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Słowo od redakcji

M

arzec – piękny miesiąc. Wiosenna aura
przewija się na przemian z chłodnym,
zimowym powietrzem. Trwamy w zadumie nie
tylko wielkopostnej przygotowującej nas do
obchodów największych świąt chrześcijaństwa
jakimi jest Triduum Paschalne, ale też wspominamy bohaterską postawę walczących z okupantem sowieckim – Żołnierzy Wyklętych.
Żołnierze Wyklęci naprzemiennie nazywani Niezłomnymi sprzeciwiali się bezpardonowo władzy komunistycznej. Przesłuchiwani
w okrutnych warunkach, mordowani w bestialski sposób. Tylko dlatego, że w swym
sercu mieli Polskę.
Chowani w masowych grobach bezimiennie. Zapomniani na długo. Pomimo upływającego czasu dają o sobie znać. Ludzie młodzi chcą
poprzez budowanie postaw patriotycznych być
podobni do nich. Szkoda tylko, że wielu polityków chce, aby ofiara Niezłomnych została zapomniana ustępując miejsca różnym dziwnym
tworom współczesnym typu gender itd.

kochana Unia Europejska zaniemówiła z wrażenia pozwalając państwom zrzeszonym działać
na własną rękę.
Prosimy Was Drodzy Czytelnicy: w tych
chwilach pamiętajcie o swoim zdrowiu. Dbajcie
o higienę (mycie rąk nie trwa długo). Może polecenia służb wydają się często trywialne i błahe, ale dbając o siebie dbamy o innych. Może
w tym czasie warto pomyśleć o zacieśnieniu
więzi rodzinnych, porozmawianiu ze swoim
małżonkiem, małżonką, dzieckiem. Może też
przeczytać książkę, którą odkładaliśmy od dłuższego czasu na półkę.
Pamiętajcie o osobach starszych i niedołężnych. Optymizmem napawają akcje typu
„zrobię osobie starszej, schorowanej zakupy”.
Niech ten miesiąc będzie czasem zadumy
nad własnym ja. Tak, abyśmy z czystą radością
mogli powitać zmartwychwstałego Chrystusa.▪
Łukasz Russa
Redaktor naczelny

Ostatnie miesiące zaskoczyły Polaków
i świat wirusem SARS-COV-2 (koronawirusem).
Na całe państwa padł blady strach. Największe
gospodarki zaczynają przeżywać kryzys. Nasza

Z okazji świąt Wielkiejnocy życzymy aby Zmartwychwstały
Chrystus wlał w serca każdego z nas wiarę, nadzieję i miłość.
Błogosławionych i radosnych świąt życzy redakcja Myśli Praskiej.
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Informacje dla seniorów na temat koronawirusa
Duże skupiska ludzi to środowisko
sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie
korzystaj z niego podczas spożywania
posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon
komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź
telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas
spożywania posiłków.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich
o pomoc w codziennych czynnościach, takich
jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie
spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Zachowaj bezpieczną odległość od
rozmówcy

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia
wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko
zakażenia.

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra
odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma
gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania
i kaszlu

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta
i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak naj-

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą
być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu,
nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może
spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

szybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego
kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub
zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu
(min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady
i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą
być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie
miejsca, z których często korzystają domownicy
powinny być starannie dezynfekowane.

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw
i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm.
Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę).
Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie
ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.
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Korzystaj ze sprawdzonych źródeł
wiedzy o koronawirusie

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ.

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego.

Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.▪
Żródło: Główny Inspektorat Sanitarny

Jak skutecznie myć ręce?
1

Zwilż ręce ciepłą
wodą. Nałóż
mydło w płynie
w zagłębienie
dłoni.

2

Namydl obydwie
wewnętrzne
powierzchnie dłoni.

3

Spleć palce
i namydl je.

4

Namydl kciuk
jednej dłoni
drugą ręką
i na przemian.

5

Namydl wierzch
jednej dłoni
wnętrzem drugiej
dłoni i na przemian.

6

Namydl obydwa
nadgarstki.

7

Spłucz starannie
dłonie, żeby usunąć
mydło. Wysusz je
starannie.

Całkowity czas:
30 sekund

Nie zapomnij umyć tych obszarów:

Główny Inspektorat Sanitarny
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Wywiady

Żołnierze Wykleci za swoją niezłomność
Łukasz Russa: Przyjęło się mówić o żołnierzach

głęboko była ta walkataka brutalna. Bo to jest
pokolenie ludzi, którzy wywalczali jąz niebytu.
Wyciągnęli z niebytu Rzeczpospolitą, tworzyli
ją od momentu gdy myśl o niej stała się ciałem.
Ale wcześniej walczyli o nią w różnych okolicz-

walczących z sowieckim najeźdźcą „Żołnierze
Wyklęci”, jak również „Żołnierze Niezłomni”.
Skąd się wziął ten podział w nazewnictwie?
Marcin Łaszczyński: Nie pamiętam już kto
dokładnie dokonał tego podziału. Ale nazwa
Żołnierze Wyklęci jest chwytliwa. To już jakoś
tak działa. Pomimo wszystko słowo „wyklęty”
kojarzy się źle. Wyklęci dlatego, że byli wyklęci przez ludzi, którzy przejmowali władzę
w Polsce, którzy byli instalowani za pomocą
bagnetów sowieckich. Więc stąd to określenie. Jakby chcąc złagodzić określenie „wyklęci”,
żeby się źle nie kojarzyło, część Polaków zaczęła niezłomni. Pamiętam, już parę razy mnie
pytano o to i ja zawsze odpowiadałem jednym
zdaniem: powinno się mówić, że byli to żołnierze wyklęci za swoją niezłomność. W tym
momencie godzimy wszystkie strony.
I tak to jest, bo to byli ludzie, którzy byli
„chorzy” na Polskę. Powtarzam zawsze wszystkim – jestem edukatorem, moim zadaniem jest
nie tylko opowiadanie o historii, ale misją, nie

nościach przez cały okres Wielkiej Wojny. Jeżeli
są to starsi – to są ci którzy ją stworzyli i budowali. Jeśli mówimy o tych młodszych – to będzie
to pokolenie, które wychowywało się, urodziło
się w tej Polsce właśnie stworzonej. W mitycznej Polsce, do której dążono, w którą wierzono
często wbrew zdrowemu rozsądkowi. Efekt jest
taki, że to pokolenie tę Polskę miało znacznie
głębiej w sobie, głębiej w sercu i bardziej wyraźnie niż my w tej chwili. Stąd ta ich niezłomność.
To wychodzi czasami, np. niedawno przeglądałem pamiętniki jeńców polskich wziętych do
niewoli w 1939 r. Niesamowitejest to, co mnie
uderzyło, bo to jest zupełnie takie nierealne,
jak by patrzeć w tej chwili. Te wszystkie listy
z '39 r. – w nich była zawsze na pierwszym
miejscu troska o to, co się dzieje z Ojczyzną.
A dopiero potem pytanie konkretne: „a jak ty

tyle misją, a obowiązkiem jest przekazywanie
czegoś co się szumnie nazywa patriotyzmem.
A to jest bardzo trudne. I trzeba uświadamiać
bez względu na wiek, że Polska to nie jest kawałek ziemi, że Polska to nie jest to coś, co się
mieści w jakiś granicach, które zostały tak czy
inaczej wytyczone. Polska jest w każdym z nas
albo jej nie ma. Jeśli jej nie ma, trzeba ją obudzić. Trzeba uświadomić człowiekowi, że on
tę Polskę w sobie nosi. Tak naprawdę ta cała
walka z upamiętnieniem Żołnierzy Wyklętych,
która została przeprowadzona niestety skutecznie przez władze komunistyczne to była
walka z Polską, ale nie z tą Polską, która jest
kawałkiem ziemi tylko z tą Polską, którą ludzie
nosili w swoich sercach. A że w walczono z pokoleniem, które w sobie Polskę miało bardzo

się masz Duszko?, czy jesteście bezpieczni?"
Zupełnie inna gradacja priorytetów. Najpierw
Ojczyzna, dopiero potem inne sprawy przyziemne. Nie zmieniało to, że tak powiem, układów ciepła rodzinnego, ale ta Ojczyzna była
tak czymś potężnym dla nich, tak ważnym, że
była na pierwszym miejscu. W każdym liście,
który mi wpadał w ręce było dokładnie tak
samo. To jest tak samo, jak we wspomnieniu Alfa
Tarczyńskiego (cofam się mocno w czasie), ale to
ukształtowało to pokolenie tych Niezłomnych.
Tam jest takie wspomnienie, taki fragmencik,
gdzie zniesiono z pola bitwy jakiegoś rannego
chłopaka. Było widać, że jest on w stanie beznadziejnym. Sławoj Składkowski, który był lekarzem pochylił się nad nim i widział, że nie jest
w stanie pomóc temu młodemu człowiekowi.
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Tamten do niego coś szepcze, on tam do niego mówi, że „pomogę Pitulinko kochana”, bo
Sławoj w ogóle taki serdeczny był w stosunku
do swoich żołnierzy-pacjentów. Ale ten ranny
szepcze dalej i tenże Alf Tarczyński pochyla się
nad nim i słyszy takie słowa – powiem szczerze, że jak przeczytałem je po raz pierwszy to
tak, jak bym dostał obuchem w głowę. Bardzo

choć upadającej, Rzeczypospolitej już nie chodzili po tej ziemi. Więc to był mit, w którym
cały czas się wychowywali. To stwierdzenie
młodego człowieka nie było stwierdzeniem
patetycznym. Było to dla niego czymś normalnym wypływającym z serca.
ŁR: Wspomniał pan o konspiracyjnych organizacjach młodzieżowych. Czy można by było
podać nazwy kilku takich organizacji i opowiedzieć jak one działały?
MŁ: Zapominamy o ogromnej grupie młodych
ludzi, którzy nie byli w lesie. Nie nosili broni, a walczyli najdłużej. Bo kiedy nie było już
żadnego żołnierza w lesie, kiedy już wszystkie
oddziały zostały rozbite, kiedy jeszcze gdzieś
tam, jak zaszczute zwierzę,ukrywa się „Lalek”,
to w tym czasie jest cała masa maleńkich, ale
działających wciąż antykomunistycznych organizacji młodzieżowych. I to jest niesamowite,
kiedy dla nich komuniści budują ogromny obóz
pracy w Jaworznie, tylko dla nieletnich, jeżeli
w tym kraju jest 11 000 nieletnich uwięzionych.
I oni wciąż niosą tę wiarę w Polskę niepodległą. Ta Polska wciąż w nich jest pomimo tych

często je cytuję kiedy rozmawiam z młodzieżą. Mówi tak: „Poszedłem walczyć za Polskę
(rok 1914 czy 1915), bo tak wypadało, inni szli,
bo tak wypadało, a ja tak naprawdę to jej nie
znałem, to ja jej nie kochałem, a teraz, teraz
to ja czuję, że ja ją kocham. Czy ty rozumiesz,
ja umieram z miłości”. I to zdanie „ja umieram
z miłości” w tym kontekście jest czymś takim,
że ile razy to powtarzam, to powiem szczerze,
że mam ciarki na plecach. I to nie jest żaden
tekst propagandowy, to jest autentyczne wspomnienie. Oni byli zwykłymi ludźmi. To było pokolenie ludzi, którzy tę Polskę wywalczali, choć
Polski tak naprawdę nigdy nie dotknęli. Oni są
troszkę jak ci młodzi ludzie teraz, którym się
opowiada o wywalczeniu niepodległości. Oni
nie mają możliwości dotknięcia tego namacalnie dlatego, że nikt z tych którzy odzyskiwali
Niepodległą już nie żyje. Więc relacje na ten
temat są z którejś tam ręki. Tak samo dla nich
Polska niepodległa była też w relacjach z którejś ręki. Bo ci którzy mieli okazję żyć w wolnej,

strasznych aresztowań i terroru, jaki wprowadzają sowieci. Oni trwają. Dorośli pękają
w pewnym momencie, a oni wciąż trwają. To
jest niesamowite. Najciekawsze w tym jest to,
że tworzą je sami, a bardzo często przekonują do tej działalności na przykład nauczycieli.
Organizacje młodzieżowe były bardzo malutkie. Niestety szybko wpadały poprzez często
słabe zabezpieczenie i ochronę. Bo młodzi nie
umieli konspirować. Podczas okupacji niemieckiej byli często zbyt młodzi, by poznać tajniki
walki podziemnej. Uczyli się na własnych błędach, choć w ich wypadku były to błędy jak
u sapera – ostateczne. Poza tym przechodzili
piekielnie ciężkie śledztwa. Bezpieka ich lała,
bo im się w głowie nie mieściło to, że ci młodzi ludzie mogą działać sami. Więc szukali ›

Wpinka NSZ

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:NSZ_wpinka.jpg
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prowodyrów, szukali dorosłych, którzy ich do
tego nakłonili. Więc często ich bili bardziej niż
dorosłych. Oni potem byli cały czas na celow-

znajomej nauczycielki, która mi opowiadała,że
na lekcji, na której opowiadała o Żołnierzach
Wyklętych wstał uczeń, wydawało by się bardzo dobry, i powiedział, że to jest jakaś bzdura,
bo w jego rodzinie wszyscy mówią, że to było
tak: „Było czterech braci, trzech wróciło z woj-

niku bezpieki, a równocześnie mieli przekreślone życie. Często nie byli w stanie pokończyć
szkół, a równocześniebyli wyrzuceni poza nawias i złamani totalnie. Więc długo się o nich
nie mówiło, bo oni sami gdzieś się pochowali.
Zapłacili chyba największą cenę za tę swoją
działalność. Tych organizacji, jak wspomniałem,
była cała masa np. Młoda Gwardia Przeciwko
Komunizmowi, Młodzieżowy Ruch Oporu,
Młodzież Armii Krajowej, Harcerska Zbrojna
Służba Ojczyźnie, Grupa TerrorystycznoDywersyjna „Mściciel” albo taka jedna z takich
bardziej znanych w terenie Grupa Operacyjna
Armii Krajowej w Pułtusku – GOAK. Dobre
jest w tej chwili dlatego, że ta historia wraca.
W tamtym roku młodzież licealna w Pułtusku
zrobiła fantastyczny spektakl poświęcony właśnie GOAKowi, który nota bene był wystawiany
w kinie Narew. A to było kino w którym odbywał się proces pokazowy tych właśnie młodych
chłopców. I to była rekonstrukcja tegoż procesu. Świetny, fantastyczny teatr. On powinien

ny jeden zginął, nie wrócił. Ten co nie wrócił
był w lesie”.
Inni, jak pan mówi, uważają tak oczywiście,
bo taka była terminologia komunistyczna: to
były bandy, to byli bandyci. I dokładnie tak
odbywały się procesy, w których zawsze było
mówione, że to jest sąd nad bandytami. Prasa
donosiła, że bandyci. Jak potężna była siła propagandy komunistycznej niech świadczy coś,
co ja przeżyłem. Otóż ja jestem synem żołnierza Armii Krajowej i Armia Krajowa była „cacy”
mówiąc kolokwialnie. Natomiast propaganda
dotycząca Narodowych Sił Zbrojnych była tak
silna, że mimo iż w jakiś sposób się buntowałem przeciwko temu, gdzieś mi to pozostało.
I w momencie, kiedy będąc już dorosłym człowiekiem, nagle znalazłem informacje o tym, że
w oddziałach Narodowych Sił Zbrojnych byli
także Żydzi walczący z bronią w ręku – to w tym

być puszczany w telewizji. Nie dość, że ci młodzi ludzie świetnie to zagrali przy pomocy dorosłych. Włożyli w to całe swoje serce. Przede
wszystkim, że oni to zrobili to jest fenomenalne,
a poświęcone ich rówieśnikom i to właśnie z ich
szkoły młodzi ludzie byli w tym kinie sądzeni.
Warto zwrócić uwagę na to – kiedy jest największy terror tych organizacji jest najwięcej.

momencie przeżyłem coś w rodzaju niesamowitego szoku. I nagle w tym momencie wszystko,
co było mi wkładane do głowy, nawet gdzieś
na zasadzie podprogowego przekazu, który
się pojawiał w tej całej propagandzie komunistycznej spowodowało, że już w wolnej Polsce
nadal w mojej świadomości funkcjonowali jako
nie do końca świetlana formacja. A przecież
wydawało by się, że w końcu, historia mój konik, mój zawód itd. itd..., że ja powinienem to
wiedzieć. Nie wiedziałem. Więc jeżeli ludzie
którzy się nie zajmują historią- a wychowani są
w tej narracji komunistycznej – no to trudno
się dziwić, że w ten sposób mówią. Myślę, że
lekarstwem na takich ludzi jest poprowadzenie
ich do piwnic na Strzeleckiej czy we Włochach
na Świerszcza. I zadać jedno krótkie pytanie,

ŁR: Temat Żołnierzy Wyklętych, jak już wspomnieliśmy, jest to temat rzeka, nie do ogarnięcia, ale pomimo wszystko do dzisiaj mamy
podział: dla jednych są bohaterami dla innych
bandytami, mordercami. Skąd ten podział się
bierze?
MŁ: To jest cena, jaką zapłacili Polacy przez
okupację sowiecką. Niedawno usłyszałem od
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piwnice_pod_ul._%C5%9Arodkow%C4%85.jpg
licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland

jeśli byli bandytami to powinni ponieść karę
za to, że byli bandytami. Ale jak można więzić człowieka w takich warunkach, w piwnicy

protestował przeciwko wydawaniu wyroków
śmierci na kolaborujących z Niemcami w czasie
okupacji niemieckiej. Zupełnie jakby okupacja
sowiecka nie była okupacją. Ciekawostka...

i przeprowadzać tak straszne śledztwa, że
uwięziony pisze na ścianie „śmierć naszym wybawieniem”. Jeżeli on był bandytą, to kim był
ten, kto go tam trzymał? Ciekaw jestem, jak na
to pytanie odpowiedzą ci ludzie. Oni bronią się
rękoma i nogami przed tą prawdą. Oni się boją
zejść do tych piwnic. Boją się spojrzeć na te
nazwiska, spojrzeć na te kalendarze więzienne,
spojrzeć na te inskrypcje „Jezu wyratuj” albo
„Jezu wróć”. Ale to jest chyba jedyny sposób
żeby zmienili podejście, bo jeśli tak to kim byli
ci oprawcy. Ja już nie będę w tym momencie
dyskutował z tymi ludźmi na temat tego, kto
był prawym Polakiem, a kto nie był. Ja wiem
kto był... Jest to zupełnie naturalne, prawym
Polakiem jest ten, kto ma Polskę w sercu. A nie
ten kto, przejmuje władzę, właściwie dostaje
ochłapy władzy nadanej przez okupanta. Dla
mnie każdy współpracujący z okupantem to
zdrajca. Ten sam człowiek, który będzie mówił o Żołnierzach Wyklętych, że były to bandy
i że byli to bandyci równocześnie nie będzie

ŁR: Jakże prawdziwa, niestety...
MŁ: I tu się narażę paru osobom ale dla mnie
ciekawostką jest to, że istnieje ciągłość między Ludowym Wojskiem Polskim a Wojskiem
Polskim. Nagle się okazuje, że Jaruzelski jest żołnierzem tej samej armii, co Pilecki. Istnieje pełna ciągłość. To się w głowie nie mieści. A przecież to były polskojęzyczne oddziały Armii
Sowieckiej. Naraziłem się tu paru osobom, które
będą mówiły, że to była przecież armia polska,
tylko cóż ta armia polska robiła? Najpierw ganiała i wyrzynała Żołnierzy Wyklętych nazywając
ich bandytami, a później pacyfikowała społeczeństwo. Strzelała w grudniu 1970 r., waliła po
gębie w '81-82 r. Przecież to nie była milicja, to
było Wojsko Polskie. Pierwszy raz w '81 r. jak
dostałem w twarz od patrolu, to nie był patrol
milicji, tylko to był patrol wojskowy. Cały sztab
wykonywał rozkazy Moskwy.

Piwnice pod
ul. Środkową
fot. Kacper Jackiewicz

›
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ŁR: Witold Pilecki będąc w więzieniu pisał,
że „Auschwitz to jest igraszka” przy tym jakie
metody śledcze stosowali sowieci. Również

karabinów. Ale stosowano często tortury, które
nie pozostawiają teoretycznie śladów, tzn. nie
widać śladów pobicia, np.stanie z wyprostowa-

podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych na Pradze wspominał pan
o tzw. badaniu. Wielu młodych ludzi myśli, że
było ono podobne do tego, jakie mamy je
u lekarza. Czy mógłby Pan coś powiedzieć na
temat metod śledczych sowietów?
MŁ: Tutaj znowu mamy do czynienia z tematem
rzeką. To jest kolejna terminologia resortowa.
„Badanie” to było przesłuchanie. Przesłuchanie
dosyć często bardzo ciężkie, które miało doprowadzić do wyciągnięcia informacji, bądź do zmuszenia podania informacji, które chciał usłyszeć
śledczy. A że człowiek to taka paskudna istota,
która niestety lubi zadawać ból i ma niesamowitą wyobraźnię... Od zarania niestety tortury
istniały. Więc opowiadanie o tym, jakie tortury
były zadawane zajęło by nam dużo czasu. Te
najbardziej znane i najbardziej jak by osłuchane
to jest wyrywanie paznokci, wbijanie drzazgi
pod paznokcie itd. Ale ja czytałem, w którymś z raportów dotyczących Strzeleckiejopis
człowieka, który jest wygięty w przedziwnej

nymi rękoma przez kilka dób non stop. Rzecz,
która przechodzi ludzkie pojęcie. Także metody stosowane są przeróżne, też znana metoda
sadzania na odwróconym stołku. To co wyprawiano wówczas, to każdy z tych bijących, każdy
z tych bandytów miał wolną rękę. Była jedna
tylko zasada: śledczy oceniał, do jakiego stanu
można doprowadzić przesłuchiwanego. Jeśli
był ważny dla śledztwa, to nie pozwalano mu
za wcześnie zejść z tego świata. Przerywano
przesłuchanie, dawano środki wzmacniające
po to, żeby można go było z powrotem katować. Wszystko było uzależnione od pana życia
i śmierci, czyli tego, który przesłuchiwał. Nawet
ten bijący musiał go słuchać.

pozycji, skrępowany, nachylony nad zaostrzonym prętem, wycelowanym prosto w jego oko
i bity pałkami równocześnie po plecach. Więc
musi utrzymać równowagę, żeby nie nabić się
na ten pręt i jeszcze znieść ten ból – to jest
chora wyobraźnia, która nie mieści się w głowie. To jest jeden z raportów Delegatury Sił
Zbrojnych. Opisuje to człowiek, który wyszedł
ze Strzeleckiej i znał to od podszewki, z opowiadań tego który był przesłuchiwany. Czy, jak
wspominał pan Skorupiński, o najprostszym:
200 batów, 200 pałek. Człowiek musiał liczyć
te pałki sam. A jak się pomylił dostawał kolejne. To się w ogóle w głowie nie mieści dlatego,
że po takiej ilości odchodzi mięso od kości. To
znowu jest metoda czysto rosyjska stosowana
w armii carskiej. Wówczas bito wyciorami od

w ciąży nie jestem w stanie odpowiedzieć na
to pytanie. To też zależało od śledczego i od
tego co chciano z niej wyciągnąć. Jeżeli to była
osoba, która była mniej ważna to mniej się
z nią patyczkowano w tym momencie, kiedy
była w ciąży.

ŁR: Czy jakoś inaczej traktowano kobiety? Czy
jakaś taryfa ulgowa była dla kobiet w ciąży?
Czy na równi je traktowano jak mężczyzn?
MŁ: Traktowano je bardzo podobnie. Też przechodziły bardzo ciężkie śledztwa. Katowane
w sposób makabryczny. W przypadku kobiet

ŁR: Często dochodziło do takiego momentu, że
osoba która odchodzi od zmysłów podpisuje
wszystko, co jej podsunęli pod nos śledczy. Jak
taką osobę oceniać, bo można powiedzieć nie
patrząc na ówczesne uwarunkowania, że jest
zdrajcą. Ale czy można to tak wprost oceniać?
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MŁ: Wolność polegała na tym, że wbrew temu
szalejącemu terrorowi, wbrew temu wszystkiemu, a często wbrew zdrowemu rozsądko-

snu, strzęp człowieka, często nawet nie wie już
w pewnym momencie, co podpisuje. Na tym to
też polegało, żeby zmusić człowieka do pod-

wi, oni nadal walczyli. Kwestia tego, co działo
się na przesłuchaniach, to już jest odrębna
para kaloszy. To już jest zupełnie inna sprawa.
Osobiście twierdzę, że nie ma człowieka, którego nie można by było złamać. Czasami nie
znajdowali sposobu, którym mogą go złamać.
A można złamać w przeróżny sposób. Można
złamać znęcając się fizycznie, ale można zrobić
to w sposób bardzo wyrafinowany i złamać go
znęcając się psychicznie. To wszystko zależy od
człowieka. Kiedy dostaje człowiek alternatywę
albo twoje dziecko albo twój dowódca... Trzeba
zadać sobie takie pytania. Więc ocenianie ludzi
po takich śledztwach... Jeżeli zostali złamani,
nadal są bohaterami.
Człowiek katowany, człowiek pozbawiony

pisania zeznań, które nie miały nic wspólnego
z prawdą, jakąkolwiek. Ale były potrzebne do
tego, żeby złamać kolejną osobę. Żeby zrobić
na przykład proces pokazowy, który miał zastraszyć resztę społeczeństwa. W żadnym wypadku nie można w ten sposób mówić. Jeżeli
możemy kogoś nazwać zdrajcą, to tych którzy
współpracowali świadomie. Ale też człowiek
złamany, który zaczyna się później staczać
w tę współpracę z bezpieką nadal jest ofiarą.
To jest nadal ofiara, bo został do tego zmuszony. W żadnym wypadku nie można ich oceniać
z punktu widzenia zdrady. Zdrada jest wtedy,
kiedy tak jak Judasz za srebrniki wydaje się
drugiego człowieka. Jeżeli jest to wymuszone w śledztwie. W takim śledztwie nikt z nas

od lewej: Łukasz Russa, Marcin Łaszczyński
fot. z archiwum Myśli Praskiej

›
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nie wie, jak się zachowa w tak trudnej sytuacji, w sytuacji ekstremalnej. Tego nie wie nikt.
Pękają najtwardsi, a twardszymi stają się ci, któ-

czyli jak każdy z nas. Nie można na nich patrzeć z punktu widzenia tego, że byli czymś
niedoścignionym. Oni byli, tak jak moja matka
– zawsze się do niej odwołuję bo to była bar-

rzy na pozór wydają się mięczakami. Hołd należy się wszystkim tym ludziom. A ta niezłomność
– jeszcze jedną rzecz chciałem dodać w kwestii
naszych walczących żołnierzy – otóż jeszcze
trzeba wziąć pod uwagę to, że część tych ludzi
nosiła tę Polskę w sercu, ale równocześnie były
to osoby, które nie miały już nic do stracenia.
Przecież często oni mieli gdzie wrócić, jeżeli wyrzucono ich z ich domów, bo było już zupełnie
tam państwo sowieckie – chociażby kwestia
Wileńszczyzny i terenów zabranych całkowicie
zza linii Bugu. Ci ludzie, gdzie oni mieli wrócić?
Tropieni jak dzikie zwierzęta... Jedynym ich wyjściem była walka. O tym też trzeba pamiętać.
I druga sprawa. Pamiętać jeszcze jedno to, co
wciąż powtarzam, wciąż chcę żebyśmy wszyscy
zdawali sobie z tego sprawę, to byli tacy sami
ludzie jak my. Oni się zupełnie niczym nie różnili. W jednej z cel na Strzeleckiej są takie serduszka pięknie wyryte w cegle. Nie nazwiska,
nie modlitwy, nie krzyk rozpaczy ale serduszko
przebite strzałą z inicjałem podpisane bodajże
Dawid. Przecież to byli tacy sami ludzie jak my,
którzy chcieli kochać, którzy chcieli normalnie
żyć, którzy mieli swoje marzenia, swoje plany
w Polsce niepodległej, którzy tak jak ś.p. Józef
Szczepański ps. „Ziutek”, wychowanek Liceum

dzo mądra kobieta, żołnierz Batalionu Baszta
– która mówiła, że to był taki czas i tak trzeba
było się zachować. To było tak naturalne, że
kiedy trzebato idzie się walczyć za Ojczyznę,
a kiedy trzeba to się podwija rękawy i się ten
kraj odbudowuje. Dla nich to było naturalne.
Bo kiedy będziemy to wiedzieli i zdawali sobie
sprawę z tego, że byli to zwyczajni ludzie to
wtedy się okaże, że możemy być podobni, że
możemy zrobić dużo dobrych rzeczy zwłaszcza
teraz, kiedy niewiele nam grozi.
ŁR: Co skłoniło Żołnierzy Wyklętych, by iść
walczyć? Pomimo ciężkich przesłuchań nie
poddawali się? Skąd brała się ta wewnętrzna
siła ducha?
MŁ: Tak jak już wspominałem, przede wszystkim to wychowanie, to co było ideą, dla nich
było wręcz czymś namacalnym. Bo ta Polska
powstała jak feniks z popiołów. Oni się wychowywali, dorastali w tej wolnej Polsce. Oni nią
żyli, ona była częścią ich życia. To nie tak jak,
w tej chwili. To był zupełnie inny świat. To dawało im tego kopa by wierzyć, że coś z tego będzie, nawet w sytuacji beznadziejnej. To wówczas mówiono: póki życia,póty nadziei. To była
taka wiara, dzięki temu udawało się przetrwać
bardzo trudne chwile tym ludziom. Z drugiej
strony, tak jak już wspomniałem, niektórzy to
byli ludzie, którzy nie mieli gdzie wrócić. Często
to były osoby, które też nie miały innego wyjścia. Bo za swoją służbę Ojczyźnie w szeregach
Armii Krajowej byliścigani i wsadzani do więzień jak np. „Anoda”. Pozostało im albo ukrywanie się albo walka. To są też tego typu okoliczności. To jest walka nie tylko o swoje ideały, ale
także walka o swoje człowieczeństwo. Tak, jak
te napisy na murach Strzeleckiej, pozostawianie

Władysława IV, ten który napisał „Pałacyk
Michla”, który w jednym z bardziej wesołych
wierszyków pisze „a gdy będzie już po wojnie,
będzie cicho i spokojnie [...] wtedy chłopcy
z Parasola będą grali wielkie role w dyplomacji, rządzie, sejmie...”. Zamiast tego trafiają do
kazamat Strzeleckiej, sąwięzieni w Gęsiówce,
którą w Powstaniu nota bene zdobywali. Ale
oni mieli marzenia... Po to uczyli się na tajnych
kompletach, by odbudowywać wolną Polskę,
by stać się elitą intelektualną tego kraju. Nagle
zostaje im to zabrane. Ale mieli te marzenia,
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śladu po sobie – to jest rozpaczliwa walka o zachowanie człowieczeństwa. Najgorsze, co może
się zdarzyć to to, co chcieli zrobić komuniści:

ludzie. Każde pokolenie potrzebuje ideałów i tu
nagle, kiedy wydawało by się, że świat, który
troszkę oszalał – bo ten świat troszkę jest dzi-

„zniknąć” ich, zapomnieć, wyrzucić całkowicie
ze świadomości.

waczny, gdzie ciągle robimy sobie selfiki i wrzucamy do sieci informacje o tym jak się dzisiaj
ubraliśmy zupełnie niepotrzebne nikomu – kiedy ten świat jest zupełnie taki jakiś spłycony, to
ci młodzi ludzie poszukują czegoś, co ma sens.
Czyli czegoś, co miało sens dla kogoś, czyli potrzebują ideałów. I znajdują jew tej chwili właśnie,
często wbrew innym, w Żołnierzach Wyklętych.
Wyklęci, bo oni wciąż byli wyklęci, oni nie istnieli.
A przecież byli. Dlaczego nie istnieli jak byli? I tu
jest to pytanie... Stają się więc tymi ideałami, do
których dążą młodzi. I tak naprawdę, to chyba
to poszukujące młode pokolenie wyciągnęło
z niebytu Żołnierzy Wyklętych. Nie my, historycy. Bo można napisać wiele książek na ten temat
i będą leżały na półkach i nikt po nie sięgnie.

ŁR: Dzisiaj przeżywamy odnowienie pamięci
o Żołnierzach Wyklętych. Odbywa się coraz
więcej uroczystości oraz wydarzeń, które mają
ich przypominać, wspominać. Kiedyś w podręcznikach do historii ten temat był traktowany jako drugorzędny albo wręcz pomijany. Co
jest tego przyczyną, że dzisiaj przywracamy
Żołnierzom Wyklętym pamięć i oddajemy
cześć?
MŁ: To, że wreszcie można o nich mówić.
Najciekawsze w tej historii jest to, że najwięcej
osób zafascynowanych drugim podziemiem,
czyli Żołnierzami Wyklętymi, to są bardzo młodzi

Panteon-Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych na cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie
fot. Adrian Grycuk
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mauzoleum_Wykl%C4%99tych-Niez%C5%82omnych_Pow%C4%85zki_
Wojskowe_2019.jpg; licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland
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Tymczasem to poszukująca wzorców młodzież
odkrywa przed nami historię Wyklętych. Kiedy
były pierwsze prace ekshumacyjne, to przecież

sobie z tym poradzić, jak do tego podejść. To
mówi: „słuchaj, nie ma sprawy, ja mam takiego
fantastycznego sąsiada on był przez wiele lat

na Łączce wolontariusze byli bardzo młodzi.
Pamiętam, kiedy przy ekshumacjach na Bródnie
przyszły bardzo młode dziewczynki z gimnazjum.
Dostały sito i przesiewały ziemię żeby wyciągnąć
każdą drobną kosteczkę. Przyszły same i nie robiły sobie selfie. To jest ważne. Ja sobie to właśnie
uświadomiłem w tej chwili.

naczelnikiem więzienia, jego rodzina jest w tym
itd. itd. I on ci na pewno pomoże, przynajmniej
podpowie”. Ja tak słucham, ten pan wiekowy,
w końcu nie wytrzymałem i zadałem pytanie,
w jakich latach ten pan był naczelnikiem więzienia. On mówi: „a w latach 50-tych, taki ekstra
gość”. I tak słucham i mówię: „słuchaj w latach
50-tych, to czy ty kojarzysz, kogo trzymano
w więzieniach, w jakich warunkach?”. I on tak
widać zamilkł i tak, jak temu pomysłowemu
Dobromirowi na filmie rysunkowym, jak ta piłeczka, widać było, że ten mózg pracuje i nagle
przeklął sobie ostro, dopiero do niego dotarło.
Ten fajny porządny facet, którego tak bardzo
lubił był katem. Był katem dla ludzi, których
on nota bene, ten opowiadający, cenił bardzo,
bardzo wysoko. Bo też związany rodzinnie
z drugim podziemiem niepodległościowym.
Ciekawe, nasz sąsiad milutki... To jest też jakieś wytłumaczenie dla tych ludzi, bo mówi się
o nich resortowe dzieci. Ale nie dość, że one
w dużej mierze nadal odcinają kupony z działal-

ŁR: To jest swego rodzaju paradoks. Politycy z lewej strony sceny politycznej próbują zniszczyć
lub wręcz zohydzić obraz Żołnierzy Wyklętych,
a jednak powrót do historii jest. Na przykład p.
Senyszyn, która bardzo ohydnie podchodzi do
tematyki Żołnierzy Niezłomnych, a jednak ludzie młodzi stawiają sobie ich za wzór pomimo
wszystko.
MŁ: Tamta strona będzie broniła swojego punktu widzenia z tego prostego względu, że często są w tragicznej sytuacji, bo cóż? Mieliby się
przyznać się do tego, że ich najbliżsi z rodziny
byli bandytami? byli mordercami? byli katami?
To jest też ucieczka, to jest to coś, co psychologowie nazywają wyparciem. Kiedy jest coś
traumatycznego, to się wypiera z pamięci, nie
przyjmuje tego do świadomości. To też trzeba
zrozumieć... To tak, jakby pan nagle się dowiedział, że pana dziadek katował ludzi w piwnicach na Strzeleckiej. Zareagował by pan:
niemożliwe, w życiu! Ale jeżeli wychowywało
się w tym środowisku i cały czas było określenie „bandyci”, to jak nagle zmienić spojrzenie
na patriotów, którzy tam byli katowani przez
kogoś, być może związanego z naszą rodziną?
To jest troszeczkę na tej zasadzie, jak kiedyś
pamiętam rozmowę z pewnym człowiekiem,
który opowiadał o swoim sąsiedzie, „taki fajny,
ekstra człowiek”, to było w kontekście, że jakiś
tam młody człowiek chciał bardzo dostać się do
Służby Więziennej i nie bardzo wiedział, jak ma

ności ich przodków, tych niezbyt świetlanych,
to równocześnie kwestia psychiczna, ta blokad,
która jest bardzo trudna.
ŁR: Oni korzystają z tej władzy, a ofiary niestety często nie mają co do garnka włożyć...
MŁ: To prawda. I to tyczy się nie tylko tych już
starców Niezłomnych, ale także często jeszcze
znacznie późniejszej opozycji, czyli konspiratorów z lat 80-tych, „Solidarności”, organizacji
młodzieżowych. Niektórzy z nich są przecież
w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej. Także to
jest kolejny problem.
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ŁR: Kończąc nasz ciekawy wywiad chciałem zapytać, jakie miejsce w Pana życiu, pracy zajmują
Żołnierze Wyklęci? Czy mają jakieś szczególne

na tyle ile potrafię, na ile umiem. To już nie
jest czas, żeby ganiać z bronią, ale to jest czas
po to, żeby budować. A żeby budować trzeba

miejsce, bo jak Pan opowiadał podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych na Pradze, można było odczuć, że
to wypływało z serca.
MŁ: Dokładnie tak. Ja jestem chyba troszkę
taki nienormalny chyba... Kiedyś, jak, chyba
w '87 roku odmawiałem służby w Ludowym
Wojsku Polskim i na którymś z przesłuchań
chciano mnie jakoś przekonać i tłumaczyć, że
to jest przecież armia polska itd., ja cały czas
twierdziłem, że są to polskojęzyczne oddziały
radzieckie. Powiedziałem coś, co gdzieś przeczytałem. Jak zrobić z człowieka, który wychował się na „Trylogii” i „Kamieniach na Szaniec”
żołnierza Ludowego Wojska Polskiego? To ze
sobą nie gra nijak. To chyba tak jest, że u mnie,
to pewnie troszkę tradycja rodzinna ale to nie
na takiej zasadzie, że ona się przewijała bez
przerwy, jako, że mój dziadek w 1920 r. walczył,
a jeszcze wcześniej też wojował zanim nastała
Niepodległa, a drugi także w 1920 r., później
konspiracja, w czasie II wojny światowej mama,

mieć to głęboko gdzieś tam wpojone. Może
to wydawać się górnolotne. Ale to chyba tak
jest. Są mi bliscy tak samo, jak wszyscy ci którzy wierzyli, jak to mówił Wojciech Ziembiński,
w Najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Oni mi są tak
samo bliscy jak Helena Bujwidówna, która rozbraja w listopadzie 1918 r. Ukraińców i walczy
o wolny Lwów. Czy chłopcy wykrwawiający
się na Czerniakowie w '44 r.. Ta ciągłość, to
są ci sami ludzie. Choć różne pokolenia. Choć
różne okoliczności. Ale wciąż ci,którzy wierzą
i walczą, nie po to żeby walczyć i ginąć tylko
po to, żeby zbudować. Bo przecież oni walczyli
po to, żeby zbudować. Nawet jeśli tu chodziło
o zachowanie, tylko i wyłącznie już w pewnym
momencie, swojego człowieczeństwa, swojego
ja. Ja, czyli Polak. Bo w pewnym momencie do
tego doszło, prawda? Kiedy byli tak tropieni
i tak niszczeni. Ale wciąż ta wiara. I ona mimo
wszystko, chociaż byli tylko zwykłymi ludźmi
i mieli wciąż te same problemy i dylematy jak
my. Walczyć jeszcze czy już przestać? Czy scho-

tata, później te kwestie związane z konspiracją,
tą drugą, chociaż ona jest jakby dalsza rodzinnie dlatego, że moja mama owszem siedziała,
zabrali ją jako uczennicę z ławki szkolnej, skuli
kajdankami podczas lekcji, wyprowadzili, ale
to nie było związane z jej drugą działalnością
w konspiracji tylko z tym, że spotkała się z kolegą z powstania, który po ujawnieniu wrócił
z powrotem do lasu, mama była ostatnią osobą,
z którą się widział zanim trafił z powrotem do
lasu. W jaki sposób, nie znam dokładnie całej
sytuacji. Ale wiem, że to dokładnie tak wyglądało. Ale jest tak jakby ta ciągłość. Ciągłość
w służbie Ojczyźnie. Ale to zostało zaszczepione. W moim przypadku jest to kwestia tej
tradycji chyba rodzinnej, to że oni służyli. Moim
obowiązkiem jest także służyć, także jak oni,

wać się czy stchórzyć... Oni wszyscy to przeżywali. A jednak trwali. I dodają sił. Kiedy się
o nich pomyśli to dodają sił, teraz też.
ŁR: Oby nam wszystkim dodawali sił... Dziękuję
za rozmowę.▪
Z p. Marcinem Łaszczyńskim, historykiem
warszawskiego oddziału IPN, edukatorem
historycznym rozmawiał Łukasz Russa
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Sprawy różne
marca odbyła się VIII Sesja Rady

wizji tzw. aktywistów miejskich jest obecnie

Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
Podczas posiedzenia Rada przyjęła m.in.
uchwały ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za rok 2019 (nie jednogłośnie), pozytywnie zaopiniowano zmiany i przeniesienia
budżetowe w roku 2020. Część radnych krytykowała plan wykorzystania środków nabytych
dzięki sprzedaży kamienicy przy ul. Sprzecznej.
Za niezasadne uznano dwie skargi na działanie dyrektora ZGN oraz Burmistrza i Zastępcy
Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ. Przyjęto
nowy statut Komisji Mieszkaniowej, uzupełniono skład Rady Seniorów. Na wniosek radnych PiS wysłuchano informacji przedstawiciela Urzędu Miasta, w sprawie nowych opłat
oraz organizacji wywozu odpadów komunalnych na terenie Pragi-Północ. Sesja trwała
ponad 5 godzin, przebiegła spokojnie mimo
dyskusji dotyczącej koronawirusa. Na czas
wzrostu ilości osób zarażonych, wprowadzona
jest w Urzędzie dodatkowa profilaktyka, wszyscy proszeni są o dostosowanie się do zaleceń

jednym z największych zagrożeń dla rozwoju
Miasta Stołecznego Warszawy. Szkodliwym
błędem dla miasta jest również rozpasanie
deweloperów i stawianie na każdym kroku
bloków. Wyrastają one jak grzyby po deszczu
i stają w miejscach, które należałoby wykorzystać w całkowicie inny sposób. Jednakże, uleganie wizji „aktywistów” poprzez zwężanie ulic,
wciskanie na siłę zieleni (tam gdzie kompletnie
nie pasuje), budowanie ścieżek rowerowych
(na ilość, bez logicznego poprowadzenia dróg
tam gdzie są potrzebne), tworzenie naziemnych
przejść dla pieszych w ścisłym centrum miasta
(co spowoduje jego jeszcze większy paraliż) powoduje, iż rozwój Warszawy jest dziś mocno
zaburzony.
Jak poradzą sobie z tym władze miasta
i urzędnicy? Na dzień dzisiejszy idzie im to
słabo. Do wyborów samorządowych zostało
jeszcze ponad 3 lata, jak do tego czasu zmieni
się Warszawa? Jeśli miasto będzie jeszcze bardziej ulegało „aktywistom”, strach pomyśleć.▪

służb medycznych i Sanepidu. Ponadto Komisje
Rady winny być zwoływane tylko jeśli będzie
to konieczne. Kolejna Sesja planowana jest na
21 kwietnia.
W związku z ryzykiem epidemii odwoływane są imprezy sportowe i kulturalne, część szkół
podjęła decyzję o ich zamknięciu. Ostatecznie
decyzję o zamknięciu wszystkich placówek
edukacyjnych (na dzień pisania artykułu) podjął
rząd. Odwołane są również wyjazdy i wymiany
zagraniczne uczniów. Warto również w dobie
koronawirusa pamiętać, iż zwiększone ryzyko
zarażenia istnieje w komunikacji miejskiej. Jest
to kolejny powód do stawienia oporu „aktywistom miejskim”, którzy z uporem maniaka
starają się zwężać ulice i zmuszać mieszkańców do ich wizji miasta. Uleganie władz miasta

Ernest Jerzy Kobyliński
Radny Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
https://www.facebook.com/e.kobylinski/
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Ks. Stefan Niedzielak – Prałat,
nauczyciel życia.

Ż

ołnierz w randze kapitana, kapelan Armii
Krajowej i WIN ps. „Zielony”, harcmistrz
Rzeczypospolitej Polskiej zamordowany 20/21
stycznia 1989 r. w wieku 75 lat – rocznik 1914.
Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Medalem
Wolności Żołnierskiej, Medalem Wojska. Kawaler
Krzyża Srebrnego Virtuti Civili. Męczennik za wiarę i wolność i niepodległość. Polak – patriota –
ksiądz – wychowawca – nauczyciel – proboszcz.
Pogrzeb odbył się 26 stycznia 1989 r. o godzinie 12:00 w Kościele pw. św. Karola Boromeusza
w Warszawie. W oddzielnej mszy o godz. 17:30
żegnali go księża przyjaciele dekanatu żoliborskiego.
Ksiądz Niedzielak uważany był za twórcę
powązkowskiego sanktuarium pomordowanych
Polaków na Wschodzie. Był gorliwym patriotą,
uczciwym i pobożnym człowiekiem głębokiej
wiary i wspaniałym nauczycielem największych
ludzkich wartości. Orędownik uczciwej i niezawisłej Polski, niepodległej i solidarnej, oddany

w Katyniu i Charkowie.
Urodził się w Płocku. Okoliczności II wojny światowej skłoniły go do wstąpienia do
Metropolitalnego Sanktuarium Duchownego
w 1940 r., jeszcze przed maturą. Uczestniczył
w walkach jako żołnierz Armii Krajowej ps.
„Zielony”. Był kapelanem Okręgu Łódź AK.
Jego duchowym mentorem był abp Stefan
Sapieha, metropolita krakowski. Często pełnił
funkcję łącznika z Delegaturą Rządu na Kraj,
przekazując zaszyfrowane wiadomości do kurii
krakowskiej z Warszawy. Właśnie w połowie
1944 r. dostarczył informacje na temat zbrodni
katyńskiej i ekshumacji jakiej dokonali Niemcy
w zbiorowych grobach ujawniając sowieckich
sprawców tego ludobójstwa. To była przełomowa chwila poznania prawdy o ludobójstwie
dokonanym na Polakach.
Walczył w Powstaniu Warszawskim w 1944 r.
Związany był nie tylko z AK, ale też z ruchem
Wolność i Niezawisłość (WiN), co doprowadziło
go do zdrady konspiracyjnej wraz z oskarżeniem
przez NKWD i osadzeniem w areszcie śledczym
na kilka miesięcy.

Bogu i Polsce. Był współtwórcą powołania
Wspólnoty: Rodzina Katyńska – Rodzina Polska.
Zaangażowany w niesienie pomocy Polakom
mieszkającym na terenach odłączonych po II
wojnie światowej – na Kresach wschodnich.
Od dnia 25. lutego 1961 r. do dnia 25 lutego 1977 r. pełnił funkcję proboszcza Parafii
Matki Bożej Loretańskiej przy ul. Ratuszowej
5 (obecnie 5A) przejmując obowiązki od ks.
Antoniego Haze.
Osoba nie bardzo skromna, ale z bardzo
wielką charyzmą i zaangażowaniem w to, co
robiła. Człowiek bardzo wielkiej wiary, mający
na względzie Bożą prawdę i ludzkie wartości.
Walczył o uczenie pamięci pomordowanych na
wschodzie żołnierzy i zwykłych Polaków w obozach zagłady, szczególnie tych zamordowanych

W roku 1946 powrócił do Warszawy aby
podjąć trudy odbudowy kościołów w stolicy,
m.in. Świętej Trójcy na Solcu – z uwagi na zabitych powstańców i żołnierzy Wojska Polskiego,
którzy w liczbie ok. 2300 przedarli się na Cypel
Czerniakowski i nadbrzeże Śródmieścia, a także
Kościół Wszystkich Świętych w Śródmieściu.
Powołany został do pełnienia posługi na
Cmentarzu Powązkowskim, gdzie związany
był z kościołem pw. św. Karola Boromeusza.
Pełnił tam nie tylko posługę kapłańską, ale też
administracyjną jako dyrektor cmentarza na
Powązkach. Właśnie wtedy mógł połączyć swoją ›
wiedzę o zbrodni katyńskiej z pomordowanymi
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skrytobójczo żołnierzami AK. Jednakże nigdy
nie przejawiał nienawiści, ale był bardzo gorliwym zwolennikiem mówienia gorzkiej prawdy
o tej okrutnej zbrodni sowieckiej.

kazań i brać czynny udział w uroczystościach
religijnych. Ołtarz umieszczony został na zewnątrz, przed głównym wejściem do kościo-

25 lutego 1961 r. został mianowany proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej na
warszawskiej Pradze, przejmując pieczę nad
sanktuarium Matki Bożej i klasztorem ojców
bernardynów. Wówczas też wspominał dawne
dzieje licznych wojen, zaczynając od potopu
szwedzkiego i powstania kościuszkowskiego,
które zakończyło się rozbiórką największej
wówczas budowli Pragi tj. klasztoru i kościoła
oo. bernardynów zainicjowanego powołaniem
Fundacji Feliksa Kryskiego w 1595 r., a następnie zakończoną budową w latach 1628-1638
kościoła i budową w latach 1640-1644 „Domku
Loretańskiego” – przy poparciu ówczesnego biskupa płockiego ks. Henryka Firleja oraz króla
Zygmunta III Wazy.
W Parafii Matki Bożej Loretańskiej ks. S.
Niedzielak poza zwykłą posługą kapłańską zajmował się organizowaniem szkolenia religijnego, nauczaniem katechizmu i przygotowaniem
do I Komunii, a także do bierzmowania. Wielki

ła, a jego część została zadaszona. W krótkim
czasie ok. 1968 r. rozbudowano zadaszenie
przed wejściem do kościoła tak, aby wierni nie
musieli być narażeni na opady atmosferyczne.
Niestety, te działania doprowadziły do konfliktu z władzami konserwatorskimi i administracja
państwową. Represje wówczas były tak silne,
że ks. S. Niedzielak został zabrany w wiosenny poniedziałek 1968 r. i wypuszczony po 48
godzinach. Zanim zdołał jednak dojść do bramy parafii, gdzie stali funkcjonariusze Służby
Bezpieczeństwa, został ponownie zatrzymany
na kolejne 48 godzin. Zdarzenia powtórzyły
się po kolejnych 2 dniach, ale za to w niedzielę
mógł odprawić sumę. Poinformował parafian,
że jego mieszkanie zostało zaplombowane,
a od niego zażądano wydania ksiąg z nazwiskami osób przystępujących do Pierwszej
Komunii, jak też ich rodziców. Nie wydał ani
jednego dokumentu i nie podał ani jednego nazwiska, ale za to skradziono z plebanii i mieszkania proboszcza szereg dokumentów. Do dnia

wówczas wyż demograficzny sprawił, że były
olbrzymie trudności w zapewnieniu właściwej
ilości sal katechetycznych. Wykorzystywano
nawet strych obecnego Kościoła MBL i piwnice
plebanii. Przekazywana rzeczywista informacja o prawdzie historycznej w miejscu, gdzie
nieopodal był słynny Komisariat i Prokuratura
przy ul. świętych Cyryla i Metodego, sprawiła, że kazania prałata S. Niedzielaka były „solą
w oku” ówczesnej władzy komunistycznej. Na
jego kazanie w czasie sumy przychodziły tysiące wiernych, tak, iż nie tylko sam kościół, ale też
obrzeża na zewnątrz nie były w stanie wszystkich pomieścić. Dbając o możliwość zapewnienia właściwych warunków sprawowania mszy,
zaczęto ją odprawiać na zewnątrz, aby większa
grupa ludzi była w stanie wysłuchać głoszonych

dzisiejszego zachowały się jedynie okładki tych
dokumentów. Ksiądz w swoich wypowiedziach
nigdy nie nawoływał do zemsty czy odwetu.
Zawsze wskazywał na cierpienia Jezusa i Jego
drogę krzyżową, ale przede wszystkim uczył
miłosierdzia i przebaczenia winy oprawcom
i krzywdzicielom. Był jednak do granic bólu wytrwały w głoszeniu najnowszej historii, przywołując działania agresorów i najeźdźców II wojny
światowej: Niemców i Rosjan. Pokazywał palcem na Katyń, Ostaszków i wiele innych miejsc
martyrologii polskiej. Kazał dbać o tę pamięć.
Dbał też o parafian, aby słuchając jego kazań
nie mokli na deszczu. Właśnie wspomniane
zadaszenia powodowały, że grono słuchaczy
słowa Bożego i historii II wojny światowej opo- ›
wiadane ustami naocznego świadka – księdza,
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były nie do zaaprobowania przez ówczesne
władze państwowe. Warto zwrócić uwagę na
piwnice budynku przy ul. Cyryla i Metodego,

olbrzymiego sanktuarium w miejscu dawnego
kościoła, ale władze administracyjne nie zezwoliły na realizacje tych planów. Opracowane
były wówczas projekty wstępne budowy, które

gdzie osadzonym był ks. Stefan Niedzielak.
Słynne wówczas było powiedzenie: „Cyryl jak
Cyryl, ale te jego metody”. Odnosiło się to do
oceny postawy ówczesnych milicjantów i funkcjonariuszy SB.
Jako mały chłopak, kilkuletni ministrant,
byłem naocznym świadkiem tych zdarzeń i represji stosowanych wobec księdza proboszcza.
Proboszcz próbował dokonać odbudowy
zniszczonego kościoła oo. bernardynów, opracowując plany i prowadząc działania administracyjne, a także przygotowując pierwsze prace archeologiczne na terenie dawnej zabudowy
(obecny południowo-zachodni narożnik kościoła
MBL). Opracowane zostały nawet plany budowy

również przetrwały fragmentarycznie do dnia
dzisiejszego.
Nałożono na księdza proboszcza i na parafię
nie tylko kary finansowe, ale też administracyjne i karne. Wielokrotnie w jego obronie występował osobiście ks. Stefan Wyszyński, który
również był osadzony w areszcie. Ponownie
ks. Stefan Niedzielak stanął przed wymiarem
„sprawiedliwości”, gdzie został skazany na karę
w zawieszeniu. Z tego też powodu został przeniesiony do kościoła św. Karola Boromeusza,
za namową ks. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Włączył się aktywnie w działania
konspiracyjne Komitetu Obrony Robotników

Grób ks. Stefana Niedzielaka
fot. Maciej Szczepańczyk
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Stefan_Niedzielak_grave.PNG
licencja GNU Free Documentation
License, Version 1.2; Creative Commons
Attribution 3.0 Unported
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(KOR) oraz „Ruch Światło i Życie”. Ks. Stefan
Niedzielak miał marzenie budowy Sanktuarium
„Poległym i Pomordowanym na Wschodzie”. Te

prezentowano wizję lokalną z terenu parafii,
wskazując na przyczynę śmierci przewrócenie się księdza na fotelu i złamanie 3 i 4 kręgu
szyjnego. Moja osobista rozmowa z bratem zamordowanego, wskazywała, że miał on złamany i wbity nas na głębokość ok. 1,5 cm w głąb
czaszki. Był to skutek prawdopodobnie silnego
ciosu w nos, który spowodował jego złamanie,

działania zajęły mu wiele lat, ale były uwiarygodnione zapisami i licznymi dowodami zbrodni. W ścianę kościoła wmurowano ponad tysiąc
tabliczek z nazwiskami pomordowanych ofiar,
w obrębie pomnika – krzyża upamiętniającego
haniebne zbrodnie NKWD. Nad głównym ołtarzem umieszczona została szczególna pamiątka
– jego replika obrazu Matki Bożej Kozielskiej.
Wzniesione sanktuarium zostało poświęcone przez ks. Józefa Glempa, prymasa Polski
w 1989 r. W tym samym roku zamordowano
na tle politycznym na terenie Polski 8 księży.
Jego zbrodnię przypominał mu UB, w tym
zbrodnię ks. Jerzego Popiełuszki 19.10.1984 r
gdzie rozpoczął się okres tragicznych i męczeńskich zbrodni. Właśnie w 1989 r. – roku
upadku systemu komunistycznego w Europie.
Papież święty Jan Paweł II był zwierzchnikiem
Kościoła, który przechylił szalę tego upadku, ale
jego przedstawicielami w Polsce, w Warszawie
byli tacy księża jak Stefan Niedzielak i Jerzy
Popiełuszko. Zginęli za wiarę i głoszenie war-

jak też złamanie kręgów szyjnych. Widziałem
jak plecy i jeden rękaw sutanny księdza był
zabrudzony białym pyłem, tak jakby go przeciągnięto po posadzce betonowej np. sprzed
wejścia i ułożono w pokoju. Te fakty świadczą
jednoznacznie o zbrodni, a nie o rzekomym
„bujaniu się w fotelu i nieszczęśliwym upadku
ze skutkiem śmiertelnym” – jak podano oficjalnie w komunikacie prokuratury. Jego rodzony
brat był na sekcji zwłok i potwierdził złamanie
nosa, z przemieszczeniem kości w głąb czaszki na 1,5 cm, o czym nikt nigdy oficjalnie nie
wspomniał. Zatem ks. Stefan Niedzielak został ZAMORDOWANY – o czym też osobiście
mogę zaświadczyć. Jego zasługi zostały upamiętnione wstawieniem dodatkowego krzyża,
wykonanego ze stali nierdzewnej, wstawionego

tości niepodległej i suwerennej Polski, z poszanowaniem bliźniego, ale przede wszystkim
wybaczania krzywd i darowania winy za popełnione zbrodnie – pamiętając o krwawej historii.
To były i są nadal najlepsze wzorce do
naśladowania w żywej lekcji historii. Ksiądz
S. Niedzielak nauczył wielu ludzi miłować nieprzyjaciół, ale też uczył tolerancji i empatii, jak
to teraz ładnie się mówi. Był najlepszym wzorcem zwykłego patriotyzmu, ucząc znaczenia
słów: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Pamiętam zdjęcia z 21. stycznia 1989 r.,
kiedy pokazano na schodach ciało ks. Stefana
Niedzielaka ułożone twarzą przed wejściem do
plebani w kierunku schodów. Jesienią 2019 r.
o godzinie trzeciej nad ranem mogłem zapoznać się z materiałem historycznym IPN, gdzie

na platformę kolejową pomnika pomordowanych zesłańców, ustawionego na ul. Stawki
w Warszawie.
Obecnie spuściznę po zamordowanym ks.
Stefanie Niedzielak prowadzi nowy proboszcz
ks. Zbigniew Kloch z udziałem Jego Ekscelencji
Romualda Kamińskiego na warszawskiej Pradze.
Zasługi tych księży widzimy na własne oczy,
a ich słowa również zapadają nam w pamięci,
szczególnie uczenie modlitwy we własnej intencji i samooceny swojej postawy.▪
Zbigniew Tomasz Grzegorzewski
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Przejście szlakiem miejsc kaźni Żołnierzy
Niezłomnych z udziałem pojazdów historycznych

1

siedziba Trybunału Wojennego Armii Czerwonej
(ul. Jagiellońska 38), siedziba NKWD w latach
1944-1946 oraz siedziba WUBP w latach 19461954 (ul. Sierakowskiego 7), popiersie rotmistrza Witolda Pileckiego (ul. Sierakowskiego 9).
Ostatnim punktem obchodów była inscenizacja
historyczna z udziałem grup historycznych na
Placu Weteranów 1863 roku. Tematem rekonstrukcji był atak na posterunek i odbicie
więźniów dokonane przez żołnierzy podziemia
antykomunistycznego.▪
Aleksander Kowaliński

marca 2020 r. obchodziliśmy Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Również na
Pradze odbyły się uroczystości. Na trasie od
ul. 11 Listopada 68 do Placu Weteranów 1863
roku odbył się przemarsz szlakiem miejsc kaźni
Żołnierzy Niezłomnych. W przemarszu wzięły
udział także pojazdy historyczne. Odwiedzone
miejsca to siedziba Wojskowego Trybunału
Wojennego (ul. 11 Listopada 68), siedziba
Kwatery Głównej NKWD w Polsce, a następnie WUBP (ul. Strzelecka 8), pomnik ku Czci
Pomordowanych w Praskich Więzieniach
w latach 1944-1956 (ul. Namysłowska), siedziba
Miejskiego UBP Warszawa-Praga i później UBP
na M.St. Warszawa (ul. Cyryla i Metodego 4),
fot. Bartosz Wojdat

fot. Bartosz Wojdat
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fot. Bartosz Wojdat
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Zarys historii ruchu narodowego:
nowe otwarcie (1989-2020)

T

o ostatni artykuł z cyklu „Zarys historii ruchu narodowego”. Przez kilka poprzednich
wydań „Myśli Praskiej” mogliśmy prześledzić
historię polskiego ruchu narodowego, podzieloną na najważniejsze etapy – od Ligi Polskiej
do odzyskania niepodległości (1887-1918), od
odzyskania niepodległości do konieczności jej
obrony (1918-1939), okres wojny i okupacji
(1939-1945) oraz okres walki przeciwko komunizmowi (1944-1989). Ostatni (opisywalny!)
epizod epopei polskich narodowców to okres
od upadku systemu komunistycznego w Polsce
do dnia dzisiejszego. To czas odtwarzania struktur, powolnej odbudowy ruchu narodowego.
Reaktywuje się Młodzież Wszechpolska, Obóz
Narodowo-Radykalny, Stronnictwo Narodowe,
Obóz Wielkiej Polski... To lata dużego znaczenia Ligi Polskich Rodzin oraz od 2012 roku stale wzrastającej w siłę partii Ruch Narodowy,
której posłowie obecnie tworzą Konfederację
Wolność i Niepodległość. Jak wyglądał ten

jest działalność Bolesława Piaseckiego, przedwojennego falangisty, który po wojnie tworzył
środowisko „Dziś i Jutro” oraz Stowarzyszenia
PAX próbując odgrywać rolę łącznika między
władzą a katolikami. Po odwilży w 1956 roku
mają miejsce kolejne próby działalności, takie
jak Liga Narodowo-Demokratyczna na UW czy
Ośrodek Myśli Narodowej. Organizacje te są
szybko rozbijane przez Służbę Bezpieczeństwa.
Ważną rolę, rolę depozytariuszy i przekazicieli tradycji pełni tzw. paleoendecja, czyli starsi
działacze prowadzący „salony”. Paleoendecji
brakowało dynamizmu i aktywizmu, dlatego też
pojawiła się tzw. neoendecja, czyli młodzież popierająca ideę narodową. Młodzież ta w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych uczestniczyła w tworzeniu się struktur oporu przeciw
komunizmowi. Kolejnym epizodem był Komitet
Obrony Życia, Rodziny i Narodu działający na
płaszczyźnie katolickiej i pro-life. Istniał też
Ruch Młodej Polski tworzony przez Aleksandra

czas?
Przypomnijmy na początku, jak wyglądała
sytuacja obozu narodowego w czasie systemu
komunistycznego w Polsce. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych trwała bohaterska epopeja Żołnierzy Wyklętych. Ginęli w walce, ale
też w czasie brutalnych śledztw i pokazowych
procesów. Ostatni niezłomny żołnierz, Józef
Franczak ps. „Lalek” ginie w walce w październiku 1963 roku. Ostatni ukrywający się narodowiec, Józef Czerniewski z MW i SN, zostaje
aresztowany w maju 1965 roku. SN podjęło
próbę, nieudaną, legalizacji niemal od razu po
zakończeniu II wojny światowej. Podejmowano
również inicjatywy mające na celu pokazanie
opinii międzynarodowej prawdy o systemie budowanym w Polsce. Kontrowersyjnym epizodem

Halla, Marka Jurka, Arkadiusza Rybickiego i Jacka
Bartyzela. RMP odegrał rolę w czasie akcji strajkowej w Sierpniu '80 i dołączył do „Solidarności”.
Istniały też mniejsze grupy. Stan wojenny rozbił
wiele organizacji narodowych. Po nim zaczęły
powstawać wydawnictwa, które rozprowadzały także prace z zakresu myśli narodowej.
Są to m.in. Unia Nowoczesnego Humanizmu,
Wydawnictwo Narodowe „Chrobry” (pisma
„Nowe Horyzonty”, „Pod Prąd”), wydawnictwo „Głosy”/„Periculum”/„Sprawa Polska”
(pismo „Polityka Polska”). W listopadzie 1981
roku powstaje Narodowe Odrodzenie Polski,
radykalne ideowo i programowo, odwołujące
się do narodowego radykalizmu i katolickiego
tradycjonalizmu. Ważna jest rola duszpaster- ›
stwa przy ul. Zagórnej w Warszawie, które
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staje się miejscem spotkań prawicy – narodowców, konserwatywnych liberałów, KPN,
Stronnictwa Polityki Realnej, weteranów AK

a do władz dostali się Maciej Giertych i Leon
Mirecki. Zaczęto używać określenia „SN senioralne” wobec tego etapu funkcjonowania
organizacji. W 1999 roku miał miejsce zjazd

i NOW, nestorów ruchu narodowego czy NOP.
Środowisko to kończy działalność w 1988 roku,
gdy narodowcy szerszym frontem wychodzą
z podziemia, by działać w nowej rzeczywistości.
Przez cały ten okres na emigracji funkcjonuje
Stronnictwo Narodowe zachowujące ciągłość
organizacyjną z przedwojennym Stronnictwem
Narodowym. Londyn do 1992 roku jest siedzibą władz zwierzchnich SN oraz redakcji organu
prasowego SN – „Myśli Polskiej”.
Pierwsze lata nowego ustroju to istny chaos i funkcjonowanie jednoczesne kilku nurtów
obozu narodowego. Można wyróżnić trzy nurty: odwołujący się stricte do tradycji ruchu,
wywodzący się z opozycji solidarnościowej
oraz endecję peerelowską. Istniał także podział
na „błękitną” i „różową” Endecję – „błękitna”
była ortodoksyjnie prawicowa, zaś „różowa”
popierała postulaty społeczne, a także często
jej członkowie wywodzili się z ugrupowań peerelowskich.
Nurt tradycjonalistyczny tworzyli ludzie

zjednoczeniowy senioralnego SN i Stronnictwa
Narodowo-Demokratycznego, którego owocem było powstanie Stronnictwa Narodowego.
Bodaj najważniejszym, najbardziej brzemiennym w skutki, sukcesem roku 1989 jest reaktywacja z inicjatywy Romana Giertycha
Młodzieży Wszechpolskiej. Innymi członami
tradycjonalistycznego odłamu było środowisko „Prawicy Narodowej” czy nowej redakcji
„Myśli Polskiej”.
Nowe SN szybko się rozpadło (2001), efektem czego był potężny rozłam i powstanie
organizacji, tworzących raczej odłam peerelowski z uwagi na proweniencję i przeszłość
ich działaczy, takich jak: SN „Szczerbiec”, SN –
Organizacja Polityczna Narodu, SN „Patria”, SN
im. R. Dmowskiego, SN „Ojczyzna”, SN (Leszka
Bubla), Polskie Stronnictwo Narodowe, Obóz
Wielkiej Polski. W tym nurcie znajduje się także
Polska Wspólnota Narodowa. Wszystkie wyżej
wymienione organizacje to tzw. kanapy, plank-

kształceni przez paleoendeckie „salony” i duszpasterstwo z Zagórnej. W 1989 roku w maju środowisko z Zagórnej rozpoczęło wydawnictwo pisma
„Słowo Narodowe”, które jednak w 1991 roku
zniknęło z rynku. W lipcu podjęto próbę reaktywacji Stronnictwa Narodowego, jednak była to
próba podjęta także przez zarejestrowanych TW,
aktywistów PRON, Zjednoczenia Patriotycznego
„Grunwald”, czy PZPR. Paleoendecja była w tej
materii rozbita, niektórzy poparli projekt, inni się
od niego odcięli. Odcięły się także władze emigracyjne SN. W odpowiedzi powołano Stronnictwo
Narodowo-Demokratyczne, któremu w 1992
roku emigracyjne SN przekazało majątek i ciągłość organizacyjną (samo zaś się rozwiązało).
W okolicach 1992 roku udało się niejako oczyścić to reaktywowane SN z postkomunistów,

ton polityczny i absolutny margines, który zbiorczo można podsumować mianem „lumpenendecji” ze względu na ich kondycję organizacyjną,
ideową, programową.
Endecja postsolidarnościowa tworzona
była z kolei przez Zjednoczenie ChrześcijańskoNarodowe z udziałem Wiesława Chrzanowskiego,
Marka Jurka czy Jana Łopuszańskiego. Partia ta
uczestniczyła w Sejmie w latach 1989-1993 oraz
rządach. Kreowano wizerunek na umiarkowany.
Zupełnie inaczej funkcjonowało założone w 1981
roku Narodowe Odrodzenia Polski, odwołujące
się do narodowego-radykalizmu. NOP istnieje
do dziś, choć ma minimalne znaczenie. W nurcie
postsolidarnościowym do ruchu narodowego odwoływało się także środowisko skupione wokół
Antoniego Macierewicza.
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W 2001 roku na miejsce SN-D powołano
Ligę Polskich Rodzin. Był to potężny sukces
i krok w stronę odrodzenia ruchu narodowego.

społeczne działanie. W 2010 roku MW i ONR
poprowadziły 11 listopada w Warszawie
pierwszy Marsz Niepodległości, który stał się

W jej skład weszły Młodzież Wszechpolska,
środowiska Radia Maryja, osoby powiązane
z SN. W wyborach parlamentarnych przebito
próg i wprowadzono 38 posłów i 2 senatorów.
W 2005 roku LPR zyskała 34 posłów i 7 senatorów i weszła w koalicję rządową z Prawem
i Sprawiedliwością oraz Samoobroną. Gdy rząd
upadł w 2007 roku, LPR straciła na znaczeniu
i w konsekwencji stopniowo się rozpadła, aż
do obecnego stopnia niemal całkowitego rozkładu.
Ważną rolą LPR było ułatwienie rozwoju
Młodzieży Wszechpolskiej, której członkowie
zostali posłami w 2005 roku. Po klęsce wyborczej MW usamodzielniła się od LPR. W okolicach 2000 roku zaczął odradzać się Obóz
Narodowo-Radykalny – w formie ruchu protestu, organizacji niepartyjnej, nastawionej na

zaczynem dla dalszego odradzania się ruchu
narodowego w Polsce. Pierwsze przemarsze
odbywały się nie bez przeszkód ze strony lewicowych bojówek oraz policyjnych prowokatorów, jednak z upływem lat Marsz stawał się
coraz większy i coraz bezpieczniejszy. Na stulecie odzyskania niepodległości, mimo absurdalnej próby zawłaszczenia wydarzenia przez PiS
i próby zakazania go przez PO, w Marszu wzięło
udział 250 tysięcy osób, co czyni go prawdopodobnie największą manifestacją w Polsce po
1989 roku.
W 2012 roku w formie stowarzyszenia szerokiego frontu patriotycznego przy głównym
udziale MW i ONR oraz udziale innych organizacji, jak np. Związek Żołnierzy NSZ czy partia
UPR, powołano Ruch Narodowy. Przekształcił
się on w 2015 roku w partię polityczną,

Marsz Niepodległości 2019. Warszawa, Rondo Dmowskiego
fot. MOs810

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Independence_March_Warszawa_2019_(1).jpg
licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
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a środowisko ONR zdystansowało się od niego.
RN, budowany w zasadzie od zera, w 2015 roku
osiągnął sukces w wyborach parlamentarnych

Narodowej Demokracji, głoszące hasła narodowo-demokratyczne i narodowo-katolickie. Są to przede wszystkim dwa najsilniejsze

wprowadzając z list Kukiz'15 kilku posłów, tworząc także Narodowo-Demokratyczny Zespół
Parlamentarny. Doszło jednak do rozłamu, jedynie Robert Winnicki pozostał wierny macierzystej partii występując zgodnie z ustaleniami
władz RN z klubu Kukiz'15, pozostali wybrani posłowie pozostali w ugrupowaniu Pawła
Kukiza. Podjęli nawet próbę utworzenia organizacji społecznej Endecja, jednak z miernym
rezultatem. Na przełomie 2018 i 2019 roku
Ruch Narodowy podjął rozmowy z działaczami konserwatywno-liberalnego środowiska
Janusza Korwin-Mikkego, efektem czego stała
się Konfederacja. Do sojuszu dołączyło także
środowisko Grzegorza Brauna tworząc wspólnie trzon obozu zjednoczeniowego ideowej
prawicy. Na różnych etapach funkcjonowania
młodej formacji związani z nią byli działacze
pro-life Kai Godek, „Skuteczni” Piotra LiroyaMarca oraz Federacja dla Rzeczypospolitej
Marka Jakubiaka. Obecnie Konfederację, pod
nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość,
tworzą Ruch Narodowy, partia KORWiN, par-

obecnie ugrupowania – partia Ruch Narodowy
oraz Młodzież Wszechpolska. Zaliczają się tutaj
także Narodowa Organizacja Kobiet oraz środowisko skupione wokół Marszu Niepodległości
(Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Straż
Marszu Niepodległości, Roty Marszu Niepodległości). Kolejnym odłamem są środowiska
skupione wokół idei narodowo-radykalnej – lokalne brygady Obozu Narodowo-Radykalnego,
a także marginalne Narodowe Odrodzenie
Polski czy Organizacja Falanga. Inne organizacje to organizacje skrajnie nacjonalistycznie,
mylnie kojarzone jako reprezentacja całościowego obrazu nacjonalizmu w Polsce – są to np.
Szturmowcy (znani z tzw. czarnego bloku na
Marszach Niepodległości), tzw. Autonomiczni
Nacjonaliści czy lokalne organizacje radykalne.
Przykrym przykładem prób rozbijania odradzającego się obozu narodowego w Polsce są organizacje pokroju funkcjonujących kilka lat temu
Narodowców RP, czy Konfederacji Narodowej.
Pewne elementy programu narodowego można znaleźć w Federacji dla Rzeczypospolitej
czy Ruchu 11 Listopada, marginalnych partyjkach, z czego pierwsza jest związana z byłym posłem Markiem Jakubiakiem, a druga
z protestanckim środowiskiem pastora Pawła
Chojeckiego. W całym tym tyglu funkcjonują
także organizacje pogańskie, odwołujące się do
Zadrugi, np. Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji
i Kultury Niklot, lokalne, jak Narodowa Łódź,
Narodowa Środa oraz mało znaczące – Praca
Polska (ugrupowanie niereligijne, z programem
socjalnym i narodowym) czy Klub im. Romana
Dmowskiego. Wciąż istnieją również kanapowe
partie odwołujące się do spuścizny Narodowej
Demokracji, jak np. Stronnictwo Narodowe im.
Dmowskiego Romana.

tia Konfederacja Korony Polskiej (Grzegorza
Brauna) i kilka mniejszych sił, m.in. Partia
Kierowców czy organizacja Konfederacja
Rolniczo-Konsumencka. Sam Ruch Narodowy
ma obecnie (marzec 2020 roku) pięciu posłów
na Sejm RP. Obiektywnie rzecz ujmując, jest
to z politycznego punktu widzenia najbardziej
istotna formacja odradzającego się ruchu narodowego.
Przechodząc do zupełnie współczesnej
sytuacji ruchu narodowego w Polsce, należy
wskazać na utrzymujący się znaczny pluralizm i rozdrobnienie środowiska, a także na
rozbieżności ideowe i programowe. Można
wykazać zatem główny nurt obozu narodowego, organizacje odwołujące się do spuścizny
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Robert Winnicki, poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji, przezs Ruchu Narodowego
fot. Paweł Kula

https://www.flickr.com/photos/sejmrp/30552219833/ licencja Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Podsumowując ostatnie trzydzieści lat
funkcjonowania obozu narodowego w Polsce
oczywistym jest fakt znacznego rozbicia środowiska i faktycznego chaosu organizacyjnego.

Artykuł w tym numerze jest artykułem
kończącym cykl „Zarys historii ruchu narodowego”. Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy w tym zakresie odsy-

Rozbicie to jest z jednej strony przedłużeniem
wielonurtowości Endecji w czasach komunizmu będącej z kolei skutkiem destrukcji obozu dokonanej przez wojnę, okupacje i komunizm, z drugiej zaś wynika ze współczesnych
podziałów i sporów. Obecnie największą siłą
obozu narodowego pozostają na płaszczyźnie
politycznej – Ruch Narodowy, na płaszczyźnie
społecznej – Młodzież Wszechpolska i środowisko Marszu Niepodległości.

łam do szczegółowych opracowań, zwłaszcza
do wydanej w 2015 roku pracy zbiorowej
Marka Chodakiewicza, Jolanty MysiakowskiejMuszyńskiej i Wojciecha Muszyńskiego pod
tytułem „Polska dla Polaków! Kim byli i są polscy narodowcy”. Z książki tej korzystałem jako
podstawy źródłowej do napisania wszystkich
artykułów cyklu. Zainteresowanych samą ideą
narodową odsyłam do najważniejszych autorów, ideologów polskiego nacjonalizmu, takich
jak Roman Dmowski, Zygmunt Balicki czy Jan
Ludwik Popławski, a także poszczególnych programów partyjnych. Sam w następnych numerach „Myśli Praskiej” będę podejmował kolejne
tematy z zakresu polskiej myśli narodowej przybliżając Czytelnikom tę tradycję i szkołę myślenia o polityce i sprawach publicznych. Wiele

*

*

*
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źródeł dostępnych jest w zasobach Internetu
– zarówno jako zdigitalizowane wersje prac
sprzed kilkudziesięciu lat, jak i przepisane na

była wolna, niepodległa, suwerenna, silna
i wielka, by Polacy byli gospodarzami w swoim własnym kraju i by ochronić Polskę przed

nowo pliki. Znaczna część podstawowych prac
została wydana na nowo w przeciągu ostatnich
kilkunastu-kilkudziesięciu lat. Dostępne są na
rynku, zwykle w księgarniach internetowych
czy serwisach aukcyjnych. Warto studiować
polską myśl narodową, pozwala ona bowiem
wykształcić sobie aparat poznawczy, czy też
paradygmat, dzięki któremu człowiek może
lepiej orientować się w polityce, a co najważniejsze – oceniać decyzje i stan rzeczy z punktu
widzenia polskiej racji stanu.
Przez ostatnie pięć miesięcy przedstawiłem w zarysie historię polskiego ruchu narodowego – jednej z oryginalnych polskich tradycji politycznych i środowiska, które już od
momentu powstania w drugiej połowie XIX
wieku wypisało na swoich sztandarach hasła
Boga, Narodu i Ojczyzny. Ruch ten niezmiennie,
przez 150 lat walczy o to, by Polska na zawsze

wrogimi siłami i szkodliwymi emanacjami postępowych utopii. Idee głoszone przez Romana
Dmowskiego, Zygmunta Balickiego, Jana Ludwika
Popławskiego i innych zasłużonych narodowców
okazują się nadal aktualne. Podjęty przed półtora wieku temu marszu ku Wielkiej Polsce
trwa nadal. Należy być pewnym, że polscy
narodowcy będą w awangardzie sił prowadzących Polskę i Polaków ku upragnionej wielkości. Prześledziliśmy wspólnie koleje losu pięciu
pokoleń polskich narodowców. Los szóstego
zależy tylko od nas.▪
Aleksander Kowaliński
Wiceprezes warszawskiego koła
Ruchu Narodowego

Aleksander Kowaliński, autor cyklu
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Kapelani z Puszczy Kampinowskiej
edług wspomnień żyjących jeszcze

chował zabitych, a idącym na kolejne akcje od-

żołnierzy, drugim kapelanem Grupy
Kampinos rezydującym przy dowództwie partyzanckim w Wierszach w czasie powstania, był
ksiądz Jerzy Euzebiusz Baszkiewicz znany pod
pseudonimem „Radwan II”, a przez swych ministrantów życzliwie przezywany „Gramofonem”
z racji charakterystycznego głosu.
Ksiądz Jerzy urodził się 16 grudnia 1914 r.
w Warszawie z ojca Franciszka i matki Leokadii
z domu Hiller. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego wstąpił do Seminarium Duchownego
i już w warunkach okupacji otrzymał 23 czerwca
1940 r. święcenia kapłańskie. Jako młody wikariusz skierowany został do parafii w Jasieńcu,
by po dwóch latach, 18 listopada 1942 r. podjąć pracę wikariusza-prefekta w parafii św.
Marii Magdaleny na Wawrzyszewie. Ze względu na rozległy teren parafii, na „polu bielańskim”, w niewykończonym budynku na rogu
ul. Barcickiej i al. Zjednoczenia, dla wiernych
z Bielan urządzona została kaplica, w której
ks. Jerzy pełnił swą duszpasterską posługę.

działom udzielał błogosławieństwa i odpuszczenia grzechów w obliczu śmierci in articulo
mortis. Niektóre posługi kapelan sprawował
w koncelebrze, na przykład pogrzeb Antoniego
Chomicza – „Stabrawy” celebrował razem z ks.
Praczem. Były także uroczystości radosne, jak
śluby i chrzty wśród miejscowej ludności, na
których bawili się także partyzanci.
Najprawdopodobniej on przyjeżdżał od
Dąbrowy Leśnej sprawować liturgię Mszy Św.
dla rannych partyzantów przebywających w polowym szpitalu, który przez jakiś czas funkcjonował w pensjonacie Stowarzyszenia Urzędników
Państwowych, późniejszym Domu Dziecka
przy ul. Pionierów. Energia kapelana i umiejętność rozmowy na trudne tematy budziły ogólne
uznanie i podziw nawet wśród jego dawnych
ministrantów – ówczesnych żołnierzy, którzy
znali go jeszcze z Bielan.
Do stałych obowiązków ks. Jerzy włączył
sobie codzienny obchód kwater, zwłaszcza
tych pododdziałów, które wróciły z jakiejś ak-

Zbliżał się sierpień 1944 r., w Puszczy organizowała się partyzantka, a Warszawa przygotowywała się do powstania. Nie mogło to
być obojętne dla 30-letniego, pełnego energii
księdza. Prawdopodobnie za cichym przyzwoleniem ówczesnego proboszcza ks. Stanisława
Kleczyńskiego, młody wikariusz Baszkiewicz
przeszedł do konspiracji i został zaprzysiężony jako żołnierz AK. Jak podaje M. Patkowski
w swojej książce „Stefan Wyszyński. Prymas
Kampinosu” na odprawie u dowódcy VIII Rejonu
Józefa Krzyczkowskiego „Szymona” w dniu 29
lipca 1944 r. wystąpił on już pod ps. „Radwan
II”, jako Naczelny Kapelan Grupy Kampinos. Od
pierwszych dni w Puszczy miał mnóstwo pracy.
Odprawiał Msze św., spowiadał, udzielał komunii, namaszczał ciężko rannych i umierających,

cji. Pojawiał się tak niespodzianie, że lecące
z ust żołnierskich „macie” urywano w pół słowa, a speszeni partyzanci spuszczali skromnie
głowy.
Zawsze interesował się przebiegiem akcji,
oglądał zdobyczną broń, a jego rzeczowe pytania sprawiały wrażenie obcowania z człowiekiem niezwykle jak na duchownego obytym
z wiedzą wojskową. Wytrwał z oddziałem aż
do końca, tzn. do rozbicia Grupy Kampinos pod
Jaktorowem w dniu 29 września 1944 r. W spisanych w latach 1956-60 „Wspomnieniach kapelana Kampinosu” (niestety zaginęły) „Radwan
II” tak wspomina ostatnią rozmowę z winnym
późniejszej klęski mjr „Okoniem”: „Podszedłem
do niego i referuję opinię oficerów, a równocześnie akcentuję konieczność natychmiastowego
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wymarszu z kotła. W odpowiedzi usłyszałem
stek ordynarnych słów a równocześnie ręka
„Okonia” sięgnęła do kabury, zawarczał – zabiję

w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP
(w Lasku Bielańskim), a w 1966 r. ks. Kardynał
Wyszyński mianował go penitencjarzem

cię klecho! Oficerowie chwycili za broń, „Okoń”,
się zreflektował. Było to po godzinie 9”.
Nie znamy szczegółów wyjścia księdza
z okrążenia, ale widocznie Opatrzność czuwała
nad nim, bowiem już 11 października 1944 r.
dał znak życia informując urzędującą wówczas
w Milanówku Warszawską Kurię Metropolitalną,
iż zatrzymał się w Łowiczu, gdzie odprawił
Mszę św. w kościele parafialnym św. Ducha.
Tam przebywał aż do przełamania frontu 17
stycznia 1945 r., po czym ruszył do Warszawy.
W drodze spotkał swego dawnego ministranta
z Bielan, łącznika Eugeniusza Wlaź ps. „Gabi”.
Już 27 stycznia 1945 r. dotarł do swej dawnej,
wawrzyszewskiej parafii. Stąd został przeniesiony do parafii św. Jana we Włocławku, lecz
po roku wrócił do Warszawy, by od kwietnia
1946 r. do marca 1950 r. pracować na stanowisku wikariusza prefekta w parafii Wszystkich
Świętych. Stąd był przeniesiony jako wikariusz
do parafii św. Floriana na Pradze, gdzie był od
1950 r. do końca 1959 r., ale wiedza i niezwykłe walory intelektualne sprawiły, że 12 grudnia

w Katedrze. W 1973 r. został kustoszem parafii św. Jana, a 3 kwietnia 1973 r. mianowano
go dziekanem Dekanatu Stare Miasto. Z obowiązków dziekana został zwolniony dopiero
dwa lata po opuszczeniu probostwa, tj. 16
października 1982 r. Umarł 1 grudnia 1984 r.
w swoim mieszkaniu na Dziekanii 1. Cztery
dni później po odprawieniu uroczystej mszy
żałobnej w Archikatedrze, został pochowany
na Bródnie w kwaterze kapłańskiej tuż obok
drewnianego kościółka.
Podczas tych wszystkich, powojennych lat
nigdy nie zapominał o swych partyzantach.
Uczestniczył w większości uroczystości organizowanych przez środowisko Grupy Kampinos,
a prywatnie spotykał się z wieloma weteranami
w swym staromiejskim mieszkaniu. Jak twierdzą
kapłani z jego otoczenia, ks. Baszkiewicz cieszył
się dużą sympatią ks. prymasa Wyszyńskiego,
pochodzącą zapewne jeszcze z partyzanckich
czasów. Pamiętają do dziś żartobliwe słowa
prymasa, gdy ks. Jerzy obejmował probostwo
w Katedrze: „i znów jestem twoim podwładnym”, co nawiązywało do wcześniejszej podległości szpitalnego kapelana w Laskach w stosunku do Naczelnego Kapelana Grupy Kampinos
„Radwana II” w Wierszach.
Pomimo upływu lat, wśród żyjących partyzantów, których kapelanem był ksiądz Jerzy
Baszkiewicz, świeża jest jeszcze pamięć o jego
dobroci, niezłomnym patriotyzmie i gorącym
sercu, a wyrazem tego jest zawsze nowy, zapalony znicz na jego bródnowskim grobie.▪

tamtego roku został mianowany prokuratorem w Wyższym Seminarium Metropolitalnym
w Warszawie i pracował tam do 1964 r. Ten rok
przyniósł księdzu Jerzemu zasłużoną stabilizację,
bowiem 10 marca 1964 r. w wieku 50 lat został
zwolniony ze stanowiska rektora i mianowany proboszczem w Archikatedrze św. Jana na
Starym Mieście, gdzie pełnił posługę aż do 14
stycznia 1980 r., kiedy to na własną prośbę, ze
względu na wcześniej już sygnalizowany zły stan
zdrowia, odszedł na emeryturę.
W czasie tego okresu życia proboszcz
Baszkiewicz otrzymał szereg ważnych godności
kościelnych. I tak w styczniu 1965 r. został honorowym kanonikiem Kapituły Metropolitalnej
Warszawskiej, cztery miesiące później rektorem

Stowarzyszenie Nasze Łomianki
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Jerzy Baszkiewicz – ksiądz, kapelan AK,
nauczyciel religii

U

r. 16 XII 1914 r. w Warszawie – zm. 1 XII
1984 r. w Warszawie
Absolwent Gimnazjum im. A. Mickiewicza
w Warszawie z 1934 r. Ukończył Szkołę
Podchorążych Artylerii, a następnie Wyższe
Seminarium Duchowne. We wrześniu 1939 r.
przerwał studia, by wziąć udział w wojnie
obronnej. Świecenia kapłańskie otrzymał
w 1940 r..
Od 1942 r. wikariusz – prefekt na Wawrzyszewie. Tam w kwietniu 1944 r. pod pseudonimem „Radwan II” został kapelanem rejonu
kampinowskiego Armii Krajowej. Jako kapelan
uczestniczył w dniu 1 VIII 1944 r. w ataku leśnych oddziałów Grupy AK „Kampinos” na lotnisko bielańskie, w ataku na dworzec Gdański
(21 VIII 1944 r.) oraz w bitwie pod Jaktorowem
(29 IX 1944 r.).
Po wojnie, w 1946 r. został skierowany do
Warszawy, najpierw do kościoła p.w. Wszystkich
Świętych na pl. Grzybowskim, potem do kościo-

Od 1 I 1957 r. do 31 VIII 1958 r. był nauczycielem religii w Liceum im. Króla Władysława
IV.
Od 1959 r. pracował w Seminarium
Duchownym w Warszawie. Następnie był
długoletnim proboszczem Archikatedry p.w.
św. Jana na Starym Mieście. Za jego kadencji
dokonano w murach tej świątyni poświęcenia
wielu tablic upamiętniających ważkie wydarzenia i wielkie postacie z historii Polski.
Ks. J. Baszkiewicz był kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitarnej Warszawskiej,
podpułkownikiem Wojska Polskiego; odznaczony
Krzyżem Walecznych.
Pochowany 5 XII 1984 r. na Cmentarzu
Bródnowskim w grobie kapłańskim.
W dniu 1 VIII 1986 r. na cmentarzu partyzanckim w Puszczy Kampinowskiej (we wsi
Wiersze) kombatanci odsłonili tablicę pamiątkową dwom kapelanom AK Grupy „Kampinos”:
„Radwanowi III” – Stefanowi Wyszyńskiemu

ła na Pradze p.w. św. Michała Archanioła i św.
Floriana Męczennika. Obie te świątynie podniósł
z gruzów, wykazując wielkie zdolności organizacyjne.

i „Radwanowi II” – Jerzemu Baszkiewiczowi.▪

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WIERSZE_037_Cmentarz_Wojenny_Tablica_01.jpg
licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Tablica pamiątkowa w Wierszach
fot. Andrzej Błaszczak
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Ślązacy wybrali Polskę

órny Śląsk to ogromne centrum prze-

„czarną ziemię” przybyła Komisja Plebiscytowa.

mysłu polskiego. W XIX i XX wieku miał
jeszcze większe znaczenie niż obecnie. Region
ten należał do najbardziej rozwiniętych w całej
Europie. 20 marca 1921 r. odbył się tam plebiscyt mający zadecydować o jego przynależności – bądź do odradzającej się Rzeczypospolitej
bądź do Rzeszy Niemieckiej. Jak jednak do tego
doszło?
Był to teren na którym ścierały się dwa
żywioły narodowe. Podczas konferencji wersalskiej mocarstwa zachodnie zadecydowały,
iż w imię zasady „samostanowienia narodów”
pozwolą wypowiedzieć się zainteresowanym
obywatelom. Nie bez zasług pozostawali członkowie Komitetu Narodowego Polskiego, na
czele z Romanem Dmowskim, walczący jednak
o bezwarunkowe przyłączenie obszaru, gdyż
gwarantował on zwiększenie ekonomicznego
potencjału kraju. W Polsce ostateczny tekst
traktatu wywołał wiele rozczarowań i goryczy,
gdyż klęska Niemiec została przyjęta jako zapowiedź końca jarzma pruskiego. Już od 1918
r. mnożyły się na Górnym Śląsku liczne wiece
i inne manifestacje patriotyzmu, jak chociażby

Nie mogła ona jednak zapewnić sprawiedliwego
wyroku. Administracja, szkolnictwo, policja były
w rekach niemieckich. Przykłady agresji i ucisku
to chociażby zaatakowanie przez niemieckie
bojówki polskiego pochodu świętującego obchody rocznicy podpisania Konstytucji 3 maja.
Drugie powstanie było przygotowane lepiej i miało poparcie Wojciecha Korfantego.
Stawiało sobie ono za cel rozwiązanie niemieckiej policji bezpieczeństwa Sicherheitspolizei
oraz ściślejszą kontrolę mocarstw nad administracją. Miała to być manifestacja zbrojnej siły,
rozpoczęta strajkiem generalnym, wszystkie
założenia zostały spełnione, a trwające pomiędzy 19 a 25 sierpnia wystąpienie zakończyło się
pełnym sukcesem.
Po zakończeniu II powstania rozpoczął się
okres najintensywniejszego przygotowania
i propagandy, szczególnie gdy stało się wiadome, że to w marcu odbędzie się plebiscyt.
Strona niemiecka eksponowała zacofanie Galicji
i Królestwa. Państwo Polskie jednak nie pozostawało w tyle. Sejm Ustawodawczy, w którym dominowali narodowcy, przyjął ustawę zawierającą
autonomię Śląska. Miał on nawet mieć przyznany oddzielny sejm. Ponadto statut zapewniał
lepsze, bądź takie samo, jak w Niemczech
ustawodawstwo socjalne. Nie bez znaczenia
pozostawało również uchwalenie konstytucji
marcowej, która porządkowała życie polityczne
Polski. Traktatem ryskim zakończył się 17 marca 1921 r. konflikt z bolszewickim państwem
sowieckim. Polscy politycy robili, co mogli by
zapewnić sobie przychylność mieszkańców
tego regionu.
20 marca odbył się plebiscyt. Niemcy przetransportowali na własny koszt blisko 200 tys.
ludzi, których związki z tą ziemią wydawały ›
się w pewnym stopniu naciągane. Rezultat był

zbiórki na „polski skarb narodowy”. W tej napiętej atmosferze przygotowania do powstania zbrojnego prowadzone były od końca 1918
r. Polegały one na rozbudowywaniu Polskiej
Organizacji Wojskowej, z której rekrutowało się
wielu późniejszych bojowników. Po ogłoszeniu
plebiscytu wrogość między dwoma narodami
silnie sie zaostrzyła.
W sierpniu 1919 r. po masakrze robotników
w kopalni „Mysłowice” wybuchło I powstanie
śląskie. Powstańcy, pełni zapału ale źle uzbrojeni, musieli ulec wyćwiczonym oddziałom
wroga. Po tym wystąpieniu rozpoczął się ogromy terror, zahamowany w pewny stopniu pod
naciskiem Francji. W styczniu 1920 r. na tę
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dobrym dla Niemców, gdyż prasa była prawie
w pełni zmonopolizowana przez naszych zachodnich sąsiadów. Za Polską głosowało 40,4%

Gdy jednak wojska Rzeszy zrozumiały, co się
stało, z całym impetem zaatakowały silnie obsadzone przyczółki obrony polskiej. Doszło do

ludności, czyli około 480 tys. ludzi. Mimo tych
liczb podział regionu miał wypaść szczególnie
niesprawiedliwie za sprawą Anglików i Włochów
postulujących za przyznaniem Polsce 1/4 terytorium, głównie rolniczych okolic. Z inspiracji
Korfantego te dane przedostały się do opinii
publicznej, co wywołało niesamowite poruszenie. Tak, jak przed drugim powstaniem wybuchł
potężny strajk, rozpoczynający 3 maja 1921 r.
III powstanie śląskie. Siła przywiązania do szeroko rozumianej polskości była tak duża, a zaskoczenie przeciwników proporcjonalnie idące,
że w ciągu pierwszych trzech dni bojownicy zajęli prawie cały obszar objęty tym plebiscytem.

wielu krwawych, bohaterskich potyczek min.
między 21 a 26 maja o Górę Świętej Anny, lub
też starcia nad Olzą. Pod naciskiem Komisji
Międzysojuszniczej doszło w czerwcu do
wstępnych porozumień co do zawieszenia broni. Ostatecznie teren został podzielony w stosunku 29-71 pod względem obszaru na naszą
niekorzyść, jednak był to teren silnie uprzemysłowiony, na którym znajdowała się znaczna
część kopalń. Podział ludności był zdecydowanie korzystny, bo po stronie Rzeczypospolitej
znalazło się aż 46% ogółu mieszkańców.
Plebiscyt na Śląsku pokazuje, jak bardzo
wartości potrafią być silniejsze od ogromnego
kapitału i terroru. Teren ten znajdował się bardzo
długo pod panowaniem czeskim i niemieckim
w poprzednich stuleciach. Bardzo duże znaczenie miała propolska agitacja, głównie ze strony
Ligi Narodowej, wśród ludzi mieszkających tam
na stałe. Pod jej wpływem w prawie w 50% wyrazili chęć przynależności do borykającego się
z problemami, młodego państwa polskiego. Ta
sytuacja daje nam piękny morał, łatwy do odczytania w dzisiejszych czasach. Masowa agitacja
nie musi wygrać z tym, co znajduje się w sercach
ludzi wolnych, a słabszy może niczym biblijny
Dawid postawić się silniejszemu.▪
Szymon Łuczak

Plakat Tylko z Polską lud śląski rozerwie okowy niewoli
Śląska Biblioteka Cyfrowa
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/48/edition/45/
content
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„Kogoś dla Ciebie mam”
Historia duchowej adopcji dziecka poczętego

N

atalka śpi, a ja słucham jak spokojnie
i równo oddycha. Tyle lat czekałam na

radość nigdy nie będzie moim udziałem.
Minęły lata zanim podjęliśmy decyzję
o adopcji. Mieszkaliśmy już wtedy w USA,

to, żeby utulić do snu swoje dziecko, żeby
je pogłaskać, posadzić na kolanach. Razem
z mężem marzyliśmy i walczyliśmy usilnie
i długo o to, żeby zostać rodzicami. Ale ciągle bez skutku. Nasza rodzina była ciągle
niepełna.
Było we mnie dużo żalu i buntu. Macierzyństwo było dla mnie tak ważne, najważniejsze. Dlaczego mam dźwigać tak ciężki
krzyż? Jako lekarz pediatra, a później neonatolog, którego wzywano do porodów wysokiego ryzyka, byłam tyle razy świadkiem
nowo rodzącego się życia. Piękne to doświadczenie – widzieć rodziców, którzy tulą
do siebie ich nowo narodzone dziecko, całują
i płaczą ze szczęścia. Ja często wychodziłam
z sali porodowej też płacząc.. z żalu, że taka

w Arizonie. Adopcja naszej pierwszej córeczki
była procesem z wielu powodów trudnym. Ale
po wielu tygodniach modlitwy, po moim osobistym doświadczeniu nawrócenia, po 12-letnim
oczekiwaniu, udało się.
Duchowej adopcji dziecka poczętego po
raz pierwszy podjęłam się z wdzięczności.
Wdzięczności za dar macierzyństwa, ale też
wdzięczności za biologiczną mamę naszej
córki. Bo gdyby Doreen dokonała innego
wyboru, gdyby nie wybrała ŻYCIA, ja też nie
byłabym mamą.
Zaczęłam modlitwę za poczęte i jeszcze nienarodzone życie. Obliczyłam sobie datę porodu
adoptowanego duchowo dzidziusia. Modliłam
się za dziewczynkę, nadałam jej nawet imię.
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Codzienny różaniec przez 9 miesięcy.. Jeszcze
nigdy wcześniej ani nigdy później w taki sposób nie odmawiałam różańca. Byłam tak za-

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji
dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki.
Trwa dziewięć miesięcy i polega na odmawia-

angażowana w każde „Zdrowaś Mario”, każdą
modlitwę wypowiadałam z serca. Wydawało
mi się, że utworzyłam jakąś niewytłumaczalną
więź z mamą, która pod sercem nosiła moje
adoptowane duchowo dziecko.
Duchową adopcję zakończyłam 30 listopada adoracją Pana Jezusa. Wychodząc z kaplicy
poczułam niesamowity pokój. Po prostu wiedziałam że wszystko zakończyło sie dobrze.
Dzidziuś urodził się zdrowy, z mamą też jest
wszystko w porządku.
Tej samej nocy odebrałam telefon ze szpitala, z porodówki. Powiedziano mi, że młoda
kobieta jest w ciąży i rodzi. Nie może wychować
swojego dziecka i chce je oddać do adopcji. Czy
nie byłabyś zainteresowana? – padło pytanie..
Trudno mi było uwierzyć w przebieg wydarzeń.
Natalka urodziła się nad ranem. Następny
telefon ze szpitala. Była to tym razem biologiczna mama naszej drugiej córki. Powiedziała
wtedy zdanie, którego nie zapomnę do końca
życia: „mam kogoś dla Ciebie”. Natalkę przy-

niu jednej tajemnicy różańcowej oraz krótkiej
modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
Często duchową adopcję rozpoczyna się od
złożenia przyrzeczenia, które jest składane uroczyście w kościele. Można jednak takie przyrzeczenie złożyć także prywatnie. Podjąć się jej
mogą wszyscy – świeccy, osoby konsekrowane,
mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku.
Podejmujmy się duchowych adopcji i módlmy się za poczęte i nienarodzone dzieci. Każde
uratowane życie ma swoją historię.
Anita Stola
Lekarz medycyny
Pediatra – neonatolog

wieźliśmy do domu po dwóch dniach. Głęboko
wierzę, że przez te 9 miesięcy głębokiej modlitwy różańcowej, modliłam się o życie i zdrowie
swojej własnej córki.
Potem były następne duchowe adopcje i modlitwy pod klinikami aborcyjnymi.
Doświadczyłam świadectw wielu osób, które
podchodziły do modlących się grup i opowiadały historie swojego życia. Były wśród tych
osób kobiety, które chciały dokonać aborcji,
a krótka rozmowa, obecność i modlitwa pro-liferów zmieniła ich decyzje. Były osoby przypadkowe, które widząc modlące się grupy, zatrzymywały się na krótko żeby wyznać: „dzięki
Waszej obecności i modlitwie żyję” albo „dzięki
Wam żyje moje dziecko”.
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Dołącz do Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego – 25 marca 2020 r.

25

http://sklep.stanislawbm.pl/pl/p/Duchowa-Adopcja-folder-100-szt./530

marca obchodzimy zwiastowanie NMP.
W tym dniu rzesze ludzi podejmują się
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Powstała
ona po objawieniach Matki Bożej w Fatimie jako
odpowiedź na wezwanie do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy.
W roku 1987 została przeniesiona do Polski.
Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał
w kościele ojców paulinów w Warszawie – stąd
rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice. Duchowej Adopcji może podjąć się każdy.
Aby przystąpić do Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego trzeba każdorazowo złożyć przyrzeczenie uroczyście lub prywatnie, które widnieje na zdjęciu obok. Osoba podejmująca się
Adopcji zobowiązuje się:
- przez kolejne 9 miesięcy odmawiać jedną
tajemnicę różańca w intencji dziecka oraz
jego rodziców,
- codziennie odmawiać modlitwę:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej
Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością,
oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po
narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie
zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
- jeśli chce może podjąć dodatkowe postanowienia.

Duchową Adopcję Dziecka Poczętego można krzewić poprzez:
- pozyskanie kilku osób zainteresowanych
duchową adopcją,
- uzyskanie zgody księdza proboszcza na
przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej
adopcji w kościele,
- skontaktowanie się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń (Centralny
Ośrodek Ruchu Krzewienia Duchowej
Adopcji, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 2,
42-202 Częstochowa, tel. 34 377 74 15).
O codziennych praktykach związanych
z duchową adopcją może nam przypominać
mobilna aplikacja „Adoptuj Życie”, którą można
pobrać ze strony www.adoptujzycie.pl.▪
ŁR
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D

Życie jest darem, a eutanazja…

la człowieka religijnego życie jest wielkim

praktykowany w średniowieczu, gdy podczas

darem od Boga. Ale i osoby niewierzące zgodziłyby się chyba za stwierdzeniem, że
życie jest nam dane przez wolę i dobrą chęć
rodziców. Zaprzeczać temu byłoby nonsensem.
Gorzej jest z uznaniem, że życie jest nadzwyczajną wartością.
Gotowi jesteśmy uznać taką ocenę życia dopóki ono nam nie sprawia kłopotów, tj. zdrowie
nam sprzyja, nie mamy żadnych dolegliwości.
Problem zaczyna się wówczas, gdy pojawia się
choroba, zaczyna męczyć niesprawność starości, a czasem bóle stają się nie do zniesienia.
Człowiek wierzący, religijny, jest w stanie pogodzić się z tym stanem rzeczy, ponieważ chorobę i występujące niejednokrotnie silne bóle
traktuje jako ofiarę za swoje i bliźnich przewinienia zwane grzechami, łączy się w cierpieniu
ze Zbawicielem, który także – i to dobrowolnie –
cierpiał. Nie każdy jednak potrafi tak się do tego
przykrego ludzkiego zjawiska dostosować i niejeden zadaje sobie pytanie, czy nie lepiej skrócić
sobie męki, bo i tak śmierć jest nieunikniona.

bezsensownych (moim zdaniem) walk rycerskich pokonany jeszcze żył, ale dogorywał, to
„szlachetnie” było skrócić mu męki i przyśpieszyć niechybną śmierć, zadając cios niedużym
mieczykiem zwanym mizerykordią (łacińskie
misericordia – miłosierdzie). Napotkałem opis
tego, jak pamiętam, w literaturze szkolnej.
Obecnie wprowadzono pewien podział pojęciowy w terminie eutanazja. Operuje się pojęciem ortotanazja jako eutanazją bierną w odróżnieniu od czynnej, to jest zabójstwa z litości,
czyli uśmiercenia. Przez ortotanzję rozumie się
obecnie odstąpienie od leczenia beznadziejnie
chorego, gdy widać, że podtrzymywanie życia
lekami i zabiegami nie przynosi pozytywnego
rezultatu, to znaczy nie daje szans na polepszenie zdrowia, a cierpienia stają się nieznośne. Z tym ostatnim problemem lekarze starają
się jakoś radzić i choremu pomóc poprzez tak
zwaną opiekę paliatywną, tj. stosowanie środków uśmierzających ból (choć niejednokrotnie
także przyśpieszających śmierć), ale nieusuwa-

Stąd narodził się pomysł znalezienia takiego
sposobu zakończenia życia, aby nie łączyło się
ono z często występującą koniecznością znoszenia wielkich cierpień. Sposób ten nazwano
eutanazją, terminem pochodzącym z języka
greckiego, bo podobno już dawno temu oni
właśnie, Grecy, ten termin do języka wprowadzili (euthanatos określało „łatwą śmierć”).
Z czasem, w miarę przyswajania tego terminu
do języka powszechnego (termin eutanazja jest
spotykany w wielu językach), termin ten zaczął
nabierać różne, zbliżone znaczenia, jak na przykład: dobra, bezbolesna śmierć.
Już dawno temu niektórzy uznali, że najprostszym sposobem skrócenia cierpień
umierania jest po prostu samobójstwo lub zabójstwo z litości. Sposób ten był, na przykład,

jących przyczyn choroby. Termin paliatywny jest
z łaciny, ale niewiele tłumaczy. Słowo pallium
oznaczało płaszcz grecki wykonany z miękkiego materiału (a zatem przyjemny w użyciu) i dlatego noszenie jego w czasach rzymskich było
uważane za zniewieścienie. Pallius był to ktoś
okryty tym płaszczem, to znaczy ktoś dbający
o komfort życia. Obecnie opieka paliatywna
jest dość rozpowszechniona, choć nie w pełni
wykonywana ze względu na brak odpowiedniego i dostatecznego personelu i odpowiednich
środków.
Z tego co wiem, Caritas w miarę swoich
możliwości pełni opiekę tak zwaną hospicyjną,
to znaczy dla nieuleczalnie chorych w stanie
terminalnym, tj. końcowym (życia), Termin hospicjum (hospitium) jest z łaciny i znaczy gospoda,
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gościnność, od łacińskiego hospes, dopełniacz:
hospitis –gospodarz, gość. Przez hospicjum
rozumiano także schronisko dla podróżnych,

opatrunki, myją chorego. Siostra Rak zatrudnia
w hospicjum błogosławionego Michała Sopoćki
58 pracowników: personel medyczny, psycho-

pielgrzymów oraz stancję dla uczniów. Caritas
nie ma, jak dotąd, warunków na przygarnianie
ciężko chorych w jakimś przytulisku, więc pełni
tę opiekę samarytańską w warunkach hospicjum
domowego, to znaczy zapewnia opiekę terminalną w domu chorego. Niestety zdarzają się
tak przykre przypadki, że ktoś stroni od pomocy
kogoś związanego z usługą inspirowaną poczuciem religijnym, nie chce tej pomocy i umiera
w cierpieniu. Jeśli wierzyć doniesieniom medialnym, to ma podobno jednak powstać świecki (miejski) ośrodek hospicyjny w Łodzi. Wszak
to nawet dziwne, że w tak dużym mieście takiej
placówki dotąd nie było. Jak to naprawdę będzie – zobaczymy. W każdym razie, do tej pory
(wg mojego rozeznania) na opiekę paliatywną
można liczyć tylko ze strony Caritasu, tj. ludzi
religijnych, lekarzy i wyszkolonego personelu,
którzy jako wolontariusze służą opieką końca
życia potrzebującemu człowiekowi. Z Internetu
otrzymałem wiadomość, że w centrum Wilna
działa jedyne na Litwie hospicjum. Stworzyła je

logów, rehabilitantów, administrację, pracowników socjalnych. Hospicjum ma własną kuchnię;
przygotowuje wszystko, co potrzebuje lub życzy
sobie chory. Nie bierze od pacjentów żadnych
pieniędzy, choć zapewnia im także leki. 15 lutego br. zostanie uruchomiony obok dotychczasowego hospicjum nowy ośrodek, hospicjum dla
dzieci. Przygotowywana jest sala rehabilitacyjna. Całe wyposażenie to ludzkie serca. Tylko na
budowę dziecięcego hospicjum siostra „wyżebrała” (jak to nazywa) półtora miliona euro (na
Litwie euro jest środkiem płatniczym). Obecny
miesięczny koszt utrzymania placówki to 68 tysięcy euro. Refundacja z litewskiej kasy chorych
to 35 procent. A o resztę trzeba wyciągać rękę
i patrzeć w oczy – przyznaje siostra.
Eutanazja czynna, czyli zabójstwo z litości jest w Polsce zakazana. Nie wszędzie tak
jest. Na przykład eutanazja jako samobójstwo
podejmowane z pomocą lekarzy jest otwarcie
praktykowana w Holandii od 1973 r.. Równie
liberalne prawo jest w Belgii i Luksemburgu.

i prowadzi polska zakonnica – siostra Michaela
Rak. Otacza opieką wszystkich bez względu na
chorobę, narodowość czy wyznanie, również
Polaków. Teraz przygotowuje się do otwarcia hospicjum dla dzieci. Kiedy przyjechała do
Wilna 11 lat temu, nie miała żadnych pieniędzy.
Wówczas państwo litewskie zwróciło diecezji
poklasztorne zrujnowane budynki z XVI wieku.
Poprzez konferencję zainteresowała społeczeństwo sprawą hospicjum. I wówczas znaleźli się
chętni do pomocy w urządzeniu hospicjum oraz
ofiarowali pomoc finansową. Na Litwie nie istniało nawet słowo na określenie placówki paliatywnej. Obecnie Komisja Językowa poleca
słowo hospisas. Pracownicy hospicjum opiekują się chorymi także w ich domach i to nawet
w odległości 100 km od Wilna. Robią kroplówki,

W Niemczech 25 czerwca 2010 r. Trybunał
Federalny wydał orzeczenie, że samobójstwo
jest legalne, jeśli pacjent wyraźnie zażyczył
sobie zakończenia sztucznego podtrzymywania życia. Trybunał podkreślił, że nadal nielegalna pozostaje aktywna pomoc w samobójstwie. Niedawno otrzymałem wiadomość, że
Niemiecki Trybunał Konstytucyjny wypowie się
w sprawie eutanazji 26 lutego 2020 r.. Chodzi
tu o rozpatrzenie paragrafu 217 prawa karnego dotyczącego wspomaganego samobójstwa.
Amerykański nadawca tej wiadomości (Paul
Coleman) nadmienił, że tam gdzie eutanazja jest
legalna, jak w Belgii, czy Holandii, liczba przypadków eutanazji stale wzrasta każdego roku.
Zwrócił uwagę, że prawo międzynarodowe ›
silnie chroni prawo do życia, szczególnie tych
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najsłabszych, a państwo powinno zaostrzać,
a nie osłabiać prawo, które chroni chorych, cierpiących i ludzi starych, bo oni zasługują na naszą

eutanazję bezpośrednią, lecz oddzielił od niej
decyzję o rezygnacji z uporczywej terapii (są
to pewne zabiegi medyczne, które przestają

największą troskę i szacunek. Zdaniem tego autora legalizowanie wspomaganego samobójstwa
jest zgubnym krokiem w złym kierunku. Sprawa
ta była bardziej naświetlona w broszurze rozpatrującej, co się wydarzyło w krajach jak Belgia,
Kanada, Holandia, które niestety poszły tą drogą.
Aktualnie zakwestionowano do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka belgijskie prawo
o eutanazji z powództwa Toma Mortiera.
W Gazecie Lekarskiej nr 02/2020 ukazał się
artykuł lekarza specjalisty psychiatry Leona
Ferfeckiego, który dość obszernie zrelacjonował
problem eutanazji, a którą wbrew dosłownemu
tłumaczeniu tego wyrazu przyjęło się uważać
(jak pisze autor: „za sprawą doświadczeń historycznych XX wieku”) za uśmiercanie. W związku
z tym autor uważa, że obecnie należy zastąpić
słowo eutanazja terminem opieka końca życia
i warte jest rozpowszechnienie tego terminu,
a co ważniejsze praktykowanie.
Jak wygląda sprawa eutanazji w doktrynach
religijnych? Żydowskie prawo odrzuca wszelkie

być pomocne dla chorego). Taką decyzję o zaprzestaniu terapii papież wyraźnie oddzielił od
eutanazji i samobójstwa. Podobne rozważania
znajdują się w etyce prawosławnej i protestanckiej. Wspólnota Kościołów Ewangelickich
w Europie opowiada się za ochroną praw osób
śmiertelnie chorych i umierających, podkreślając
zarówno prawo do życia do samego końca, jak
i do rezygnacji z uporczywej terapii. Wspólnota
odrzuca pomoc przy samobójstwie. Stoi na stanowisku, że eutanazja nie jest wyłącznie kwestią
indywidualnego sumienia, a legalizacja eutanazji
prowadzi do uznania jej za normalną praktykę
lekarską. Świadkowie Jehowy życie uważają
za cenny dar Boga i dlatego niedopuszczalne
jest odebranie życia przez eutanazję. Islam na
Muzułmańskiej Konferencji Medycznej w 1981
r. potępił samobójstwo i eutanazję, ale opowiedział się za rezygnacją z metod sztucznego przedłużania życia. Buddyzm nie aprobuje eutanazji.
Eutanazja czynna jest w polskim prawie zabroniona, ale traktuje się ją jako występującą za-

środki, które zmierzają do skrócenia ludzkiego
życia. Współczesne autorytety rabinackie zezwalają na podawanie środków uśmierzających
ból, chociaż w znacznym stopniu skracają one
życie śmiertelnie choremu. Zakazują jednak
środków, które przyśpieszają śmierć, ale odrzucają interwencje medyczne, które sztucznie
przedłużają życie.
Etyka katolicka stanowczo odrzuca eutanazję czynną, m.in. w Katechizmie Kościoła
Katolickiego czytamy w kan. 2277: „Eutanazja
bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków polega na położeniu kresu życia osób upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona
moralnie niedopuszczalna”.
W 1995 r. papież Jan Paweł II w swojej
encyklice Evangelium Vitae ponownie odrzucił

wsze pod wpływem współczucia dla cierpiącej
osoby. Traktuje się ją jako rodzaj zabójstwa karanego w łagodniejszy sposób. Osoba jej dokonująca jest zagrożona karą pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do 5 lat. Wyjątkowo sąd może
zastosować złagodzenie kary, a nawet odstąpić
od jej wymierzenia. Przepis art. 150 kodeksu
karnego nie wymaga wprost, aby osoba żądająca eutanazji była śmiertelnie chora, ale wymóg
taki wprowadziło orzecznictwo. W 2013 r. 65%
Polaków podobno było za dopuszczalnością
przerwania życia nieprzytomnych pacjentów
z uszkodzonym mózgiem, a 53% za dopuszczalnością przyśpieszenia śmierci nieuleczalnie chorych na ich. Czy vox populi ma stanowić o prawie
moralnym?▪
Tadeusz Gerstenkorn
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Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej.
Kto to jest i po co został ustanowiony?
W pierwszym liście do Koryntian św. Paweł
pisze w rozdz. 4, wers 1-2: „Niech więc uważająnas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy
tajemnic Bożych! A od szafarzy już tutaj się żąda,aby każdy z nich był wierny”.
Zwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej
w Kościele łacińskim są wszyscy duchowni -biskupi, prezbiterzy oraz diakoni. Ustanowieni
obrzędem akolici są z urzędu nadzwyczajnymi
szafarzami Komunii Świętej, posługa akolity
udzielana jest dożywotnio. Inni nadzwyczajni
szafarze Komunii są upoważnieni przez biskupów jedynie do pełnienia konkretnej funkcji w liturgii, powołani na określony czas i do posługiwania w konkretnej diecezji. Chrystus ustanowił
sakrament Eucharystii, aby ocalić nas od śmierci
wiecznej. Tym samym, nadzwyczajny szafarz
Komunii Świętej jest tylko sługą w zanoszeniu Najświętszego Sakramentu schorowanym
i starszym ludziom, którzy nie mogą chodzić
do kościoła. We wczesnym chrześcijaństwie (II

tylko mężczyzn, ale też siostry zakonne i niewiasty życia konsekrowanego. Nie bójmy się
szafarzy, ich obecności i posługi w Kościele, oni
tylko kochają Chrystusa i miłują bliźniego, poświęcając swój czas dla potrzebujących.
Tym samym odpowiadają na zawołanie św.
Jana Pawła II mówiącego w homilii w czasie
mszy inaugurującej jego pontyfikat: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.
Czyż wybór takiej służby jak nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, to nie jest krok wykonany
w stronę Jezusa, który stoi przed człowiekiem
zakryty w Eucharystii i czeka na niego, aby do
Niego przyszedł?▪
Janusz Wójcik

wiek), wierni po celebracji Eucharystii zabierali ją ze sobą do domu dla chorych. Około X
i XI wieku zaczęto udzielać Komunii Świętej
wyłącznie do ust. Od XIV – XV wieku Kościół
odszedł od możliwości udzielania, a nawet dotykania Komunii Świętej przez osobę świecką.
Przyjmuje się, że po Soborze Watykańskim II
przywrócono możliwość powoływania osób
świeckich udzielających Komunii w sytuacjach
nadzwyczajnych. Na temat posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej mówią
dokumenty Konferencji Episkopatu Polski
(2 maja 1990 r.), Uchwała 240. We Wskazaniach
Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej (9 marca
2006 r.), polscy biskupi wprowadzili zapis że,
ordynariusz może wyznaczyć na szafarzy nie
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zaprasza!
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