-1862, tylko z ziem Królestwa
Polskiego (nie licząc Litwy i tzw. Ziem zabranych), służyło w armii rosyjskiej ok. 200 000
Polaków, z których po 25 latach służby wróciło
do domu tylko ok. 23 000. Wielu z nich było

agrarnej dla chłopów), demokratyzacji władzy
i niezawisłości od Rosji. Przez kraj (Królestwo,
Litwa, Ruś, Galicja) przetoczyła się fala manifestacji, z którymi poszczególni gubernatorzy
radzili sobie stosując brutalną siłę w stosunku
do demonstrantów. Do rozpędzania tłumów
użyto wojska i policji, nierzadko strzelając do
bezbronnych ludzi. Np. 18 sierpnia 1861 r.
na przedmieściach Wilna wojsko rozproszyło demonstrantów raniąc wiele osób. Po tym
wydarzeniu gubernator Nazimow wprowadził
stan wojenny w guberniach: wileńskiej, grodzieńskiej i kowieńskiej. W wyniku tych represji Kościół Katolicki w Polsce ogłosił żałobę
narodową.
Nowy namiestnik – gen. Lambert 14 października 1861 r. wprowadził stan wojenny na

Huha! Niechaj Polska zna,
Jakich synów ma!
- ,,Sygnał’’´- pieśń Powstania Styczniowego,
słowa: Wincenty Pol, melodia: Alfred Bojarski,
1863 r.

I. Przed burzą.
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terenie Królestwa Polskiego. Już następnego
dnia warszawiacy zorganizowali obchody rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Zakończyły
się one wielką manifestacją patriotyczną roz-

odkładali na czasy bardziej sprzyjające.
Od wiosny 1862 r. sytuacja zaczęła się zaogniać. Z braku innych metod walki, bardziej radykalne grupy zaczęły organizować zamachy na

pędzoną przez wojska rosyjskie, podczas której
doszło do profanacji kościołów przez żołnierzy.
Na znak protestu biskup diecezjalny nakazał
zamknięcie wszystkich świątyń w Warszawie.
Dwa dni później założono Komitet Miejski, który zajął się przygotowaniami do ogólnonarodowego powstania. Opór i protesty społeczne,
a także naciski dyplomatyczne doprowadziły do
uwolnienia aresztowanych.
Najbardziej radykalnym ugrupowaniem patriotycznym byli tzw. Czerwoni. Opowiadali się
oni za otwartą walką z zaborcami i wywołaniem
ogólnonarodowego powstania. Organizacja ta liczyła ok. 25 000 członków, a na jej czele stał Komitet
Centralny Narodowy pod kierownictwem
Jarosława Dąbrowskiego. Przygotowywano się
do walki, organizowano administrację, tworzono zalążek przyszłej armii polskiej. Z uchwalonego podatku dokonywano zakupów broni.
Niestety, na skutek działania agentów i prowokatorów carskich – utrudniano lub wręcz
udaremniano zakupy zagraniczne. Sytuację

najbardziej znienawidzonych przedstawicieli administracji carskiej. Ciężko raniono namiestnika
Luedersa w Ogrodzie Saskim, w lipcu ledwo z życiem uszedł wielki książę Konstanty, a w sierpniu próbowano zgładzić Wielopolskiego. Obie
strony – Polacy i Rosjanie – wiedziały, że wybuch
powstania jest tylko kwestią czasu. Rosjanie
przygotowali się do tego bardzo chytrze. Po
rozmowach i ustaleniach z ugodowymi kręgami
polskimi – zniesiono stan wojenny, jednocześnie przygotowując się do siłowego rozwiązania
konfliktu: przegrupowano wojska, uzupełniono
zapasy żywności i amunicji. W styczniu 1863 r.
margrabia Wielopolski, w celu spacyfikowania
najbardziej radykalnej części społeczeństwa,
zarządził pobór do wojska carskiego, obejmujący ok. 12 000 osób ze starannie przygotowanych list. Chodziło o wyeliminowanie działaczy
największych organizacji patriotycznych.
Plany powstańców były bardzo ambitne.
Zdawano sobie sprawę z dysproporcji sił. Brano
też pod uwagę całkowitą obojętność państw
zachodnich w stosunku do sprawy polskiej,
przede wszystkim Anglii i Francji. Jednak opracowane plany budziły podziw swoim rozmachem.
Zakładano opanowanie twierdz w Modlinie
i Dęblinie, zdobycie Warszawy i Płocka, a także
uderzenia silnymi korpusami w kierunku Litwy
i Ukrainy. Zamierzano nie tylko odzyskać utracone przed rozbiorami województwa, ale także
przerzucić płomień wolności na Finlandię, nad
Wołgę i na Kaukaz.
16 stycznia 1863 r. Tymczasowy Rząd
Narodowy ogłosił w kraju powstanie. Ustanowiono wojskowych komisarzy wojewódzkich,
a dyktatorem powstania mianowano Ludwika
Mierosławskiego. W manifeście TRN wezwano wszystkie narody przedrozbiorowej ›

utrudniał fakt, iż władze francuskie sprzyjały
Rosji i przekazywały jej schwytanych polskich
emisariuszy. W ten sposób Francuzi przekazali
Rosji dokładny spis konspiratorów, w tym osób
z wywiadu wojskowego, a także opis dróg przerzutów broni.
Inną drogę do niepodległości obrała organizacja tzw. Białych. Grupowała ona przede
wszystkim zamożne ziemiaństwo, arystokrację, kupców i przedsiębiorców. „Biali” byli zwolennikami „pracy organicznej”, gospodarczego
i kulturalnego podnoszenia poziomu kraju,
krzewienia oświaty i rozbudzania świadomości
narodowej. Stali na stanowisku stopniowego
uzyskiwania większej autonomii, zwiększania prerogatyw i uprawnień, a walkę zbrojną

33

Historyczne
Rzeczypospolitej, bez różnicy wiary i rodu, pochodzenia i stanu, do walki z zaborcą. Ogłoszono
powszechne uwłaszczenie chłopów i nadanie

z grupą Jeziorańskiego). Nie tylko zdołało wyrwać się z okrążenia przeważających sił rosyjskich w bitwie pod Małogoszczem, ale jeszcze

ziemi tym bezrolnym, którzy wstąpią w szeregi
powstańcze.

skutecznie gromiło Moskali pod Pieskową Skałą,
Chrobrzem i Grochowiskami. Siły Langiewicza liczyły wówczas ok. 3000 powstańców. Niestety,
w marcu Langiewicz został zmuszony do przekroczenia z oddziałami granicy i natychmiast został osaczony i aresztowany przez Austriaków.
W marcu do powstania przyłączyli się „Biali”,
a w czerwcu personel Banku Polskiego przekazał powstańcom swoje depozyty o wartości 3,6
miliona złotych, 500 000 rubli (nie licząc listów
zastawnych i innych papierów wartościowych).
W październiku dyktatorem powstania został
Romuald Traugutt. Pod koniec 1863 r. łączny
stan wojsk rosyjskich zmobilizowanych do walki z Powstaniem wynosił już ok. 400 000 żołnierzy, w tym: 170 000 w Królestwie, 145 000
na Litwie i 90 000 na Ukrainie. Rząd Narodowy
dysponował jedynie kilkunastoma tysiącami
w polu i ogromnym, kilkusettysięcznym poparciem mieszkańców wsi, miast i miasteczek
Rzeczypospolitej.
Powstał fenomen na skalę światową: tajne

II. Walka.
W styczniu 1863 r. w Królestwie Polskim
stacjonowała stutysięczna armia rosyjska pod
dowództwem gen. Ramsaya (pięć dywizji piechoty, jedna dywizja jazdy, 176 dział, dziewięć
pułków kozackich i oddziałów pomocniczych).
Wielki książę Konstanty przywrócił stan wojenny, powołał doraźne sądy polowe, nakazał koncentrację mniejszych garnizonów wojskowych.
W pierwszej fazie powstania Polacy dążyli do
likwidacji słabszych garnizonów rozlokowanych w mniejszych miastach. Organizowano
obozy polowe, w których szkolono ochotników. W całym kraju zaczęły powstawać obozy wojskowe. Największe z nich w Węgrowie,
Siemiatyczach, Ojcowie, Wąchocku i Janowie.
Do początkowych sukcesów powstańczych należało przecięcie szlaków kolejowych z Rosją,
co było istotne ze względów strategicznych
i komunikacyjnych. W rozkazach zalecano,
by unikać walk z większymi jednostkami nieprzyjaciela i koncentrować się na walce partyzanckiej: zrywaniu linii komunikacyjnych
i zaopatrzeniowych, nękaniu wroga, odbijaniu więźniów. Wydano odezwę do Litwinów
i Rusinów, wzywając ich do przyłączenia się do
walki. Na Wołyniu bardzo skutecznie operował
lotny oddział kawalerii Edmunda Różyckiego,
stosując walkę podjazdową i wiążąc znaczne
siły Rosjan. W lutym Mierosławski zdecydował
się na walkę w otwartym polu, jednak po dwóch
przegranych bitwach musiał wycofać wojska
i wrócił do Paryża.
Chlubną kartę w dziejach powstania zapisało
zgrupowanie Mariana Langiewicza (połączone

państwo Polskie w granicach przedrozbiorowych. Dysponowało ono własnym skarbem,
urzędnikami i wojskiem. Administrowało miastami, wydawało i wykonywało akty rządowe,
pobierało podatki, utrzymywało łączność pocztową, opiekowało się rodzinami powstańców
i dbało o zaopatrzenie walczących oddziałów.
W grudniu Traugutt wydał dekret całkowicie
reorganizujący Armię Polską. Podzielił ją na
cztery samodzielne korpusy, dzielące się z kolei
na dwie lub trzy dywizje noszące nazwy województw. Każdy z korpusów działał w innym,
ściśle określonym rejonie Rzeczypospolitej.
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III. Sytuacja międzynarodowa.

dowództwem Ludwika Topora-Zwierzdowskiego
i oddziały na Podlasiu. Piękną kartę w walkach powstańczych zapisało zgrupowanie

Polacy skupieni za granicą od początku gorąco poparli Powstanie. Przebywający w Paryżu
dyplomaci zorganizowali coś w rodzaju centrali

Józefa Hauke-Bosaka. Na Grodzieńszczyźnie
i w Lubelskiem operował oddział Walerego
Wróblewskiego. Najdłużej, do grudnia 1864 r.,
walczył oddział księdza Stanisława Brzóski na
Podlasiu, który w licznych bitwach i potyczkach skutecznie nękał wojska rosyjskie. Dużym
ciosem dla Powstania był, ogłoszony 2 marca
1864 r., ukaz carski o uwłaszczeniu chłopów
i przyznaniu im na własność uprawianą przez
nich ziemię. Powstańcy stracili wówczas nie tylko wielu ochotników pochodzenia chłopskiego, ale także poparcie wsi, co było szczególnie
ważne ze względu na zaopatrzenie w trudnych
warunkach zimowych.
Powstanie powoli zaczynało wygasać. Cele,
o jakie walczono, okazały się zbyt trudne do
zrealizowania. Osamotniona Polska, bez jednolitego poparcia całego społeczeństwa, bez
pomocy międzynarodowej, nie mogła liczyć na
sukces w starciu z takimi państwami jak Rosja
czy Prusy. Same wzniosłe idee, sympatia polityków i poparcie społeczeństw innych państw,

politycznej, którą kierował książę Władysław
Czartoryski. Gdy zorientowano się, że zachodnia
dyplomacja nie kwapi się pomóc Polsce – przystąpiono do działania. Czartoryski i Zamoyski
kupili od Anglików okręt, który, odpowiednio
uzbrojony i wyposażony, miał wziąć udział
w walkach z Rosją na Morzu Czarnym. Niestety,
plany te pokrzyżowali Hiszpanie, internując
okręt pod naciskiem ambasady rosyjskiej.
Prusy od początku były mocno zaniepokojone sytuacją w Polsce. Bacznie śledziły rozwój
wydarzeń. W styczniu 1863 r. zmobilizowały
duże siły na granicy z Królestwem. W lutym
podpisano w Petersburgu umowę rosyjsko-pruską, która zakładała obustronną pomoc w tłumieniu Powstania. W konsekwencji Francja zerwała swój sojusz z Rosją i zwróciła się w stronę
Austrii i Wielkiej Brytanii. Jednakże rządy tych
państw były skłonne tylko do udzielenia Polsce
pomocy dyplomatycznej, bez uciekania się do
działań wojennych. Poparcie społeczne dla
Powstania było ogromne. We Francji ludzie
uczestniczyli w licznych manifestacjach ulicznych, które rozpędzała policja. Włoch Giuseppe
Mazzini zorganizował w Londynie międzynarodowy oddział ochotników, który wynajętym
parowcem wyruszył do Polski. Szwedzi internowali okręt w Malmoe. Poprzez dyplomację francuską podjęto też próby wzniecenia powstania
na Węgrzech przeciwko Austrii. Plany te poparł
dyktator Powstania – Romuald Traugutt.

nie mogły wygrać sprawy narodowej w czasach, gdy liczyła się brutalna siła, pragmatyzm
polityczny i gra sił, w której każdy układ można
dowolnie zmienić, dostosowując swoje stanowisko do aktualnej sytuacji na świecie. Ale,
z ręką na sercu, czy tak właśnie nie postępuje
się jeszcze i dzisiaj?
Ogólnie w Powstaniu stoczono około 1230
bitew i potyczek, w tym ponad 900 w Królestwie,
ponad 200 na Litwie, a resztę na Białorusi
i Ukrainie. Przez wojska powstańcze przewinęło
się około 200 000 ludzi. Zginęło lub zaginęło ok.
10 000. Policja carska rozbiła w końcu tajne organizacje i stowarzyszenia patriotyczne. 5 sierpnia 1864 r. na stokach cytadeli warszawskiej
stracono ostatnich przywódców Powstania:
Romualda Traugutta, Romana Żulińskiego, ›

IV. Upadek Powstania.
Zimą 1864 r., pomimo ogromnej dysproporcji sił, trwały jeszcze zaciekłe walki. Dzielnie
bronili się partyzanci z Gór Świętokrzyskich pod
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Rafała Krajewskiego, Józefa Toczyskiego i Jana
Jeziorańskiego. Represje rosyjskie jeszcze się
wzmogły. Więzienia w całym kraju zapełniły
się rzeczywistymi i domniemanymi uczestni-

weteranom Powstania Styczniowego. Na warszawskiej Pradze uruchomiono dla nich specjalne schronisko, zwane potocznie „Domem
Weterana”, a od 1920 roku mieli oni prawo
noszenia specjalnie zaprojektowanego munduru, składającego się z bluzy zwanej czamarą
koloru granatowego, takiegoż płaszcza i spodni
oraz rogatywki z czarnym daszkiem i orłem
wojskowym. W 1922 roku czamarę zamieniono na surdut. Żołnierze, uczniowie i studenci,
każdemu napotkanemu weteranowi oddawali
honory wojskowe, a kobiety i pozostali cywile
pozdrawiali ich skinieniem głowy. Pamięć o zrywie styczniowym przetrwała w społeczeństwie
polskim jako przykład niezłomnego patriotyzmu i wychowała kolejne pokolenia w duchu
umiłowania Ojczyzny i całkowitego poświęcenia dla sprawy odzyskania i utrzymania niepodległości.▪

kami i sympatykami Powstania. Około 25 000
z nich zesłano na Syberię. Wzmogła się rusyfikacja szkół i urzędów. Skonfiskowano kilka
tysięcy majątków szlacheckich, wielu miastom
odebrano prawa miejskie, a wszystkie klasztory w Królestwie zlikwidowano specjalnym
dekretem cara. W 1867 roku zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, nazywając je odtąd
„Krajem Nadwiślańskim”.

V. Epilog.
Skutki Powstania Styczniowego okazały się
brzemienne i całkiem odmienne od zamierzeń
rosyjskich. Powstanie paradoksalnie wzmogło
jeszcze ducha narodowego i chęć odzyskania
niepodległości. Pieczołowicie przekazywana
następnym pokoleniom pamięć o walecznych
przodkach stała się zarzewiem nowoczesnej
myśli narodowej Polaków. Świadomość patriotyczna zaczęła docierać do coraz szerszych
rzesz społeczeństwa, a słabość materialna po-

Marek Strzeszewski
Źródła:
1. Jerzy Zdrada, „Węzły pamięci niepodległej Polsk”,
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pychała ludzi do szukania pomocy i oparcia
w sprawach wyższych – w Kościele i Bogu.
Kościół w Polsce stał się uosobieniem najpiękniejszych narodowych tradycji, krzewicielem
patriotyzmu i niezłomnego ducha, a wiara dawała nadzieję spiskowcom i pozwalała przetrwać najgorsze zakręty losu: prześladowania,
szykany, a nierzadko niedolę więzienia i wygnania. Narodził się duch prawdziwego Polaka,
myślącego o sprawie narodowej, a nie o własnej karierze czy korzyściach finansowych.
W czasach II Rzeczypospolitej weterani
Powstania cieszyli się szczególnym szacunkiem społecznym. 5 sierpnia 1921 r. Naczelnik
Państwa – Józef Piłsudski uroczyście nadał Order Virtuti Militari wszystkim żyjącym
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B

Powstanie Wielkopolskie

y pisać o powstaniu wielkopolskim należy

powstawały tworzone na wzór radziecki Rady

uprzednio nakreślić sytuację na tamtych
ziemiach w latach porozbiorowych, a szczególnie po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku.
Miała tam miejsce bezkompromisowa germanizacja oraz walka z Kościołem Katolickim.
Polskie społeczeństwo, mimo postaw czynnych
(jak np. strajk dzieci wrzesińskich), przyjęło
iście pozytywistyczną postawę utrzymywania
ziem w polskich rękach, krzewienia patriotyzmu wśród dzieci, stworzenia drużyn ,,Sokoła’’
i ,,Skauta’’.
Wybuch pierwszej wojny światowej znacząco przyczynił się do wzrostu nastrojów
niepodległościowych. Po raz pierwszy państwa zaborcze walczyły przeciwko sobie, a nie
w tym samym obozie. W czasie wojny „Sokoła”
i „Skauta” przeformowano w grupy „bojowo-niepodległościowe”. Na ich czele stanął m.in.
późniejszy działacz Stronnictwa Narodowego
Karol Rzepecki. Sytuacja zaczęła coraz bardziej się zaogniać gdy w listopadzie 1918 r., po
załamaniu ofensyw na froncie zachodnim, na

Żołnierzy i Robotników. W wojsku zaborcy
panował nieład, który należało wykorzystać,
tworząc własne ośrodki polityczno-administracyjne.
Największe znaczenie miał Centralny Komitet
Obywatelski, stojący na czele polskich komitetów obywatelskich; 12 listopada wyłonił
tymczasowy Komisariat, w skład którego weszli: Wojciech Korfanty (działacz NDecji podczas zaborów) oraz Adam Poszwiński (członek
Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa
Pracy). Następnie komitet przekształcił się
w Naczelną Radę Ludową, na czele której stanął
Komisariat. Wezwał on później mieszkańców
zaboru pruskiego do zachowania spokoju, pomimo rewolucji w Niemczech. W Komisariacie
dużą rolę odgrywali również tacy politycy jak
Władysław Seyda, Wojciech Trąpczyński (późniejsi działacze NDecji). Iskrą na beczce prochu
miał się stać przyjazd państwa Paderewskich do
Poznania 26 grudnia (Ignacy Jan Paderewski
przybywał do Polski de facto jako kandydat

niemieckich żołnierzy w Wielkopolsce zaczęły
silnie oddziaływać hasła rewolucyjne. Masowo

na premiera). Wywołał on ogromne poruszenie pośród miejscowych Polaków. Witały go

Ignacy Jan Paderewski
przemawiający z okna
Hotelu Bazar
źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paderewskispeaking.jpg
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wielotysięczne tłumy. Wręczenie mu nakazu
opuszczenia miasta uniemożliwił niemieckim
oficerom kordon Straży Ludowej. Paderewski

29 stycznia 1919 roku, Roman Dmowski wygłosił na posiedzeniu Najwyższej Rady Państw
Koalicyjnych przemówienie, w którym uza-

udał się do Hotelu Bazar, w którym wygłosił
przemówienie, zakończone owacją i manifestacją patriotyczną. Taki obrót sytuacji był
zdecydowanie nie po myśli Niemców.
Nie wiadomo w jakich okolicznościach padły pierwsze strzały dnia następnego. 28 grudnia w Poznaniu Polacy zdobyli Cytadelę oraz
arsenał. Jeden z oddziałów wtargnął do niemieckiej Komendy i zaaresztował dwóch generałów. Powstanie wybuchło również w wielu innych miastach na terenie Wielkopolski.
Chcąc zjednoczyć wszystkie oddziały pod
jednym dowództwem, Komisariat NRL utworzył Komendę Główną Wojsk Powstańczych
z kapitanem Stanisławem Taczakiem na czele.
Został on tymczasowym dowódcą powstania.
Miał on świetne umiejętności organizacyjne,
przyczynił sie do ujednolicenia kształtującej
się Armii Wielkopolskiej. Do 31 grudnia miały miejsce ważne starcia: pod Zdziechową,
Obornikami, Kościanem, Jarocinem. Należy
również wspomnieć o zdobyciu lotniska pod

sadniał prawa Polski do ziem zaboru pruskiego,
oskarżając kolejny raz Niemców o dwulicowość.
Zaimponował ponadto przywódcom największych mocarstw tłumacząc swoje słowa na dwa
obce języki, pragnąc uniknąć niedopowiedzeń
tłumacza.
Tymczasem na froncie Polacy odnieśli kolejne zwycięstwo pod Kcynią, Szubinem, oraz
zatrzymali ofensywę pod Trzcielem. 6 lutego
1919 r. w Trewirze został podpisany 1. układ
przedłużający rozejm między państwami
Ententy a Niemcami, który objął również front
wielkopolski. Jednocześnie Armia Wielkopolska
została uznana za wojsko sprzymierzone.
Powstanie Wielkopolskie nie było do końca
spontanicznym zrywem. Gdyby nie wieloletnia
praca u podstaw, walka z zakłamywaniem historii, nauczanie domowe, niezłomni patrioci,
solidaryzm Polaków, germanizacja mogła przebiec pomyślnie. Trzeba szczególnie zaakcentować rolę Romana Dmowskiego, który swymi
zabiegami doprowadził do pozytywnego stano-

Ławicą, które zaopatrzyło Państwo Polskie
w pierwsze samoloty bojowe. 16 stycznia 1919 r. NRL nominowała gen. Józefa
Dowbora-Muśnickiego na wodza naczelnego powstania. Do 13 stycznia miały miejsce
walki pod Szubinem i Łabiszynem, następnie
Lesznem i Lipnem.
W tym samym czasie rozmowy w Paryżu toczyli polscy przedstawiciele Rzeczypospolitej:
Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski.
Mimo prowadzonej konferencji walki trwały
jednak nieprzerwanie, miała miejsce chociażby jedna z większych konfrontacji pod
Babimostem. 26 stycznia 1919 r. żołnierze
Armii Wielkopolskiej, wraz z gen. DowboremMuśnickim, złożyli uroczystą przysięgę na
placu Wolności w Poznaniu. Następnego dnia,

wiska mocarstw zwycięskich wobec włączenia
Wielkopolski do odrodzonej Rzeczypospolitej.
Ponadto poglądy polityczne mieszkańców tego
regionu nie pozostawały bez znaczenia: w województwie poznańskim w wyborach w 1919
r. Zjednoczenie Stronnictw Narodowych otrzymało 97% poparcia.
W naszej historii docenia się zrywy wyzwoleńcze, jednak zapomina się o największym
z wygranych powstań. Wielu bohaterów tamtych zdarzeń to wzory postępowania nawet
w obecnych czasach i warto o nich pamiętać,
gdyż naród bez historii praktycznie nie ma racji
bytu.▪
Szymon Łuczak
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Świat między Starym, a Nowym Rokiem (2020)...

T

o pewnie mój ostatni wpis w tym roku,

południe od słabo zaludnionej jeszcze rosyjskiej

więc zatańczę na całym parkiecie. Jesień
(właśnie odeszła) to piękna pora również w życiu człowieka, kiedy najpierw zachwycony
wszędzie wybuchającą potencją wiosny, wyzwolony latem do sięgnięcia po pełnię życia,
odkrywa tajemnicze ścieżki do szansy poznania
tajemnic własnej osiągniętej głębi, budując też
własną dojrzałość. Przejdźmy jednak do spraw
bieżących i spójrzmy na najbardziej dziś drążące
ludzkość problemy.
Kończy się kolejny rok (pierwszy kalendarz
z 12 miesiącami powstał w Egipcie w 4241
r. p.n.e. (!)), a z nim odchodzą nadzieje i rozczarowania, na które spróbujmy spojrzeć. Na
arenie świata, jak u Platona, zwykle widzimy
tylko cienie rzeczywistych wielkich graczy
i często trudno nam zrozumieć ich ruchy, odróżnić teatralne dekoracje, od twardości muru
budowanej twierdzy. Jednak nie zwalnia nas
to z obowiązku szukania sensu i kierunku ich
działań, które przecież dotyczą naszych spraw
i losów naszego potomstwa. Polityka zawsze

dziś Syberii do poziomu swojej starożytnej i średniowiecznej świetności wracają gwałtownie
rozwijające się przeludnione Chiny, ze smoczym
apetytem do pozycji supermocarstwa.
Dziś Chiny i Rosja to taktyczna współpraca
w dziedzinie dywersyfikacji amerykańskiej siły
militarnej przez stwarzanie zagrożeń militarnych na Pacyfiku (rosyjski transfer militarnych
technologii do Chin). A wszystko po to, aby
dać oddech Rosji w jej ekspansji w Europie i na
Bliskim Wschodzie. Więc na dziś Rosjanie taktycznie preferują wzmacnianie Chińczyków, aby
ograniczyć wpływy i osłabić USA, co jutro może
okazać się ich największym strategicznym błędem. Tak jak ogromne sukcesy amerykańskich
korporacji w Chinach okazały się największym
błędem dla bezpieczeństwa i utrzymania statusu supermocarstwa dla USA.
USA odebrawszy w II wojnie światowej
status supermocarstwa Anglii padły ofiarą własnych wyalienowanych elit (globalnej magnaterii), których celem było i jest wyzwolenie się
z ograniczeń, lojalności i interesów państw narodowych i budowa jednego ponadnarodowe-

jest perfumowanym propagandą szambem,
więc wynurzmy się z niego, aby zrozumieć realną rzeczywistość.
Gołym okiem widać, że wyłoniony w wyniku II wojny światowej układ sił, skorygowany
wpierw upadkiem imperium Rosji Sowieckiej,
następnie wzrostem znaczenia Azji, głównie
Chin i Indii, zmienia strategiczny układ na
globalnej szachownicy. Odrodzona po upadku komunizmu Rosja, ciągle militarnie silna,
ale ekonomicznie stojąca na ropie i gazie, ryzykownie próbuje odbudować swoje wpływy
i potęgę. Marzenia Putina są podobne do marzeń konkurującej z nim socjalistycznej międzynarodówki Unii Europejskiej: zjednoczyć
Eurazję w jeden potężny mocarstwowy organizm, od Władywostoku do Lizbony. Jednak na

go światowego supermocarstwa, ewentualnie
w okresie przejściowym składającego się z regionalnych potęg (jak UE). Taki ambitny projekt
wymaga wiele pracy i może napotkać okresy
załamania, podobnie jak azjatycko-europejski
projekt bolszewicki po pierwszej i po drugiej
wojnie światowej.
Dla nas smutnym jest, że Zachód najpierw
prowadził politykę appeasementu względem
Hitlera, następnie wobec Stalina w tym wypadku definitywnie na koszt Polski (i krajów
sąsiednich), ale musimy zrozumieć, że wynikało to z interesu państw zachodnich. W sensie
globalnym to Anglia tracąc imperium i bankrutując zapłaciła za powstanie amerykańskiej ›
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potęgi, natomiast właśnie Anglia (i USA) zapłaciła Stalinowi za pomoc w pobiciu Hitlera, właśnie też Polską. Przecież nasi sojusznicy pod-

i narodu. Już dzisiaj objawiają się tożsamościowe potworki, wydmuszki gardzące wartościami
swoich przodków, na gruncie polskim tytułujący

czas zdradliwego spotkania 12 września 1939 r.
w Abbeville skazali Polskę (wbrew zaciągniętym
zobowiązaniom) na samotną walkę z Niemcami,
ale jednak z postanowieniem, że niepodległa
Polska zostanie dopiero odbudowana po pobiciu Niemiec. Oczywiście realpolitik i buty Armii
Czerwonej zdeptały i taką obietnicę...Wydaje się,
że socjalizm traktowany jest przez architektów
Nowego Porządku Światowego jako pożądane
stadium w procesie przekształcania tak ludzkiej
mentalności, jak i budowaniu koniecznych mechanizmów kontroli wobec obywateli i obsługujących ich struktur społecznych. Europa jest pod
tym względem dobrym królikiem doświadczalnym, gdzie proces postępu zdecydowano się
jednak przyspieszyć poprzez sponsorowanie
imigracji z Bliskiego Wschodu i Afryki.
W dziele przyśpieszenia uzyskiwania pełniejszej kontroli nad populacją państw europejskich celem wydaje się zniszczenie wartości
starej cywilizacji i poddanie ich terapii szokowej
poprzez wpompowanie w ich społeczny orga-

się tzw. europejczykami (oszuści bez posagu).
Jednocześnie obserwujemy ogromne sukcesy
architektów nowego porządku w kształtowaniu
nowego człowieka poprzez szkoły, media i kulturę masową. Hitler, aby ukształtować nowego człowieka do swojej dyspozycji miał jedynie
niecałe 12 lat, bolszewicy mieli znacznie więcej
czasu i efekty ich edukacji i osiągnięć w kształtowaniu homo sovieticus są dla inżynierów globalnego porządku istną kopalnią wiedzy.
Interesująco wygląda eksperyment globalistów na przykładzie Chin, których elity były
kokietowane od lat 50-tych ubiegłego wieku
z pierwszym sukcesem związanym z wizytą
prezydenta Richarda Nixona w Chinach (1972).
Chińscy komuniści mieli całkowitą kontrolę na
swoją populacją, co wyglądało atrakcyjnie dla
globalistów, więc zaproponowali im w zamian
za stopniowe otwarcie, rozszczelnienie systemu, dostęp do kapitału i technologii (plus
złagodzenie kwestii Tajwanu i rozdzielenie od
Sowietów), oraz stopniową tolerancję aktyw-

nizm milionów ludzi z kompletnie innego świata wartości, kultury i religii. Poprzez wprowadzenie nowego czynnika niepokoju, destrukcji
i poczucia zagrożenia chodzi o stworzenie sytuacji, w której obywatele-tubylcy łatwiej zrezygnują z wywalczonych przez ich przodków praw
i wolności na rzecz wyposażenia rządzących elit
w silny aparat represji i kontroli. A wszystko po
to przecież, aby ludzie zwykli mogli dalej żyć,
pracować i funkcjonować w nowych warunkach powstałego zagrożenia.
W tym celu dodatkowo widzimy sponsorowanie ruchów i orientacji, w tym seksualnych, wszystkiego, co mogłoby przyspieszyć
zniszczenie ukształtowanego przez wieki systemu wartości skupionego wokół rodziny, religii, prywatnej własności, osobistych wolności

ności i wpływów na całym świecie. Wreszcie
Mao i Zhou Enlai dojrzeli w tym dobry interes.
W kilkadziesiąt lat później okazało się, że gwałtownie rosnące w potęgę Chiny wcale nie myślą
się demokratyzować, czy porzucać swojego komunizmu, ale właśnie, modyfikując go do celów
biznesowych, na nim opierają się w opozycji
do wizji reform i modelu propagowanego przez
globalistów.
W sumie, dziś na scenie gigantów świata zachodniego walczą globaliści ze stopniowo odradzającymi się na drodze do zaawansowanego samozniszczenia państwami narodowymi. Proces
ten dobrze widać w Unii Europejskiej, gdzie
w sposób sponsorowany i systemowy unijni
globaliści stopniowo pozbawiają państwa narodowe atrybutów ich odrębności i suwerenności.
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Wysługują się przy tym lokalnymi agenturalnymi
elitami wewnątrz tychże państw, aby wykorzystać efekt oswajania populacji w strategii po-

celów na interesującym ich odcinku do dokonania zmian koniecznych do następnego etapu. Pewne potrzebne im reformy może np.
przeforsować tylko Partia Demokratyczna,

wolnego gotowania żaby.
Nawet za podwójnej kadencji prezydenta
Baracka Husseina Obamy, kładziono duży nacisk na pozyskanie do projektu Putina i w konsekwencji Rosji. Reprezentująca politykę zagraniczną USA Hillary Clinton udała się do Moskwy
z gadżetem mającym symbolizować reset/
zmianę stosunków rosyjsko-amerykańskich.
Putinowi pozwolono nawet na zakupienie 20%
amerykańskich zasobów uranu potrzebnego do
produkcji broni atomowej (w zamian jej mężowi
za pół godzinne wystąpienie w Moskwie ofiarowano $0.5 mln!). Putin po rosyjsku ofiarę wziął,
ale się nie sprzedał. Wydaje się, że globalistom
do dopięcia europejsko-azjatyckiej transakcji
potrzebna jest Rosja, taki przecież był pomysł
na światową rewolucję w 1917 r., ale też nie
wyszedł. Szczególnie, kiedy Polacy zatrzymali
ich w bitwie pod Warszawą w 1920 r.
Jak wspomniałem wyżej również USA jest
ofiarą tej destrukcyjnej działalności globalistycznych elit (koncepcja dyktatury bankierów)

inne tylko Republikańska w przeciwnym razie
wybuchłaby wielka wrzawa, protesty, a nawet
rozszerzający się opór.Naturalnie, że nie każdy
zainicjowany proces społeczny można w pełni kontrolować, stąd globaliści od czasu do
czasu mają niespodzianki. Na dzień dzisiejszy
jak grzyby po deszczu w wielu krajach świata
wyrastają przywódcy narodowi, bądź reprezentujący w różnym stopniu narodowe tendencje: Jinping, Putin, Trump, Kaczyński, Orban,
Erdogan, Bolsonaro, Johnson, Duterte, Żeleński
czy Netanjahu. Komentatorzy zwracają przy tym
uwagę, że globalistyczni banksterzy nie cierpią
państw narodowych i ich aspiracji, w tym Izraela,
który przeszkadza im w dobrych stosunkach ze
światem islamskim. Jednak na drugim biegunie
uznają potęgę wpływów w dzisiejszym świecie
właśnie tego niespełna 9-milionowego państwa,
głównie przez pozycję w światowej bankowości
i biznesie, jak i silne lobbystyczne wpływy jego
diaspory, szczególnie w USA, ale i np. w Rosji.

wykorzystujących struktury i zasoby państwa
narodowego (np. siłę militarną) do swoich dalekosiężnych egoistycznych interesów sprzecznych z interesami państwa, jego obywateli i podatników. Wydaje się, że kiedy flirt z Chinami
i Rosją się nie powiódł, globaliści uznali, że dla
lepszej synchronizacji kolejnych etapów działań
potrzebują więcej czasu i pozwolili na danie oddechu ciągle instrumentalnie potrzebnym państwom narodowym.
Stąd pewnie przyzwolenie okazane buntującym
się Amerykanom na wybranie Donalda J. Trumpa
na Prezydenta. Co jednak zawsze znamienne,
niezależnie, czy wygra Partia Demokratyczna,
czy Republikańska globalni banksterzy zawsze
potrafią wykorzystać sponsorowane zwycięskie elity (obydwu partii) do realizacji swoich

W tej ostatniej podkreślają wpływy i znaczenie rosyjskich oligarchów żydowskiego pochodzenia, podobnie sytuacja ma się na Ukrainie
i w krajach ościennych (sam Putin chwalił się,
że praktycznie jako dziecko wychowywał się
wśród ortodoksyjnych Żydów).
Postrzeganą tak siłę wpływów Żydzi mają
osiągać przez dominację w bankowości, inwestowanie kapitału w newralgiczne miejsca
gospodarek państw, jak i poprzez sprzedawanie i inwestowanie w nowoczesne technologie
z zakresu obronności i bezpieczeństwa danych
państw. Zwraca się też uwagę na nowy dynamizujący czynnik występujący tu w obszarze religijno-kulturowym, podkreślając wpływy znanej
żydowskiej sekty religijnej Chabad Lubawicz.
Sekta ta ma ogromne wpływy i ucho Putina, ›
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ogromne wpływy na Ukrainie, w Polsce, jak
również w Ameryce w rodzinie i otoczeniu
prezydenta Trumpa, ale to temat na inną okazję.

W jakiej sytuacji w tym narastającym światowym bałaganie jest Polska? Na dziś przy polskim politycznym stole ciągle karty rozdają se-

USA pomogła zbudować Izraelowi słynną
kopułę obronną, swoistą tarczę obronną zabezpieczającą to państwo przed rakietami, pociskami ze strony jego bliskowschodnich przeciwników (głównie palestyńskiego Hamasu ze
strefy Gazy). Niedawno Trump ,,zbudował’’ taką
prawną ochronną tarczę dla Żydów w swoim
kraju w USA, podpisując dekret w którego konsekwencji wszelka krytyka poczynań Izraela,
np. w wojnie z Palestyńczykami, na amerykańskich uczelniach, czy namawianie do bojkotu
produktów z Izraela, czy też krytykę syjonizmu
określa w kategoriach antysemityzmu (ciekawe
jak to się ma do konstytucyjnego prawa wolności wypowiedzi?). Jeśli uczelnie chcą dalej
otrzymywać federalne dotacje, nie mogą tolerować aktów tak ,,rozszerzonego’’ znaczenia
antysemityzmu. Znany amerykański radio show
host Mark Levin, o którym pisałem poprzednim razem, niedawno w dowód wdzięczności
nazwał Trumpa pierwszym żydowskim prezydentem USA.

lekcjonerzy okrągłego stołu, to oni spełniają (jak
ongiś PZPR) wiodącą (ale utajoną) rolę w życiu
Narodu. Prawdziwa ,,transformacja’’ i odejście
rządzących elit od starych układów z komuchami będzie miała miejsce z chwilą opublikowania
tajnego Aneksu WSI. Jeśli jesteśmy poważni,
to właśnie to jest warunek sine qua non, który
trzeba spełnić.
Wracając na ogólny plan, generalnie patrzeć
musimy liczyć się z dwiema potężnymi siłami
walczącymi o dominację nad światem. Jeśli zdołają zwyciężyć banksterzy wtedy może zapanować ustrój totalitarny (dyktatura bankierów),
spod którego nie będzie łatwego odwrotu (vide
nazizm czy komunizm). Więc wydaje się, że bezpieczniej będzie popierać blok sił narodowych,
których championem w potocznym rozumieniu
jest dziś Trump i inni wyżej wymienieni liderzy.
W tym bloku jest jednak koncepcja starego świata, z Rosją Putina i Izraelem Netanjahu (bliskim
amerykańskim syjonistom) również niosąca stare
i nowe zagrożenia wynikające z egoizmu państw

Kiedy spogląda się na Historię, na dojrzewanie i okres świetności upadającej dziś cywilizacji chrześcijańskiej, zauważamy między innymi
hiszpański okres Wielkiej Inkwizycji, na czele
której stał (pochodzący z rodziny przechrztów)
Tomas de Torquemada. Miejmy nadzieję, że historia nie zapamięta prezydenta Trumpa jako
nowego Torquemadę, wielkiego Inkwizytora
nadchodzącej nowej cywilizacji? A może to
tylko fantazja i etap uwikłany w religijną optykę z sympatią do walczącego o przetrwanie
państwa położonego w Ziemi Świętej, ściśle
powiązany z protestanckim syjonistycznym zapleczem Trumpa? A poza tym Trump reprezentuje czysty amerykański patriotyzm i nie tylko
wiecowo dla wyborców zostanie świętym hasło
,,Keep America Great’’...?

narodowych, które w miarę dobrze znamy. Wiele
tu zależy od współczesnego polskiego ,,europejczyka’’, czy tak jak ten z poprzedniej edycji homo
sovieticus wzgardzi wartościami własnej rodziny,
tradycji, religii i historii i pobiegnie do postępowych błyskotek nowego globalnego świata, ku
swojemu zatraceniu? Śmiem mniemać, że wśród
eksplozji fontanny pokus, zstąpi na nas Duch
Święty zdrowego rozsądku i tradycyjnego polskiego patriotyzmu i da nam siłę i skrzydła, abyśmy mogli wzbić się ponad pożogi gotowanego
nam unicestwienia świata, który jest nam bliski,
który obdarował nas wolnością, którą chcielibyśmy ocalić i zatrzymać, aby w niej żyć...
Rodacy! Szczęśliwego i Pomyślnego Nowego
2020 Roku!▪
Jacek K. Matysiak, Kalifornia 2019/12/29
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Johnson
W WARSZAWIE
BOHATERKA KSIĄŻKI
I FILMU „NIEPLANOWANE”

15.02. Bazylika Najświętszego
2020 Serca Jezusa
ul. Kawęczyńska 53

Plan spotkania:
17:30

18.00
19.00

Modlitwa różańcowa w intencji
wynagrodzenia za grzechy
przeciwko życiu
Eucharystia
Świadectwo Abby Johnson

PATRONATY:

wydawnictwo

NOWOŚĆ!

Mi ujcie się

www.abb y wpol s ce . pl

TYGODNIK LISICKIEGO

PATRONI LOKALNI:

WINNICA RACHELI™
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