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Słowo od redakcji

Tematów w ostatnim czasie dużo… 
Wybory prezydenckie, zalane mia-

sta w Polsce pokazujące dbałość sa-
morządowców o infrastrukturę wodną, 
bitwa pod Grunwaldem, rzeź Polaków 
na Wołyniu oraz wybuch Powstania 
Warszawskiego… Jednak prym w ostat-
nim czasie wiedzie polityka. 

Polska polityka jest pewna niespodzia-
nek. Często przyprawia o zawrót głowy, 
nerwy ale też powoduje dużo śmiechu. 
Po pierwszej turze wyborów prezydenc-
kich Andrzej Duda jak i Rafał Trzaskowski 
zaczęli przymilać się do wyborców 
Krzysztofa Bosaka. Szczególnie komicz-
nie to wychodziło temu drugiemu, który 
stojąc po drugiej stronie barykady chciał 
ocieplić swój wizerunek wśród narodow-
ców. Jednak przejechał się na pamięci 
wyborców, którzy zwłaszcza u konfede-
ratów są bardzo pamiętliwi. Nagle pan 
Trzaskowski deklaruje, że jest katolikiem, 
że popiera narodowców a tak w ogóle to 
chyba przyszła pora dla niego aby pojawić 
się na Marszu Niepodległości. Tak ten sam 
pan Rafał, który nawoływał do delegaliza-
cji Ruchu Narodowego, ten sam, który po-
piera homolobby i sprowadzenie do Polski 
tzw. uchodźców. Wyobraźmy go sobie te-
raz krzyczącego na Marszu Niepodległości 
„Polska narodowa”, „Polska rodzina to 
chłopak i dziewczyna”, lub „Raz sierpem, 
raz młotem czerwoną hołotę”… 

Patrząc na politykę można odnieść 
wrażenie, że politycy żyją w innym świe-
cie. Świecie oderwanym od rzeczywisto-
ści. Politycy, którzy wybierani są przez 
daną grupę nagle zapominają o swoich 
zobowiązaniach. Często obiecują więcej 

niż mogą dać. Dochodzimy do absurdu 
przekupywania wyborcy, kiedyś to była 
kiełbasa i wódka. Dzisiaj jest to rozdaw-
nictwo pieniędzy. Ten który więcej obie-
ca, że da wygrywa. Warto tu przypomnieć 
słowa Margarett Thatcher, która mówiła 
„Nie ma czegoś takiego jak „publiczne pie-
niądze”. Jeżeli rząd mówi, że komuś coś 
da, to znaczy, że zabierze Tobie. Bowiem 
rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy”. 
Niech te słowa towarzyszą nam na co 
dzień zwłaszcza kiedy politycy obiecują 
dobry socjal. 

Żyjąc współcześnie pamiętajmy o tych,  
którzy wpierw dzielnie walczyli pod 
Grunwaldem, potem w Powstaniu War-
szawskim. Nie dajmy się omamić tanimi 
obietnicami. Polak zawsze miał pod górkę. 
Ale to czyniło z niego człowieka twarde-
go, nieustępliwego. To dawało wiarę oraz 
nadzieję w najgorszych dla naszego na-
rodu czasach. Polak ośmieszany, często 
zmieszany z błotem dzięki odwadze i mi-
łości do swej Ojczyzny nie dał się złamać. 
Ideologie, dyktatury mijają. 

Nie dajmy by przeminęła Polska wraz 
z bogatą historią, którą trzeba pielęgno-
wać. Jeśli sami tego nie zrobimy nikt za 
nas tego nie zrobi. Ojczyzna jest nam dana 
ale też i zadana.▪

Łukasz Russa
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Wywiady

Nie zapominajmy o Nich!
Ze współorganizatorem akcji „Obiady dla 
Bohaterów” Radosławem Hołodniukiem 
rozmawiał Łukasz Russa. 

ŁR: Kto był organizatorem akcji „Obiady 
dla Bohaterów”? Do kogo ona była skie-
rowana? 
RH: Organizatorem inicjatywy było 
Stowarzyszenie Zachowania Pamięci 
o Armii Krajowej, ale tak naprawdę była 
to konsolidacja kilkudziesięciu stowarzy-
szeń, przyjaciół z którymi współpracujemy 
przeszło dekadę. Tak naprawdę inicjaty-
wa była skierowana do bardzo szero-
kiego grona kombatantów, zarówno jak 
i z pierwszej, taki i drugiej konspiracji. Nie 
dzielimy kombatantów na poszczególne 
organizacje czy zrywy. 

ŁR: Jak wyglądało od strony technicznej 
przygotowanie oraz dostarczenie takiego 
posiłku do osoby potrzebującej?
RH: Był to gigantyczny wysiłek logistycz-
ny setek osób, ale zadziałało to na zasa-
dzie siatki alarmowej. Pojawił się wróg 
w postaci pandemii i użyliśmy wszyst-
kich naszych kontaktów żeby zawalczyć 
o zdrowie naszych Bohaterów. Szczególne 
podziękowania należą się tu Wojskom 
Obrony Terytorialnej, które wykonały 
naprawdę kawał dobrej roboty, dlatego 
ponownie dziękujemy niezastąpionemu 
gen. Wiesławowi Kukule. Ale pomagali 
nam również żołnierze Wojska Polskiego, 
funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby 
Więziennictwa, czy też harcerze ZHR 
i ZHP, którym bardzo serdecznie dzięku-
jemy za ich poświęcenie w trakcie trwania 
naszej wspólnej operacji. 

ŁR: Jak wspomniałeś, pomagacie komba-
tantom z Powstania Warszawskiego? Czy 
łatwo z takimi osobami pomimo dużej 
różnicy wieku nawiązać kontakt? 
RH: Nie. Są to osoby z zasady bardzo nie-
ufne. Nauczyło ich tego życie. Prawdziwi 
kombatanci otwierają się dopiero, jak 
zdobędzie się ich zaufanie. A do tego po-
trzeba czasu i szczerego serca. W kwestii 
wieku to ludzie z innej gliny, mając setkę 
lat nie przeszkadza im to w prowadzeniu 
Facebooka czy korzystaniu z komputera.

ŁR: Czy było jakieś spotkanie z Pow-
stańcem, które utkwiło Ci szczególnie 
w pamięci? Może jakaś historia, którą 
zapamiętałeś? 
RH: Może nie z powstańcem, ale z jednym 
z żołnierzy wyklętych. Był to śp. Zbigniew 
Matysiak ps. ,,Kowboj’’. Żołnierz legendar-
nego cc. Hieronima Dekutowskiego ps. 
Zapora. Był to niesamowicie szlachetny 
człowiek z pięknym życiorysem i do tego 
genialny gawędziarz. Każde spotkanie 
z nim było niesamowite i zostawiało głę-
boka rysę w duszy, która uczyła umiłowa-
nia do Ojczyzny. 

ŁR: Jak Powstańcy wspominają czasy 
okupacji, powstania? Czy jest jakiś wspól-
ny mianownik dla opowiadanych przez 
nich wspomnień? 
RH: Tak. Wszyscy mieli dosyć życia na 
kolanach i chcieli walczyć jak równy 
z równym. Po wielu latach na kolanach 
chcieli z nich wstać A zobaczyli nareszcie 
światełko w tunelu... Zawsze jak mówią 
o pierwszym dniu to odnosi się wrażenie, 
że w całej Warszawie latały motyle. 
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Wywiady

ŁR: Wiele współcześnie żyjących osób 
dokonuje negatywnej oceny Powstania. 
Argumentują to tym, że ono źle było 
przygotowane, wielu młodych ludzi zgi-
nęło. Jak do tej oceny odnoszą się żyjący 
do dziś Powstańcy? 
RH: Nie należy oceniać tak tragicznych 
wydarzeń siedząc w ciepłych kapciach na 
fotelu. 

ŁR: Oni walczyli za naszą wolność, czy 
dzisiaj nie czują się zapomniani, odrzuce-
ni, czy wręcz niezrozumiani?
RH: Zdecydowanie nie. Wiele fundacji 
stowarzyszeń dba o to, aby tak się nie 
czuli. Robimy to codziennie. A nie tylko 
w okolicach 1 sierpnia. Martwi nas tylko 
wykorzystywanie autorytetu tych osób do 
rozgrywek politycznych, na co patrzymy 
z obrzydzeniem. 

ŁR: Przenosząc się do współczesno-
ści… Odwiedzasz wraz z osobami ze 
Stowarzyszenia żyjących Powstańców. 
Czy mają Oni zapewnione godne wa-
runki bytowania. W mediach pojawia-
ją się od czasu do czasu wzmianki, że 

Powstaniec nie ma na leki, na opłaty, 
przymiera głodem. Jak do tego się od-
niesiesz?  
RH: Raczej uważam że większość osób jest 
w dobrej sytuacji finansowej, doskwiera 
im jednak czasami samotność i brak opie-
ki 24h, ponieważ są to już ludzie, którzy 
przeważnie są w okolicach 90-100 lat.. 

ŁR: Co chciałbyś powiedzieć, zwłasz-
cza młodym czytelnikom, którzy wiedzą 
o Powstaniu Warszawskim tyle co z lekcji 
historii, tym którzy często boją się przebić 
barierę wiekową?
RH: Nie musisz być żołnierzem, by pójść 
w ślady tych wspaniałych ludzi. Każde 
pokolenie ma swoje własne Westerplatte, 
swój czas, swoją szansę, by walczyć o fun-
damentalne wartości. Każdy z nas ma swój 
front. Czy wiesz, po co żyjesz? Czy chciał-
byś realnie zmieniać otaczającą Cię rze-
czywistość? Nie trać czasu! Idź zmieniać 
z świat. Korzystajcie z mądrości tych ludzi. 
Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma 
taką szansę.

ŁR: Dziękuję za rozmowę.▪

Obiady dla Bohaterów
fot. z archiwum
Radosława Hołodniuka
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Lokalne

Budżet Obywatelski A.D. 2020

Weryfikacja projektów do Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2020 dobie-

gła końca. Terminarz całego przedsięwzięcia 
został zmieniony, jednakże Miasto nie zde-
cydowało się na zawieszenie BO w związku 
z koronawirusem. Na Pradze-Północ pozy-
tywną weryfikację przeszło 55 projektów, 
trwają jeszcze weryfikacje skarg na nega-
tywną weryfikację projektów, jednakże 
w minionych latach nawet w przypadku 
złożonego odwołania – projekty zazwy-
czaj ostatecznie opiniowano negatywnie. 
W moim przypadku odwołanie było sku-
teczne raz, gdy odwoływałem się od nega-
tywnego zaopiniowania projektu mającego 
na celu remont chodników na Placu Hallera. 
W tym roku z kolei musiałem walczyć 
o dopuszczenie do głosowania pomysłu, 
który zakłada remont chodnika na odcin-
ku przystanek Golędzinów – ul. Zatylnia. 
Ostatecznie spośród 18 złożonych przeze 
mnie projektów, do głosowania zostanie 
dopuszczonych 13. 5 projektów w tym 
pomysł nowego parkingu przy Rondzie 
Starzyńskiego, czy budowy wieży widoko-
wej nad Wisłą, negatywnie zaopiniowa-
li miejscu Urzędnicy. Szkoda. Zachęcam 
jednak, aby w dniach 1-15 września wziąć 
udział w głosowaniu, które w formie elektro-
nicznej zajmuje kilka minut (i nie trzeba być 
pełnoletnim do głosowania!). Proszę o po-
parcie projektów, które zaproponowałem 
z myślą o rozwoju Pragi-Północ. Spośród 
zgłoszonych przeze mnie projektów, bę-
dziemy mogli zagłosować na „Praski festi-
wal muzyki patriotycznej”, „Doświetlenie 
praskich przejść dla pieszych”, „Nowe ła-
weczki nad Wisłą”, „Mural na hali garażowej 
ZGN”, „Zielony i funkcjonalny Golędzinów”. 
Na etapie weryfikacji zmodyfikowany, ale 

dopuszczony do głosowania został rów-
nież projekt „Zwiększenie bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów – kampania edu-
kacyjna” – z pomysłu usunięto niestety 
propozycję montażu progów zwalniających 
dla rowerów w okolicach przecinających 
się dróg rowerowych i pieszych. Proponuję 
także mieszkańcom na 2021 rok zajęcia 
w VII Ogrodzie Jordanowskim „Robotyka 
dla dzieci” oraz „Tańczyć każdy może – na-
uka tańca dla dzieci i dorosłych”, jak również 
na basenie DOSIR przy ul Jagiellońskiej – 
„Praskie soboty na basenie – aquaaerobic” 
i „Wzmocnij kręgosłup – gimnastyka reha-
bilitacyjna w wodzie”. Ponadto do moich 
projektów należą wspomniany wcześniej 
„Remont chodnika na odcinku Rondo 
Starzyńskiego – przystanek Golędzinów”, 
„Praski eko-butelkomat” oraz „Wspólnie 
sprzątajmy Nową Pragę”. Bardzo gorąco 
zachęcam do głosowania na zgłoszone pro-
jekty, mam nadzieję, że tak, jak w poprzed-
nich edycjach przynajmniej część z nich 
znajdzie uznanie wśród mieszkańców. Liczę 
też, że do czasu realizacji w 2021 roku nie 
będzie już prześladował nas problem koro-
nawirusa i zwycięskie projekty będą mogły 
być realizowane. Gdyby jednak epidemia nie 
ustępowała, zasadnym byłoby odłożenie 
projektów z roku 2021 na rok 2022, a za-
oszczędzone środki przeznaczyć na walkę 
z koronawirusem. W szczególności, gdy nie 
są m.in. dezynfekowane parkometry i inne 
powierzchnie, z których korzystają znaczne 
ilości osób. Zanim jednak wrześniowe gło-
sowanie, życzę wszystkim mieszkańcom 
Pragi oraz całej Warszawy – udanych i bez-
piecznych wakacji!▪

Ernest Jerzy Kobyliński
Radny Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 
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Przypadkowe spotkanie

Mężczyzna podparty łokciami o pa-
rapet muru okalającego kamienicę 

na Bródnowskiej, tęskno patrzy w dal. 
Poprzez metalowe szczeble wpatruje się 
w fasadę swojej (jak się później okazało 
w rozmowie) kamienicy. Właściwie jest to 
pożegnanie. Dziś otrzymał nakaz eksmisji. 
W zamian otrzyma mieszkanie socjalne. 
Albo nie. Nie wiadomo. Zalega z czynszem 
na 3 tys. zł. Po 47 latach na Bródnowskiej, 
70-latek zaczyna od nowa. Urodzony 
w Przemienieniu (dla niewtajemniczo-
nych chodzi o Szpital Praski). Całe życie 
na Pradze. Mówił o wszystkim: przeszło-
ści, marzeniach, jedynej córce. Zdjęcie Ani 
wisi nad jego łóżkiem, wraz ze zdjęciami 

3 chłopców – jej synów. Ania ze swoją 
rodziną mieszka od lat w Ameryce. Nie 
utrzymuje kontaktów z ojcem.

Mimo niekorzystnej sytuacji życiowej, 
mężczyzna nie jest pesymistą. Szuka pra-
cy, bo jak sam mówi, przeglądanie kart 
przeszłości doprowadza go do obłędu 
i planuje udział w teleturnieju ,,1 z 10’’.

Wspomina minione piękno kamienicy 
na Bródnowskiej – kolorowe witraże, zdo-
bione poręcze na klatkach schodowych.

Żegna się z wielką kurtuazją. Mam ci-
chą nadzieję, że nasza 15-minutowa roz-
mowa ,,na każdy temat’’, przyniosła mu 
ulgę.▪

Anna Pajmel

Kamienica przy ul. Białostockiej 14
fot. carlos202
licencja: CC BY-SA
http://photos.wikimapia.or-
g/p/00/01/80/72/49_big.jpg
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Legendy polskie

W Oceanie Atlantyckim na samym dnie, 
istniało przed wiekami podwodne 

królestwo, piękne syrenie siostry żyły w nim 
otoczone przepychem i bogactwem.

Jednak były bardzo ciekawe innych pod-
morskich i ziemskich królestw, o których 
słyszały w opowieściach rusałek oraz roz-
maitych stworzeń wodnych. Postanowiły 
udać się w daleką drogę. Przepłynęły wiele 
mil morskich, aż jedna z nich upodobała so-
bie skały w cieśninie duńskiej i od tej pory 
możemy ją zobaczyć siedzącą na skale 
u wejścia do portu w Kopenhadze. 

Druga dopłynęła aż do wielkiego nad-
morskiego portu Gdańsk, a potem Wisłą 
w górę jej biegu. U podnóża Starego Miasta 
wyszła na piaszczysty brzeg, a że okolica 
spodobała jej się ogromnie, postanowiła tu 
zostać. 

Rybacy szybko spostrzegli, że ktoś plą-
cze im sieci i w czasie burzy wypuszcza ryby 
z więcierzy, ale ponieważ syrena oczarowa-
ła ich swym śpiewem nic jej nie zrobili. 

Pewnego razu bogaty kupiec zobaczyć 
ją siedzącą na kamieniu przy brzegu. Szybko 
przeliczył, ile zarobi, jeżeli ją pojmie i będzie 
pokazywać na jarmarkach. Podstępem 
schwytał ją i zamknął w drewnianej szopie, 
bez dostępu do wody. Lament pojmanej 
usłyszał młody rybak i z pomocą swych 
przyjaciół pod osłoną nocy uwolnił pół-
-dziewczynę, pół-rybę. Za uratowanie ży-
cia, obiecała im, że w razie potrzeby oni też 
mogą liczyć na jej pomoc. Jeśli będą potrze-
bowali obrony, ona wróci z mieczem i tarczą 
aby ich bronić. Ale pojawi się tylko wtedy, 
gdy niebezpieczeństwo będzie naprawę 
wielkie, tak że sami sobie nie poradzą. 

Na miejscu rybackiej wioski stoi wiel-
kie miasto – Warszawa. Mieszkańcy nie 

zapomnieli o swojej syrenie. Na brzegu 
Wisły stoi jej pomnik. Jak do tej pory, pomi-
mo różnych niebezpieczeństw, które groziły 
miastu, ani razu się nie pojawiła. Oznacza to, 
że wciąż jeszcze nie nadszedł czas na wypeł-
nienie jej obietnicy.

Pomnik Warszawskiej Syrenki na Powiślu 
postawiono w 1939 roku. Wykonany zo-
stał ze spiżu. Jesienią 2006 stanęła przed 
nim również tablica informująca o srebr-
nym Krzyżu Virtuti Militari, który nadał 
Warszawie generał Sikorski w uznaniu za-
sług obrony miasta we wrześniu 1939 roku. 

Syrenka jest jednym z nielicznych po-
mników warszawskich, który podczas 
II wojny światowej przetrwał praktycznie 
bez szwanku.▪

Opowiem ci Legendę 
https://opowiemcilegende.blogspot.com

Warszawska Syrenka

Warszawska Syrenka, pomnik autorstwa 
Ludwiki Nitschowej, fot. Dixi
licencja: GFDL
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Syrenka_warszawska0205.jpg
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Narodowe

Oświadczenie warszawskich kół  
Ruchu Narodowego w 610. rocznicę  

zwycięstwa pod Grunwaldem

15 lipca 1410 roku na polach Grunwaldu 
miała miejsce bitwa, która na zawsze 

zmieniła losy Polski. Była to jedna z naj-
większych bitew średniowiecza, a także 
jedno z najważniejszych zwycięstw w pol-
skiej historii. Na polach Grunwaldu po-
wstała jedna z najbardziej chwalebnych 
kart w dziejach polskiego oręża.

Bitwa grunwaldzka była starciem 
o istotnym znaczeniu. Jej wynik przesądził 
o zmianach geopolitycznych w Europie 
Środkowej, wzroście potęgi Polski i wy-
znaczeniu kierunków polityki państwa. 
Bitwa stała się w kolejnych wiekach wiel-
kim symbolem tryumfu sprawiedliwości 
nad niesprawiedliwością, afirmacją etosu 
rycerskiego oraz ważnym mitem naro-
dotwórczym w Europie Środkowej, na 
którym budowała się polska tożsamość 
narodowa. 

Najważniejszą nauką płynącą z pól 
grunwaldzkich jest wyższość, tak ważnej 
z polskiego punktu widzenia, idei samo-
stanowienia narodów nad odbierającym 
wolność i słuszną różnorodność narodów 
uniwersalizmem. Długoletni konflikt to-
czony z Zakonem Krzyżackim pozwolił na 
powstanie polskiej szkoły prawa między-
narodowego reprezentowanej w pierw-
szej połowie XV wieku przez Pawła 
Włodkowica i Stanisława ze Skarbimierza, 
a w ostateczności zakończył się sekularyza-
cją państwa zakonnego i hołdem złożonym 
królowi Polski Zygmuntowi I Staremu przez 
wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna 
w 1525 roku. 

Naród Polski obrał sobie zwycięzców 
spod Grunwaldu za przykład, czego do-
wodami są świętowanie rocznicy try-
umfu uroczystą procesją w Krakowie od 
czasów Władysława Jagiełły aż do końca 
XVIII wieku, dzieła wybitnych polskich 
artystów tworzone ku pokrzepieniu serc 
w ciemnych czasach zaborów, wielkie ob-
chody 500. rocznicy bitwy i odsłonięcie 
Pomnika Grunwaldzkiego ufundowane-
go przez działacza narodowego Ignacego 
Jana Paderewskiego w Krakowie, uczynie-
nie rycerza polskiego Zawiszy Czarnego 
wzorem dla polskich harcerzy, uroczy-
ste obchody 600. rocznicy zwycięstwa, 
a w wymiarze popularnym coroczne re-
konstrukcje historyczne starcia.

Dziś nasuwają się również pewne ana-
logie między pradawną bitwą a współ-
czesną polityką polską. Zwycięstwo pod 
Grunwaldem nie zostało wykorzystane 
w pełni przez ówczesnych. Przedwczesne 
zakończenie oblężenie krzyżackiej stolicy 
– Malborka – doprowadziło do przedłuże-
nia aktualności kwestii krzyżackiej na ko-
lejne sto lat. Problem zmarnowanej szan-
sy często pojawiał się w historii Polski. 
Pojawia się także obecnie. Czas z tym 
skończyć! Warto wspomnieć, że Krzyżacy 
zostali sprowadzeni do Polski, na własne 
życzenie księcia Konrada Mazowieckiego, 
jako pomoc przed groźnym wrogiem 
z północy i wschodu. Okazali się jednak 
od niego znacznie większym zagrożeniem. 
Krzyżacy nieśli ze sobą pewien groźny 
uniwersalizm, obcy obyczaj, symbolicznie ›
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zaś reprezentowali nieprzyjazny od cza-
sów piastowskich żywioł niemiecki. 
Razem z nimi przybył na pola Grunwaldu 
kwiat zachodnioeuropejskiego rycerstwa. 
Współcześnie rząd polski zabiega o po-
moc sojusznika potężniejszego od poten-
cjalnego wroga, a zachodnie instytucje 
próbują narzucać Polsce swoje prawo 
i obyczaje. Apelujemy do rządu i kręgów 
władzy państwowej o rozwagę i kiero-
wanie się polską racją stanu oraz o pro-
wadzenie spraw zagranicznych w duchu 
polityki wielowektorowej opartej o pol-
ski interes narodowy, a polityki obronnej 
o stale doskonalony własny potencjał.

Ruch Narodowy Warszawa dostrzega 
słuszną potrzebę oddania hołdu zwycięz-
com spod Grunwaldu i stałego przypomi-
nania wielkiego dziedzictwa tej wiktorii. 

Domagamy się ustanowienia dnia 15 lipca 
Dniem Grunwaldzkim w randze święta pań-
stwowego. Domagamy się także budowy 
Pomnika Grunwaldzkiego w Warszawie, 
stolicy Polski, miejscu szczególnym dla pa-
mięci i tożsamości Narodu Polskiego.▪

W imieniu
 zarządów warszawskich

 Ruchu Narodowego

Krzysztof Mulawa,
 prezes koła Warszawa I

Aleksander Kowaliński, 
prezes koła Warszawa II

Obelisk na polach grunwaldzkich
fot. Palladinus
licencja: CC BY-SA 2.5
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/common-
s/f/fb/Granitowy_obelisk.jpg
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Warszawa, 15.12.1993 r.

Stwierdzamy, że plutonowy Marian 
Stasiak PS. „Maniek”, syn Mikołaja 

i Julianny z domu Figat urodzony dnia 11 li-
stopada 1901 r. w Warszawie złożył przy-
sięgę jako żołnierz Armii Krajowej w paź-
dzierniku 1942 roku. Przysięgę przyjmował 
kapelan ksiądz major Stanisław Tworkowski 
PS. „Sęp”. W czasie przysięgi obecni byli 
sierżant pchor. Józef Maciej Rosołek ps. 
„Maciek”, dowódca plutonu 1656 „Maciek” 
wchodzącego w skład zgrupowania 1653 
„Turek” V Rejonu VI Obwodu Praga i jego 
zastępca st. sierżant Lucjan Smodrzewski 
ps. „Wicher”, w którego mieszkaniu 
przy ul. Piwnej 41 odbyła się przysięga. 
Plutonowy Marian Stasiak ps. „Maniek” 
był dowódca sekcji drużyny, którą dowo-
dził plutonowy Daniel Góralski ps. „Góral”. 
Plutonowy „Maniek” jako były żołnierz – 
ochotnik 9. Pułku Piechoty Legionów w la-
tach 1918-22, a następnie policjant Policji 
Państwowej miasta st. Warszawy znał się 
doskonale na broni strzeleckiej piechoty 
i w związku z tym zajmował się szkoleniem 
żołnierzy w posługiwaniu bronią. Poza 
tym był podoficerem informacyjnym Armii 
Krajowej. 

W dniu 1 sierpnia 1944 roku akcja jednej 
z drużyn plutonu 1656 pod dowództwem 
plut. Ryszarda Sosnowskiego ps. „Lassota” 
na XIV komisariat P.P. znajdujący się przy 
ulicy Wileńskiej 11 zakończyła się roz-
brojeniem policjantów. W czasie tej akcji 
plut. „Maniek” policjant, a jednocześnie 
żołnierz Armii Krajowej wręczył poruczniko-
wi „Bolkowi” (Bronisław Gontarczyk”), do-
wódcy batalionu, klucze do bramy gmachu 
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych 

(DOKP) na Pradze przy ulicy Wileńskiej, co 
umożliwiło zajęcie budynku bez potrzeby 
wysadzania bramy. Dzięki temu żołnierze 
Armii Krajowej zajęli odpowiednie pozycje 
wewnątrz budynku około pół godziny wcze-
śniej od godziny „W”, wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Drużyna plutonu 1656 
„Maciek”, która wcześniej uczestniczyła 
w akcji rozbrojenia komisariatu XIV P.P. 
zajęła stanowiska bojowe na pierwszym 
piętrze gmachu DOKP od strony Dworca 
Wileńskiego. Plutonowy Marian Stasiak 
ps. „Maniek” zajął pozycję razem z do-
wódca drużyny, plutonowym Ryszardem 
Sosnowskim ps. „Lassota” w jednym z po-
kojów, którego okna wychodziły na ulicę 
Targową. Był to doskonały punkt do ataku 
na jednostki niemieckie przejeżdżające uli-
ca Targową w kierunku Mostu Kierbedzia. 
Po zajęciu stanowisk przez żołnierzy przy-
szedł podporucznik ps. „Turek” (Feliks 
Matuszkiewicz). Dowódca kompanii zakazał 
rozpoczęcia strzelania bez wydania rozkazu.

Około godziny 17.20 padł rozkaz 
„Ognia!”. W tym czasie nadjeżdżające sa-
mochody z wojskiem niemieckim zostały 
zaatakowane z dwóch stron; od strony 
DOKP i z przeciwnego rogu ul. Targowej, 
gdzie znajdowały się pozostałe drużyny plu-
tonu 1656 „Maciek” dowodzone przez st. 
sierżanta pchor. ps. „Maciek” (Józef Maciej 
Rosołek). Z dwóch stron rozległy się strzały 
i padły rzucone granaty wymierzone w nie-
mieckich żołnierzy jadących w samocho-
dach. Niemieccy żołnierze zaczęli wyskaki-
wać na jezdnię, kryjąc się za samochodami, 
ale ponieważ byli atakowani z dwóch stron, 
więc krycie niewiele im pomogło. Kierowcy 
samochodów niemieckich, o ile były jesz-
cze sprawne, starali się umknąć z rannymi 

Oświadczenie

›
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i zabitymi żołnierzami. Z przeciwległego 
rogu ul. Targowej (gdzie obecnie mieści się 
gmach poczty, obok liceum im. Władysława 
IV) wybiegali z budynków chłopcy i zbierali 
broń po poległych żołnierzach niemieckich.

Poważnym mankamentem obrony 
w DOKP były wysokie okna do samej pod-
łogi. Żołnierze po oddaniu strzału kryli się 
za ścianą między oknami. Plutonowy ps. 
„Maniek” był bardzo dobrym strzelcem; 
każdy oddany przez niego strzał był celny. 
Plut. „Maniek” stał w otwartym oknie wcale 
się nie kryjąc i strzelał do pojedynczych żoł-
nierzy niemieckich. W pewnej chwili zauwa-
żył wystającą nogę niemieckiego żołnierza 
zza samochodu, przymierzył dokładnie 
i strzelił. Ranny Niemiec chwytając się za 
nogę pochylił się tak nisko, że widać było 
jego głowę; plut. „Maniek” strzelił ponownie 
i Niemiec wyciągnął się jak długi na jezdni.

Około godz. 19 zaczęły podchodzić 
nowe oddziały niemieckie z koszar od strony 
ul. 11 Listopada, kryjąc się za uszkodzonymi 
samochodami oraz za cerkwią prawosław-
ną. Zaczęła się ponownie ostra strzelanina 
z tym, że od strony DOKP padały pojedyn-
cze strzały, natomiast od strony niemieckiej 
terkotały erkaemy i pistolety maszynowe. 
W pewnym momencie niewidoczny karabin 
maszynowy wysunął się zza cerkwi i oddał 
serię po oknach I piętra, a jedna z kul trafi-
ła kolegę „Mańka” w górną część policzka 
i wyszła z tyłu głowy; śmierć nastąpiła na-
tychmiast. 

Była to wielka strata dla młodych żołnie-
rzy, ponieważ stracili odważnego, mężnego 
kolegę, który był dla nich przykładem, jak 
należy walczyć w obronie Ojczyzny.

Atak ze strony niemieckiej był silny. 
Niemcy strzelali, ale nie zbliżali się do gma-
chu bojąc się zapewne granatów. Kanonada 
trwała kilkanaście minut. W pewnej chwili 

wszystko ucichło; przestały strzelać erka-
emy i pistolety maszynowe. Naraz żołnierze 
AK z DOKP usłyszeli ryk silników czołgów, 
które zbliżały się w kierunku gmachu DOKP 
z lufami skierowanym w okna budynku. 

W tym momencie wpadł ppor. „Turek” 
rozkazując wycofanie się na dziedzinie 
DOKP od strony ul. Wileńskiej.

Wycofując się z DOKP zostawiono ciało 
plutonowego „Mańka’’. Dowódca drużyny 
plutonowy ps. „Lassota” zabrał jego odznakę 
służbową z numerem i jego dokumenty, od-
dając je dowódcy kompanii ppor. „Turkowi” 
i meldując o śmierci pluton. „Mańka”.

Tak poległ śmiercią walecznych od-
ważny i mężny plutonowy Marian Stasiak 
ps. „Maniek”, żołnierz AK z plutonu 1656 
„Maciek” wchodzącego w skład zgrupo-
wania 1653 „Turek” V Rejony VI Obwodu 
Praga.▪

ŚWIATOWY OKRĘG ŻOŁNIERZY
ARMII KRAJOWEJ

OKRĘG WARSZAWA
Środowisko V Rejon Praga

Warszawa, ul. Kawęczyńska 53, 
Salezjanie

Prezes 
/podpis/

por. rez. inż. H. Turczyński
„Marek”

W-wa, 15.12.1993 r.

Były dowódca drużyny plutonu 1656
/podpis/

plut. Ryszard Sosnowski ps. „Lassota”

Były dowódca plutonu 1656
/podpis/

Por. Józef Maciej Rosołek ps. 
„Maciek”
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Będąc członkiem konspiracyjnej organi-
zacji Szarych Szeregów, przed godzi-

ną „W” zostałem skierowany do udziału 
w Powstaniu Warszawskim na Bródnie. 
Tam naszą bazą wypadową na niemieckie 
placówki w dniach 1-3 sierpnia 1944 r. 
była szkoła na ulicy Białołęckiej przy 
ul. Bartniczej, którą przed godziną „W” 
zdobyli polscy Powstańcy.

W pomieszczeniach budynku zgro-
madziło się około tysiąca Powstańców 
(kobiet i mężczyzn) z różnych rejonów 
Warszawy. Dowódcą placówki był po-
rucznik „Rafał” – Zygmunt Skowron.

W dniu 3.08.1944 r. po godzinie dzie-
wiątej rano, podjęto decyzję o rozwiąza-
niu naszego działania, nakazując wszyst-
kim powrót do domów i konspiracji. Mój 
dom znajdował się na Grochowie.

Opuszczając moje zgrupowanie po-
stanowiłem wracać przez cmentarz, a nie 
pod wiaduktem kolejowym do ulicy 11-
go listopada, ponieważ tam stacjonowały 
niemieckie jednostki wojskowe. 

Na teren cmentarza przedostałem się 
w godzinach południowych przez wyrwę 
w murze od strony ulicy Rembelińskiej. 
Tego dnia od rana siąpił drobny deszcz, 
po niebie przesuwały się ciemne chmury. 
Początkowo przez boczne alejki cmenta-
rza szedłem sam w kierunku głównej alei. 
Wokół mnie też nikogo nie widziałem. 
Dopiero gdy znalazłem się w jej pobliżu, 
zauważyłem pojedyncze osoby, które 
szły od strony ulicy Odrowąża w kierunku 

bramy przy ulicy św. Wincentego. Osoby 
te przechodziły poboczem drogi z zacho-
waniem wielkiej ostrożności. Ja dołączam 
się do tego pochodu. W chwili gdy zna-
lazłem się w pobliżu kwatery oznaczo-
nej numerem 30, usłyszałem od strony 
drewnianego kościoła głośne nawoły-
wanie – po niemiecku do zatrzymania się 
tych ludzi, którzy z chwilą ujrzenia przed 
kościołem żołnierzy niemieckich zaczęli 
uciekać w przeciwną stronę. Wtedy rozle-
gły się strzały oraz pogoń za uciekającymi. 
Do pościgu i obławy Niemcy użyli samo-
chodu opancerzonego, który ostrzeliwał 
ludzi z karabinu maszynowego i poruszał 
się wzdłuż alei, a większa liczba ich żołnie-
rzy rozpoczęła przeczesywanie bocznych 
alejek zapuszczając się w głąb cmentarza. 
Znalezionych po drodze ukrytych ludzi za-
bijano na miejscu. Ja wówczas uciekłem 
w boczną alejkę, starając się ukryć jak 
najdalej od głównej drogi. Za mną biegło 
jeszcze dwóch mężczyzn w kolejarskich 
ubraniach. Skryliśmy się w przygrobo-
wych gęstych krzakach, ponieważ przed 
nami słychać było również strzały i okrzy-
ki niemieckich patroli, które wbiegły na 
cmentarz. My leżeliśmy we wgłębieniu 
pomiędzy grobami, a nad nami ze świstem 
przelatywały karabinowe pociski.

Strzelanina na cmentarzu trwała dość 
długo, niekiedy wybuchały granaty. Najpra-
wdopodobniej ci z Powstańców, którzy dys-
ponowali bronią walczyli z Niemcami o swo-
je życie. Deszcz nie ustawał, a w naszym 

Wspomnienie o niemieckiej pacyfikacji 
cmentarza Bródnowskiego w dniu 3.08.1944 
Konrada Bednarka pseudonim „Stasio” – sek-
cyjny 100 Drużyny BS Szare Szeregi – Praga

›
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Powstańcy
Warszawscy
żródło: Kurier 
Historyczny

dołku, wody przybywało. Byliśmy cali 
mokrzy i zziębnięci. Pomimo to, do zmro-
ku nikt z nas nie chciał opuszczać kryjówki. 
Jednym z pierwszych, który zdecydował się 
uciekać byłem ja. Pożegnałem ich i ruszy-
łem z powrotem poza cmentarz w rejon 
skąd przyszedłem. Skradając się po dro-
dze dotarłem szczęśliwie w rejon w obręb 
domów mieszkalnych. W tym czasie na 
dworze zrobiło się ciemno i bardzo groź-
nie, bo na linii frontu rosyjskiego w rejonie 
Radzymina rozgorzała walka. Słychać było 
ciężką kanonadę wybuchów artyleryjskich, 
co więcej na terenie pobliskiego gospodar-
stwa rolnego „Agril” stacjonująca niemiec-
ka jednostka przeciwlotnicza z szybko-
strzelnych dział rozpoczęła ostrzeliwanie 
nadlatujących nad Pragę sowieckich sa-
molotów. Wówczas nie wiedziałem, co 
mam ze sobą zrobić i gdzie iść, ponieważ 
w dzielnicy Bródno nie miałem nikogo 
z rodziny, a szukanie jednego z poznanych 
w zgrupowaniu kolegów z Bródna o tej po-
rze było niebezpieczne. Wszedłem więc do 
jednej z najbliższych kamienic. Wewnątrz 
budynku zobaczyłem, że jego mieszkańcy 

w obawie przed bombardowaniem lotni-
czym przebywają w schronie – piwnicy. 
Jedna z mieszkanek tego domu, kiedy 
zobaczyła mnie trzęsącego się z zimna 
i przemoczonym ubraniu, pozwoliła mi za-
jąc miejsce na ławce w piwnicy. Z domu 
przyniosła kubek gorącej kawy oraz aspi-
rynę na przeziębienie. Rozgrzany na ławce 
przespałem całą noc. Rano podziękowałem 
swej opiekunce za pomoc i opiekę, jakiej 
mi udzieliła. Następnie udałem się na po-
szukiwanie kolegi. Odnalazłem go na ulicy 
Nadwiślańskiej nr 21. Nazywał się: Edward 
Poboży, pseudonim: „Sokół”, miał 17 lat, 
mieszkał z matką w bardzo małym miesz-
kaniu, mimo to przygarnęli mnie do siebie. 
Z ich gościny korzystałem do 17.08.1944 r.

W tym czasie od miejscowej ludności 
dowiedziałem się, że podczas pacyfika-
cji jakiej dokonali Niemcy na cmentarzu 
Bródnowskim w dniu 3.08.1944 r. zgi-
nęło wielu spośród Powstańców powra-
cających tamtędy do swych domów na 
Pradze.▪

Materiał archiwalny
Myśli Praskiej
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Brak jest do dziś jakichkolwiek opra-
cowań na temat udziału tej for-

macji w największej walce Państwa 
Podziemnego z niemieckim okupantem. 
Nawet autorzy o proweniencji akow-
skiej nie mogli – z przyczyn politycznych 
i ideologicznych – zbytnio rozwijać tego 
wątku. Stąd też do dziś nie ma nawet 
wykazu jednostek NSZ biorących udział 
w walkach Powstania Warszawskiego 
i nie znamy konkretnego wkładu NSZ do 
wspólnych działań.

W programie polityczno-wojskowym 
NSZ cały wysiłek miał być skoncentro-
wany na przygotowaniach do powstania 
powszechnego. Już Deklaracja ogłoszona 
w marcu 1943 r. głosiła m.in.: ,,Właściwy 
czas dla ogólnonarodowego powstania 
uwarunkowany będzie załamaniem po-
tęgi militarnej Niemiec i musi być uzgod-
niony z naszymi aliantami’’ (podkr. L.Ż.). 
Obowiązywała zatem podstawowa zasa-
da ,,ekonomii krwi’’, aby wieloletni wysi-
łek nie poszedł na marne. Temu celowi 
podporządkowana była bieżąca działal-
ność, a ponadto uderzający jest w NSZ 
bezprecedensowy zakres szkolenia woj-
skowego. Wszystkie okręgi i większość 
powiatów prowadziły konspiracyjne szko-
ły podchorążych i szkoły podoficerskie, 
pion wyszkolenia Dowództwa opraco-
wał i wydrukował materiały szkoleniowe 
(podręczniki, instrukcje, mapy, schematy), 
których poziom merytoryczny i graficzny 
budził uznanie w innych organizacjach, 
które zresztą chętnie korzystały z tych 
pomocy. Największym osiągnięciem 
był zaś ,,Podręcznik dowódcy plutonu 

strzeleckiego’’ (prawie 400 stron drobne-
go druku, w twardej oprawie, z rozdziała-
mi zawierającymi instrukcje walk w mie-
ście, opracowany przez Inspektorat Ziem 
Zachodnich w 1943 r.). Przy Dowództwie 
NSZ powołano Centrum Wyszkolenia 
Szkoły Podchorążych Piechoty w skła-
dzie dwóch batalionów, łącznie ok. 900 
osób. Do wybuchu powstania szkolenie, 
zakończone uzyskaniem przez elewów 
stopnia podchorążego, ukończyło około 
500 osób, uzyskując nietypowe, ale jak-
że przydatne w konspiracji specjalizacje 
(m.in. broni pancernej, prawa jazdy itp.).

Tuż przed Powstaniem Warszawskim 
NSZ były podzielone na dwa odłamy: 
część scaloną z AK, obejmującą więk-
szość aktywów tej organizacji (komen-
dant ppłk Albin W. Rak ,,Lesiński’’) i część 
samodzielną (komendant gen. Tadeusz 
Jastrzębski ,,Powała’’). Obydwa odłamy 
miały w Warszawie swe komendy okręgu:  
NSZ-AK pod dowództwem płka 
S. Kiszewskiego ,,Topora’’, a NSZ-ZJ 
pod dowództwem mjra M. Biernackiego 
,,Kozłowskiego’’, którym podlegały niższe 
jednostki organizacyjne i oddziały. Już 
w pierwszych dniach powstania wszystkie 
oddziały NSZ podporządkowały się jednak 
jednolitej komendzie płka S. Kiszewskiego 
,,Topora’’, wchodząc tym samym w skład 
AK (świadczą o tym choćby zachowane 
legitymacje AK z sierpnia 1944 r.).

Największym zwartym oddziałem NSZ, 
walczącym w powstaniu, była zapewne 
Brygada Dyspozycyjno-Zmotoryzowana 
,,Koło’’, znana bardziej jako Grupa ,,Koło’’, 
która od początku podporządkowała się 

Narodowe Siły Zbrojne  
w Powstaniu Warszawskim

›
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dowództwu obrony Starego Miasta. Na 
jej temat powstało wiele nieporozumień, 
oceniano ją jako 200-300-osobowe zgru-
powanie, bez broni, przeznaczone wy-
łącznie do służb technicznych. Na ile jest 
to opinia krzywdząca, świadczyć może 
m.in. zachowany wniosek odznaczenio-
wy na krzyż Virtuti Militari V klasy dla 
jej dowódcy, podpułkownika Zygmunta 
Reliszki ,,Bolesława Kołodziejskiego’’ (z 29 
IX 1994 r.):

,,W pierwszym dniu powstania, mimo 
obłożnej choroby, zbrojnie przedarł się 
z Żoliborza na Stare Miasto ze swoim 
osobistym pocztem, walcząc brawurowo 
z żandarmerią niemiecką, która blokowała 
dostęp do Starego Miasta. Przez cały czas 
powstania osobistym męstwem i niepo-
spolitą siłą ducha utrzymywał nieprze-
rwanie na wysokim poziomie bohaterską 
postawę zorganizowanej przez siebie jed-
nostki, a drogą odpowiedniej propagandy 
za pomocą prasy i ulotek podtrzymywał 
bohaterski nastrój na Starówce wśród lud-
ności cywilnej.

W warunkach niesłychanie trudnych 
w ciągu pierwszych dni powstania, nie 
mając żadnej pomocy w uzbrojeniu, do-
skonale zorganizował i postawił na sto-
pie bojowej Grupę ,,KOŁO’’ (B-dę Dysp. 
Zmot.), a w szczególności: I Pułk Rozp. 
w składzie 3 Dyonów oraz bronie specjal-
ne – dyon art. Młot, Komp. Saperów, Baon 
Legii Akademickiej, Plut. Łączn., Sanitariat, 
Plut. Żand., oraz Grupę Techn., obejmują-
cą rusznikarnię i wytwórnię butelek sa-
mozapalnych.

Przez cały czas walki na St. Mieście, 
będąc nieprzerwanie obłożnie chorym, 
osobiście kierował całością zorganizo-
wanej jednostki, liczącej ca 120 osób. (...) 
całością zorganizowanej jednostki wziął 

udział w walce oddziałami uzbrojonymi 
na redutach Ratusza, Banku Polskiego, 
ul. Świętojańskiej, Piwnej, Miodowej 
i PWPW, a oddziałami nie uzbrojonymi 
– w akcji sapersko-minerskiej, transporto-
wej oraz przy gaszeniu pożarów i odgrze-
bywaniu zasypanych; natomiast Grupa 
Techn., pracująca ściśle pod jego osobi-
stym nadzorem, przyczyniła się wydat-
nie do powiększenia stanu uzbrojenia na 
Starówce oraz dostarczała przez cały czas 
akcji powstańczej na wszystkie barykady 
butelki samozapalne.

Po ewakuacji Starówki oddziały sztur-
mowe Grupy ,,KOŁO’’ (zgrupowanie mjra 
Sosny) wzięły bezpośredni udział w wal-
kach w Śródmieściu.

Grupa ,,KOŁO’’ na Starówce miała ca 
60% strat.’’

Krwawe straty tego zgrupowania nie 
były przesadą – wg niepełnych danych 
zginęło 222 żołnierzy i oficerów, a ponad 
400 odniosło rany.

Równie piękną, ale mocno zafałszo-
waną kartę powstańczą ma Zgrupowanie 
,,Chrobry II’’. Jego udziału w powstaniu 
nie można było pominąć – zbyt głośne 
były jego dokonania. Ale starano się wy-
kazać, że jego rodowód NSZ-owski był 
całkowicie przypadkowy, że jego skład 
był mieszany itp. O tym zgrupowaniu 
dowódca Powstania Warszawskiego, 
generał Antoni Chruściel ,,Monter’’ wy-
powiedział w Murnau znamienne słowa: 
,,Co tu gadać, jedynie Chrobry II nie oddał 
Niemcom przez cały czas trwania akcji ani 
piędzi terenu’’.

W Archiwum Studium Polski Pod-
ziemnej w Londynie znajduje się lako-
niczna, ale jakże treściwa ,,Historia 
I Batalionu Zgrupowania Chrobry II’’. 
Dotyczy wprawdzie pierwszych dwóch 
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tygodni sierpnia, ale zawiera bardzo dużo 
konkretnych informacji, pochodzących 
z pierwszej ręki. Autor opracowania jest 
nieznany. Dowódcą samorzutnie sfor-
mowanego zgrupowania został mjr Leon 
Nowakowski ,,Lig’’ (w konspiracji był sze-
fem wyszkolenia w Komendzie Okręgu 
Łódź NSZ-AK), a i w sztabie przeważali 
oficerowie tej formacji. Także pierw-
sza broń pochodziła ze składów NSZ, 
zmagazynowanych konspiracyjnie przy 
ul. Twardej 40.

Zgrupowanie formowało się od pod-
staw, w ogniu walki. Autor przytoczonej 
Historii tak to ujmuje:

,,1. VIII. Powstanie, wybuchłe w War-
szawie (...) zastało poszczególnych żoł-
nierzy, którzy następnie tworzyli I Baon 
Zgrupowania „Chrobry II" w różnych sy-
tuacjach i rejonach miasta, gdzie walcząc, 
opanowują poszczególne obiekty, ulice, 
odcinki (...) Powstają związki oddzia-
łów, plutonów, kompanii, Dowództwa. 
Wszędzie na skrzyżowaniach ulic budo-
wane są barykady przy ofiarnym udziale 
ludności cywilnej (...).

2. VIII. (...) po przebiciu się od fabryki 
Czajowskiego (ul. Młynarska), przez szpi-
tal św. Stanisława i akcji wzięcia bunkrów 
żandarmerii (róg Żelaznej i Chłodnej) – 
melduje się w Dowództwie Grupy (Twarda 
40) – u mjra „Liga" – dwóch b. więźniów-
-zbiegów z obozu konc. w Oświęcimiu; 
rtm. „Witold" [Witold Pilecki, bohater 
Oświęcimia, jeden z ,,najodważniejszych 
ludzi Europy’’, zamordowany przez ko-
munistów w 1948 r. – L.Ż.] i por. „Janek" 
i otrzymują rozkaz sformowania oddzia-
łu, oczyszczenia z pojedynczych punk-
tów oporu niemieckiego rejonu Małego 
Ghetta, odcinka Pańskiej (pomiędzy 
ul. Twardą-Żelazną) i zlikwidowania 

„gołębiarzy" na ul. Ceglanej (...)
4. VIII. (...) właściwy rejon zgrupowania 

„Chrobry II" wzmacnia swoje stanowiska 
zamykając się w obrębie: tor kolejowy, 
ul. Towarowa, ul. Grzybowska (...) jako 
pierwsza linia styczności z nplem oraz od 
wschodniej strony opierając się o grupę 
sąsiadującego por. „Gurta". Na całej linii 
ul. Towarowej i Grzybowskiej Niemcy 
usiłują wtargnąć bronią pancerną w rej. 
Zgrupowania „Chrobry II", doznając jednak 
wszędzie zaciętego oporu.

Kpt. „Lech Żelazny", ppor. „Piotr", 
ppor. „Zdunin" (jakkolwiek ranny), pchr. 
„Molmar" i ppor. „Kos" – wszyscy dcy na 
swoich odcinkach własnym przykładem 
zagrzewają młodych żołnierzy, którzy 
z całym samozaparciem, w warunkach 
ciężkich, mimo niewspółmiernej jakości 
i ilości broni, braku amunicji, pogardą 
śmierci i samozaparciem, wobec szerzą-
cego się zniszczenia, nie tylko nie ustępują 
ani piędzi ziemi, lecz jeszcze zdobywają na 
nplu broń, której nam tak brakowało. (...)

8. VIII. Na całej długości ulicy Towarowej 
nieprzyjaciel naciera, starając się bezsku-
tecznie wedrzeć w rejon Zgrupowania 
„Chrobry II". Akcję obrony prowadzi „Lech 
Żelazny" [kpt. Tadeusz Przystojecki – L.Ż.]. 
Następuje scalenie oddziałów, przesunię-
cia na stanowiskach dowódczych. Powstaje 
i organizuje się Batalion I „Zgrupowania 
Chrobry II". Dowódcą Baonu I zostaje mia-
nowany kpt. „Lech Żelazny".

Do domu Kolejowego na rozkaz 
Dowództwa przemaszerowuje por. „Mazur" 
[Tadeusz Siemiątkowski, d-ca 1. plut. i z-ca 
d-cy I Kompanii – L.Ż.] z plutonem, który po-
przednio brał udział w akcji na Astorię pod 
dowództwem pchr. „Oleckiego Kazimierza" 
[sierż. pchr. Jerzy Nachtman – L.Ż.], a któ-
ry obecnie w Domu Kolejowym stanowi 
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zaczątek Kompanii I-szej I Baonu.’’
W ciągu tych pierwszych dwóch tygo-

dni zgrupowanie całkowicie opanowało 
i umocniło rejon między torem kolejowym, 
Towarową i Grzybowską, oraz fortyfiku-
jąc jak twierdzę dwa wysunięte bastio-
ny: Pocztę Dworcową i Dom Kolejowy. 
Reszta oddziałów: WIG-Starostwo i Izba 
Skarbowa pod nazwą: ,,Plutonu WIG’’ 
dołącza czasowo do I Kompanii I Baonu, 
stacjonującej w Domu Kolejowym pod 
dowództwem kpt. ,,Zawadzkiego’’ [Piotr 
Zacharewicz – L.Ż.]. I tak było do końca 
powstania, mimo ogromnych strat, bo-
wiem rejon działania zgrupowania leżał 
przy strategicznej dla Niemców trasie Al. 
Jerozolimskich.

Z innych, dużych jednostek NSZ wal-
czących w powstaniu, trzeba wymienić 
Pułk im. gen. W. Sikorskiego i Pułk im. 
gen. J. H. Dąbrowskiego, rozformowane 
w ramach reorganizacji w dniu 1 września 
1944 r. Ponadto były liczne pojedyncze 
drużyny i plutony NSZ w ramach więk-
szych zgrupowań AK. Liczni NSZ-owcy, 
rozproszeni i zaskoczeni wybuchem po-
wstania, włączyli się do najbliższych wal-
czących jednostek, pozostając w nich do 
końca i dzieląc ich los. W powstaniu wzięli 
udział także NSZ-owcy spoza Warszawy: 
kurierzy i łącznicy z Okręgów Poznań 
i Łódź, czasowo przebywający w stolicy 
(ich głównym skupiskiem był Pułk im. gen. 
W. Sikorskiego, gdzie stawili się z własną 
bronią), a także z Białostocczyzny, wal-
cząc na barykadzie przy Filharmonii pod 
dowództwem pułkownika Stanisława 
Nakoniecznikowa ,,Kmicica’’.

Oddziały NSZ, walczące w powstaniu, 
wydawały własną prasę: ,,Wielką Polskę’’, 
która była oficjalnym organem NSZ-AK, 
,,Szaniec’’ – organ NSZ, oraz ,,Głos Starego 

Miasta’’ (kontynuowany jako ,,Żołnierz 
Starego Miasta’’) – organ Obywatelskiego 
Komitetu Starego Miasta, wydawany 
przez Grupę ,,KOŁO’’. Prawie nieznanym 
pismem powstańczym jest też wydawany 
przez Wydział Propagandy NSZ-AK dzien-
nik ,,Naród Walczy’’ (wychodziło wydanie 
poranne i wieczorne).

Jeszcze mniej znane są działania od-
działów NSZ operujących w okolicach 
Warszawy. W Lasach Chojnowskich już 
od pierwszych godzin powstania wal-
czył pluton NSZ-AK ppor. Mieczysława 
Szemelowskiego ,,Miłosza’’. W walce na 
tzw. Błotnicy w Jeziornie 1 sierpnia zgi-
nął m.in. dowódca Batalionu NSZ-AK 
im. Brygadiera Czesława Mączyńskiego 
ppor. Florian Kuskowski ,,Szary’’ i kilku 
podchorążych i żołnierzy. W następnych 
dniach sformowano trzy plutony NSZ-
AK: ,,Miłosza’’, ,,Greya’’ (ppor. Tadeusza 
Wyszyńskiego – był to przyrodni brat póź-
niejszego prymasa Polski) i ,,Antka’’ (ppor. 
Mariana Orłowicza). W dniu 4 sierpnia 
zorganizowano z nich Kompanię NSZ-AK 
im. ,,Szarego’’, liczącą 130 żołnierzy i 12 
łączniczek-sanitariuszek. Dowódcą cało-
ści został dwudziestoośmioletni student 
prawa ze Lwowa, ppor. Marian Orłowicz 
,,Antek’’. Lasy Chojnowskie, opanowa-
ne w całości przez oddziały AK i NSZ, 
zwane były Rzeczpospolitą Chojnowską. 
Kilkakrotne próby Niemców opanowa-
nia tego terenu skończyły się fiaskiem. 
M.in. 11 sierpnia Niemcy zaatakowali 
wieś Piskórkę, gdzie stacjonowała kom-
pania ,,Szarego’’ i placówka batalionu AK 
,,Krawiec’’. Niemcy ponieśli ciężkie stra-
ty (ponad 30 zabitych) i wycofali się, ale 
spalili wieś. Nocą z 16 na 17 sierpnia dwa 
bataliony AK i kompania NSZ por. ,,Stena’’ 

› ciąg dalszy artykułu na str. 23
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z terenu Grójca podjęły próbę przedarcia 
się do Warszawy. Po ciężkich stratach 
powstańcy przełamali linie niemieckie, 
ale przedarło się zaledwie 400 żołnierzy 
z 900 biorących udział w walce. Wreszcie 
25 sierpnia Niemcy przystąpili do pacyfi-
kacji Lasów Chojnowskich, używając ar-
tylerii, jednostek zmotoryzowanych, sa-
molotów zwiadowczych, a także pociągu 
pancernego z linii radomskiej.

Natarcie Niemców powstrzymali żoł-
nierze z kompanii ,,Szarego’’ w uroczysku 
zwanym Zimnym Dołem. W wielogo-
dzinnym boju NSZ-owcy ponieśli znacz-
ne straty, zginął m.in. dowódca kompanii 
ppor. ,,Antek’’. Ale umożliwili tym samym 
ewakuację oddziałów powstańczych 
z tego terenu. Kompania im. ,,Szarego’’ 
była strażą tylną wycofywanego zgrupo-
wania. Następnego dnia kompania została 
rozwiązana. Część jej żołnierzy przeszła 
z oddziałem por. Bolesława Ostrowskiego 
,,Lancy’’ do 25. pp AK (stąd zapewne wzię-
ła się opinia o NSZ-owskim pochodzeniu 
oddziału ,,Lancy’’). Inni zaś wrócili do 
konspiracji w rejonie Piaseczna, Zalesia 
Górnego i Dolnego, wznawiając szkolenie 
podchorążych i drukowanie ,,Barykady’’ 
i ,,Wiadomości tygodniowych Barykady’’.

Na terenie Kampinosu był NSZ-owski 
oddział ,,Bateria Kampinos’’, dowodzony 
przez porucznika Stefana Celichowskiego 
,,Skalskiego’’. W jej skład wszedł m.in. od-
dział por. Witolda Dziubińskiego ,,Boruty’’, 
który nadszedł z rejonu Skierniewic. 
Wiadomo o nim jednak bardzo mało.

Polityczne czynniki kierownicze NSZ 
(w obu odłamach) od początku krytyko-
wały Powstanie Warszawskie, jako kon-
cepcję bez szans na zwycięstwo. Jednak 
w momencie jego wybuchu, wszystkie 
oddziały NSZ, jakie udało się sformować, 

i wszyscy pojedynczy żołnierze NSZ, 
którzy znaleźli się w jego zasięgu, wzięli 
w nim udział. Ale gorzka ocena powstania 
została sformułowana już w dniu jego ka-
pitulacji, tj. 2 X 1944 r. w piśmie ,,Wielka 
Polska’’, w artykule pt. ,,Zmarnowany he-
roizm’’:

,,(...) Nie byliśmy entuzjastami idei 
Powstania, wywołanego w dniu 1-szym 
sierpnia. Decyzja podjęcia każdej walki 
musi być w naszym pojęciu dyktowana 
racją polityczną i poczuciem odpowie-
dzialności za następstwa wszczętych dzia-
łań. Jesteśmy jednak również żołnierzami 
i czyniliśmy to, co każdy żołnierz winien 
czynić z momentem rozpoczęcia walki; (...)

Przy naszych, mniej niż skromnych moż-
liwościach, rozpoczynać powstanie można 
było tylko w wypadku, gdybyśmy mieli za-
pewnioną, realną pomoc z zewnątrz.

Nawet w wypadku powodzenia, poza 
jedynym atutem, jakim byłoby jeszcze 
jedno potwierdzenie naszej woli walki, 
nie zyskaliśmy nic politycznie.

Natomiast w wypadku niepowodzenia, 
które trzeba było brać w rachubę, zyski-
waliśmy jedną sławę więcej, traciliśmy 
natomiast wszystko to, co straciliśmy. 
Niepowodzenie stało się faktem. A oto 
jego skutki:

Ponieśliśmy olbrzymie straty w sile  
biologicznej narodu.

Przysporzyliśmy narodowi polskiemu 
nowe dziesiątki tysięcy kalek.

Obróciliśmy w gruzy stolicę Polski.
Zmarnowaliśmy wielowiekowy dobytek 

kulturalny.
Doprowadziliśmy do nędzy setki tysięcy 

ludzi.
Przekreśliliśmy pięcioletni dorobek 

konspiracyjny przez wyniszczenie i rozpro-
szenie aktywu politycznego, wojskowego, ›
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kulturalnego i gospodarczego.
Doprowadzamy do obozów jeńców 

wojennych kilkadziesiąt tysięcy oficerów 
i żołnierzy, którzy przetrwali pięć lat oku-
pacji, a teraz do końca wojny będą strace-
ni dla dalszego wysiłku zbrojnego Polski.

Dostarczamy nieprzyjacielowi kilkuset 
tysięcy robotnika, którego Niemcy nie po-
trafili sami wyłowić.

Zaprzepaściliśmy olbrzymi kapitał he-
roizmu, wykuwającego się przez pięć lat 
okupacji. Heroizm ten był jedyną real-
ną i poważną siłą, jaką dysponowaliśmy 
w dniu Powstania.

W zamian za to nie zyskujemy nawet 
uznania w oczach świata, ceniącego jedy-
nie polityczny realizm, siłę i równowagę 
psychiczną. Romantyczne gesty narodów 
dawno już straciły w świecie wagę atutów 
politycznych. Wszystko wskazuje na to, że 
w najbliższych już może godzinach kapitu-
lacja stanie się faktem.

Pójdziemy na poniewierkę. Pochłoną 
nas obce miasta i wsie. Wielu z nas nie 
wróci do stolicy, w obronie której przela-
liśmy tyle krwi.

Wszędzie tam, gdzie się znajdziemy, 
świętym naszym obowiązkiem będzie 
rozwijać i krzewić te wszystkie wartości, 
jakie staną się fundamentem pod budowę 
Wielkiej Polski.

Historycy przyszłych dni ocenią nie-
wątpliwie z perspektywy czasu lekko-
myślnie zmarnowany heroizm żołnierza 
i ludności Warszawy oraz wskażą, jako 
przestrogę dla przyszłych pokoleń, błędy 
współczesnych.

Niech żyje Wielka, Niepodległa Polska!
Niech żyje Warszawa!’’
Klęska Powstania Warszawskiego spo-

wodowała znaczną dekompozycję Armii 
Krajowej, przez zerwanie kontaktów 

organizacyjnych w terenie i spowodowa-
ła konieczność odtwarzania ogniw kie-
rowniczych, przede wszystkim Komendy 
Głównej. Podobnie było w NSZ – zarów-
no część scalona z AK, jak i NSZ samo-
dzielne utraciły znaczną część aktywu 
kierowniczego. Nie załamało to jednak 
całkowicie konspiracji niepodległościo-
wej. Ośrodki kierownicze zostały odbu-
dowane początkowo w miejscowościach 
podwarszawskich – na linii EKD – któ-
re zwane były z tego powodu ,,małym 
Londynem’’, a następnie w Częstochowie 
i Krakowie. Trwały już wówczas przygo-
towania do tego, co stało się już losem 
Kresów, Białostocczyzny i Lubelszczyzny 
i Rzeszowszczyzny, a co zwane było 
w kręgach konspiracji narodowej lakonicz-
nie, ale jakże celnie: ,,drugą okupacją’’. Na 
miejsce gestapowców przychodzili enka-
wudziści i ubecy, aparat administracyjny 
hitlerowski zastępował aparat komuni-
styczny. Walka o niepodległość trwała 
i pociągała nowe, równie bolesne ofiary.▪

Leszek Żebrowski
Przedruk z „Ładu"  

(„Dodatek historyczny" nr 9/94, ss. I-II).

źródło: https://www.nsz.com.pl/index.php/
artykuly-i-opracowania/46-narodowe-siy-
-zbrojne-w-powstaniu-warszawskim

Myśmy tak odbiegli od innych na-
rodów, że święcimy klęski, gdy tamte 
święcą zwycięstwa.

Roman Dmowski
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77-ta rocznica zbrodni.  
Ukraińskie ludobójstwo

,,Trzeba krwi – dajmy morze krwi! Trzeba 
terroru – uczyńmy go piekielnym! (…) Nie 
wstydźmy się mordów, grabieży i podpaleń. 
W walce nie ma etyki”

Mychajło Kołodziński,  
1902-1939, ukraiński ideolog

17 września 1939 r. na Kresy napadli 
Sowieci. I nastąpił IV rozbiór Polski. Oto 

jak opisuje ten dzień Wanda Pasierbińska 
w pracy „Od Ruska do Germańca”: ,,(…) 
rozpoczęła się straszna wojna; (…) W rowie 
przeciwlotniczym słychać szept modlitw, 
płacz dzieci, widać przerażone spojrzenia. 
(…) Nagle ziemia zachwiała się w posadach 
(…) Syreny znów wyją (…) Pierwszym kate-
gorycznym zarządzeniem sowieckich władz 
(…) było zdjęcie krzyży w szkole i zakaz od-
mawiania modlitwy (…)’’.

No, a potem aresztowania, więzienia, 
gwałty, wywózki na Sybir, Katyń i inne so-
wieckie zbrodnie. Z entuzjazmem witali 
napastników kwiatami – Ukraińcy, Żydzi 
i Białorusini.

17 września 1939 r., kiedy Sowieci 
wbijali Polsce nóż w plecy, drugi nóż 
wbijali Polakom Ukraińcy, bowiem tego 
samego dnia, 17 września 1939 r., zaczę-
ła się na masową skalę straszliwa rzeź 
Polaków dokonywana przez Organizację 
Ukraińskich Nacjonalistów. I to jest po-
czątek ukraińskiego ludobójstwa. Ten fakt 
należy nieustannie podkreślać. Początek 
ukraińskiego ludobójstwa to 17 wrzesień 
1939 r.. I nie Wołyń, a woj. tarnopolskie. 

Pierwszą zaatakowaną wsią była wieś 
Sławentyn, właśnie w woj. tarnopolskim. 
I od Sławentyna zaczynają się masowe 

mordy. Oto jak opisuje ten dzień polski 
rządca z dworu w Szumlanach, Jan Serafin: 
„Ukraińcy zamordowali w Sławentynie miej-
scową nauczycielkę, p. Zdebową, z domu 
Małaczyńską. Mordowali ją w sposób wy-
rafinowany. Egzekucja trwała (…) od zmro-
ku do świtu. Powodem mordu był fakt, że 
Zdebowa była Polką”.

A Anna Kozieł ze Sławentyna dodaje: 
„Ukrainiec przyleciał i wbił mi widły w tył 
głowy, (…) upadłam i już byłam jak nie-
żywa. Mama krzyczała, a potem upadła 
obok”. 

To był początek ludobójstwa. Druga wieś 
wymordowana przez Ukraińców w pow. 
Podhajce, woj. Tarnopol, to Szumlany. I tego 
dnia, a potem tej nocy doszło do straszliwej 
rzezi kilkudziesięciu wsi, w których mieszkali 
Polacy, w powiatach podhajeckim, buczac-
kim i brzeżańskim. Narzędziami zbrodni były 
noże, siekiery, widły i piły. Ofiarami padło 
ok. 8 tys. naszych rodaków, wliczając tak-
że polskich żołnierzy wracających z wojny, 
a grabionych i mordowanych prze ukraińskie 
bandy. Na Wołyń mordy dotarły dopiero 
w lutym 1943 r., a punktem kulminacyjnym 
tej rzezi był 11 lipca 1943 r., ustanowiony 
po latach, jako Narodowy Dzień Pamięci…

O tej przerażającej tragedii opowiada 
wybitny film Wojciecha Smarzowskiego 
pt. „Wołyń”, oparty na moich książkach 
„Nienawiść”, „Strach” i „Ukraiński kocha-
nek”. Tytuł filmu odnosi się do Wołynia, 
ale akcja jego obejmuje kresy południo-
wo-wschodnie.▪

Stanisław Srokowski
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Wołyń – zapomniane ludobójstwo

Gdy byliśmy mali, rodzice opowiadali nam 
bajki o potworach, które prześladują lu-

dzi, zamykają ich w swoich zamczyskach, 
a na końcu zawsze pojawia się rycerz, który 
niesie ocalenie wszystkim prześladowanym. 
Teraz już wiemy, że to były tylko bajki, ale 
potwory naprawdę istniały.

Potwory uzbrojone w widły, siekiery, 
noże, topory, pałki, z karabinami na bar-
ku, pistoletami w ręku, czarno-czerwo-
nymi lub niebiesko-żółtymi opaskami na 
ręku, tryzubem na klamrach pasów lub na 
czapkach i okrzykiem na ustach „Za sa-
mostijną Ukrainę”. Mordowali w imię an-
tyludzkiej i antychrześcijańskiej ideologii. 
Rycerze nigdy nie przyszli z pomocą. Nikt 
nie przyszedł. 

77 lat – dokładnie tyle minęło od wy-
darzeń, które przeszły do historii pod na-
zwą „ludobójstwa na Wołyniu”. Zbrodni, 
która swoim bestialstwem i zasięgiem do-
równała tym, co Ustasze zrobili ludności 
serbskiej.

11 lipca 1943 r. Organizacja Ukraińskich 
Nacjonalistów wraz z Ukraińską Powstańczą 
Armią przeprowadziły zaplanowany i skoor-
dynowany atak na 96 polskich miejscowości 
na obszarze Wołynia. Na niczego niespo-
dziewających się polskich mieszkańców 
Wołynia, przebywających tego dnia w ko-
ściołach, czy zagrodach, runęły zmaso-
wane siły UPA wsparte przez okolicznych 
chłopów. Ataki we wszystkich miejscowo-
ściach przebiegały zawsze tak samo. Wieś, 
kościół okrążano szczelnym kordonem, aby 
następnie dokonać rzezi, której w wielu 
przypadkach dokonywali ukraińscy chłopi. 
Następnie zabierano polski majątek i palono 
wieś. Ten, kogo zastrzelono, ten miał „szczę-
ście”. Często nad Polakami pastwiono się 

wiele godzin, zadając ogromny ból za po-
mocą tortur. Obcinanie języków, nabijanie 
dzieci na sztachety, obdzieranie ze skóry, 
wydłubywanie oczu, topienie w studni, 
żywe pochodnie, rozbijanie głów siekiera-
mi, zaszywanie żywego kota w brzuchu, to 
tylko nieliczne metody tortur. Członkowie 
UPA chwalili się potem, że ostał się ani jeden 
żywy Lach.

Szał bestialstwa Ukraińców rozlał się 
na obszarze całego Wołynia. We wszyst-
kich powiatach płonęły osady, wsie, ko-
ścioły, a w nich bezbronni Polacy. OUN 
i UPA w swoim szale mordowały star-
ców, kobiety, niemowlęta, dzieci, męż-
czyzn stosując rozliczne tortury, a ocala-
łych Polaków ścigali na obszarze całego 
Wołynia. Owładnięci chorą ideologią an-
tyludzkiego i barbarzyńskiego ukraiń-
skiego nacjonalizmu mordowali również 
Ukraińców, którzy ratowali Polaków.

O nienawiści do Polaków niech świad-
czy przykład porucznika Zygmunta Rumla 
zwanego również „Baczyńskim Kresów”, 
który 10 lipca 1943 r. udał się na rozmowy 
z UPA, by powstrzymać mordy. W geście 
dobrej woli i polskiego honoru nie zabrał 
broni. Ukraińcy rozerwali go końmi... Miał 
28 lat.

Jarosław Iwaszkiewicz wspominając 
śmierć młodego poety napisze: „Był to 
jeden z diamentów, którym strzelano do 
wroga. Diament ten mógł zabłysnąć pierw-
szorzędnym blaskiem”.

Według obliczeń Ewy oraz Władysława 
Siemaszków, w lipcu oraz sierpniu 1943 r. 
zaatakowano około 800 miejscowości, 
mordując niemal 20 tys. osób.

Mordy nie zaczęły się jednak w 1943 r.. 
Miały miejsce znaczenie wcześniej, bo już 
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od 1939 r. rosła tylko skala tego zjawiska. 
Najpierw pojedyncze przypadki, potem 
grupki, a następnie całe osady. Wszyscy 
byli mordowani zawsze w okrutny sposób. 
Taki los spotkał kolonię Parośl, Lipniki, 
Janową Dolinę.

Grzechem z mojej strony byłoby nie 
wspomnieć o tych miejscach, gdzie Polacy 
stawili opór samodzielnie organizując się, 
tworząc oddziały, fortyfikując wsie, osady 
i gromady ludzkie. Uzbrajano się w pałki, 
kosy przekute na sztorc, siekiery, dubel-
tówki, samopały. Czasem z litości Niemcy 
podrzucali jakąś broń. Tak było w sław-
nym Przebrażu, gdzie tysiąc osób stawiało 
bohatersko czoła przez pół roku UPA, tak 
było w Hucie Stepańskiej i Wyrce. Często 
ocalenie przychodziło ze strony sowiec-
kich partyzantów. Czasem zdarzało się, 
że Niemcy ulitowali się nad losem mor-
dowanych, odprowadzając Polaków pod 
eskortą w bezpieczne miejsce.

Rzezie nie skończyły się jednak w lipcu 
1943 r.. Mordowanie Polaków wznowiono 
w sierpniu 1943 r., a następnie w grudniu 
1944 r., gdy na zasiadających do kolacji 
Wigilijnej zaskoczyły bandy uzbrojone 
w siekiery i widły. Król świata i Zbawiciel 
przyszedł na świat, a mieszkańcy Wołynia 
konali w kałużach krwi. Mordy ustały do-
piero wtedy, gdy na Wołyń wkroczyły re-
gularne jednostki Armii Czerwonej.

Przez cały czas trwania mordów pro-
paganda OUN usprawiedliwiała zbrodnie 
na Polakach jako zemstę za okupację oraz 
wyzysk ukraińskich chłopów, zachęcając 
przy tym chłopstwo ukraińskie do wal-
ki z Polakami, jako tymi, którzy stoją na 
drodze do utworzenia niepodległego pań-
stwa. Trudno jest jednoznacznie stwier-
dzić, dlaczego ukraińskie mordy przebie-
gały w taki, a nie inny sposób oraz dlaczego 
do nich doszło. W założeniach polityki 
ukraińskich nacjonalistów miała powstać 
niepodległa Ukraina, tylko dla Ukraińców, 
bez innych współobywateli. OUN-B dążył 
do usunięcia z terenów „rdzennie” ukraiń-
skich, tylko im wiadomego, wrogiego ele-
mentu. Wizja Wielkiej Ukrainy pociągała 
za sobą rzesze ślepo wierzących w słusz-
ność sprawy. Część Ukraińców, zwłasz-
cza tych młodych, odrzuciła możliwość 
ciężkiej pozytywistycznej pracy na rzecz 
budowy swojej państwowości i wybrała, 
natchniona komunistyczną wizją rewolucji 
oraz przewrotu faszystów we Włoszech, 
współpracę ze skrajnymi organizacjami 
o podłożu nacjonalistycznym.

Dziś, 77 lat od tych wydarzeń, pomor-
dowani nadal nie mają symbolicznych 
grobów. Ukraina blokuje możliwość eks-
humacji i godnego pochówku. Strażnikami 
pamięci o tamtych strasznych dniach są 
rodziny zamordowanych, którzy kultywują ›

Zygmunt Rumel
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/
Zygmunt_Rumel.jpg
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pamięć o swoich bliskich. Przez cały okres 
PRL rodziny ofiar ukraińskiej rewolty, jak 
i ocaleni, nie mogli liczyć na żadne wspar-
cie ze strony komunistycznych władz 
Polski. To, czego doświadczyli w latach 
wojny, trwale odbiło się na ich zdrowiu 
psychicznym i fizycznym. 

Przez cały okres istnienia PRL, wydarze-
nia na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej 
były objęte milczeniem i zakazem mówie-
nia o tym w mediach. Wynikało to z gra-
bieży tych terenów oraz włączenia ich do 
ZSRR. Propaganda komunistyczna starała 
się zatuszować fakt polskości tych ziem 
i tysięcy tragedii, które miały miejsce od 
1939 do 1945 r.. Rodziny Wołyńskie zo-
stały pozostawione same sobie i na słowa 
prawdy oraz współczucia o ich tragedii 
musiały czekać znacznie dłużej niż Rodziny 
Katyńskie.

Wszystkim pomordowanym na Wołyniu 
i Małopolsce Wschodniej winni jesteśmy 
pamięć i modlitwę. Każdego 11 lipca po-
winniśmy na symboliczne pomniki przy-
nosić kwiaty lnu – symbol przerwanego 
życia na Wołyniu oraz w ubrania wpinać 
przypinki z tym symbolem, by oddać hołd 
zamordowanym przez potwory z tryzu-
bem. Tylko, że przypinek z kwiatem lnu 
nikt nie rozdaje, noszą je tylko nieliczni, 
nikt z celebrytów i dziennikarzy nie ma 
wpiętych kwiatów lnu w klapy maryna-
rek… Nie ma, bo to nie żonkile.▪

Oliver Pochwat

Pomnik Rzezi Wołyńskiej w Warszawie
fot. Apilek
Licencja: Creative Commons 3.0
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Wo%C5%82y%C5%84_1.JPG
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Podczas przeglądania opracowań 
związanych z kolejną rocznicą wy-

buchu 1 sierpnia 1944 roku Powstania 
Warszawskiego w swojej bibliotece natra-
fiłam na wydaną w Warszawie w 1966 r. 
zbiorową publikację pt. „Wierni Ojczyźnie. 
Karty z dziejów martyrologii duchowień-
stwa polskiego w latach okupacji hitle-
rowskiej”. Celem publikacji było zachowa-
nie pamięci o cierpieniach i bohaterstwie 
polskiego kleru w latach wojny i okupacji 
niemieckiej (1939-1945). Wśród niezli-
czonych ofiar, wśród setek tysięcy ludzi 
poległych w walce o wolność i zamęczo-
nych w niemieckich obozach koncen-
tracyjnych nie zabrakło polskich księży, 
zakonników i zakonnic. Zadumałam się 
nad słowami Stanisława Podlewskiego 
zawartymi w jego artykule pt. „Przez krzyż 
i mękę ku świtom Zmartwychwstania – 
W murach Powstańczej Warszawy” 
umieszczonym ww. publikacji, wybrany-
mi tekstami Podlewskiego, poświęcony 
księżom warszawskich parafii kościel-
nych i księżom kapelanom Powstania 
Warszawskiego, „strzępami wspomnień” 
przypominam niektóre wydarzenia z po-
wstańczej Warszawy. 

Podczas Powstania Warszawskiego 
w okresie od 1 sierpnia 1944 roku do 
jego zakończenia w Warszawie i oko-
licach Stolicy ginęli kapłani, księża za-
konni, zakonnicy, ginęły także siostry 
zakonne. Jedni księża zginęli jako kape-
lani oddziałów powstańczych, inni zostali 
rozstrzelani, jeszcze inni zaś zginęli pod 
gruzami kościołów. Ginęli każdego nie-
mal dnia. Księża kapelani przydzieleni 

do punktów sanitarnych obwodów po-
wstańczych opatrywali rannych, poma-
gali wydostać się spod gruzów zburzo-
nych podczas niemieckich bombardowań 
domów, kościołów, sprawowali opiekę 
duszpasterską – spowiadali, roznosili ko-
munikanty, udzielali ostatniego namasz-
czenia umierającym, wspierali duchowo. 
Byli niezmordowani w swojej posłudze. 
Kapelanom nie wolno było bezpośrednio 
angażować się w walkę, ich obowiązkiem 
było być przy żołnierzu, groby żołnierzy – 
w tym przypadku Powstańców miały być 
przedmiotem troski kapelana Powstania 
Warszawskiego, który miał zadbać, by każ-
dy poległy żołnierz Armii Krajowej i każdy 
uczestnik Powstania Warszawskiego, je-
żeli to możliwe, był godnie pochowany.

W dniu 1 sierpnia 1944 roku, kil-
ka godzin przed wybuchem Powstania, 
w Domu Palotynów przy kościele gar-
nizonowym na Długiej w Warszawie 
na krótkiej odprawie spotykali się ka-
pelani obwodów: Śródmieście: ks. Jan 
Wojciechowski – Korab; Żoliborz: kape-
lan Zygmunt Trószyński – Alkazar, ma-
rianin. Podlegało mu trzech kapelanów 
rejonowych; Mokotów: ks. Mietek; Wola 
– pełniący obowiązki kapelana palotyn 
ks. Władysław Zbłowski – Struś; Ochota: 
ks. Jan Salamucha; ks. Stefan Piotrowski 
– Jan I, zastępca dziekana okręgu war-
szawskiego AK. Po krótkiej odprawie, na 
której zostali poinformowani o wybuchu 
powstania i godzinie „W”, po krótkiej mo-
dlitwie za pomyślność powstania udali 
się do swoich obwodów. Po powrocie ze 
spotkania ks. Jan Salamucha, proboszcz 

Polscy duchowni w Powstaniu 
Warszawskim. Strzępy wspomnień...

›
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parafii pw. św. Jakuba, dziekan obwodu 
Ochota, na spotkaniu organizacyjnym 
o godzinie 15.00 udzielił ostatnich wska-
zówek księżom – kapelanom tego obwodu 
z informacją, cyt.: „[…] Powstanie rozpo-
czyna się o godzinie 17.00. Niech księża 
z kościoła zabiorą polowe stoły i Oleje 
Święte i udadzą się od razu na wyznaczo-
ne miejsce sanitarne. Mogą tam księża 
spotkać ludzi, których nie znają, więc dla 
wszystkich podam hasło <Wolność>, od-
zew <Warszawa>. Z Bogiem. Do zobacze-
nia w wolnej Ojczyźnie”. 

Już 2 sierpnia 1944 roku zginął 
ks. Tadeusz Godziski, mgr, wikariusz pa-
rafii św. Jakuba Warszawskiego. Ksiądz 
Mieczysław Krygier, kanonik, proboszcz 
w parafii pw. św. Wawrzyńca w Warszawie 
został rozstrzelany na cmentarzu na Woli 
6 sierpnia 1944 roku. Ksiądz Antoni 
Trzeciak, dr, szambelan J. Św., proboszcz 
parafii św. Antoniego w Warszawie został 

rozstrzelany 8 sierpnia 1944 roku przy wyj-
ściu z kościoła. W sierpniu zginął ks. Marcin 
Szkopowski, dr prawa kanonicznego, li-
terat, dziennikarz, rektor kościoła pw. 
Św. Marcina w Warszawie, zginął pod gru-
zami tego Kościoła. Ksiądz Piotr Kowalczyk, 
wikariusz parafii w Tarczynie, uczest-
nik Powstania zginął 19 sierpnia 1944 
roku. Pod gruzami kościoła św. Michała 
w Warszawie 24 września 1944 roku zgi-
nął jego wikariusz ks. Stanisław Piłatowicz, 
a ks. Tadeusz Kozłowski, mgr prawa ka-
nonicznego, wikariusz tej parafii zginął 
30 sierpnia 1944 roku na Mokotowie. 
Ksiądz Tadeusz Burzyński, kapelan ze 
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek zginął, 
gdy schylał się nad rannym, cyt.: „Oddziały 
powstańcze uderzają na Uniwersytet 
Warszawski, silnie umocniony i obsadzo-
ny przez Niemców. Od Oboźnej ponawia 
ataki kompania por. Mariana Mokrzyckiego 
(Bicza). […] Niemcy bronią się zaciekle. 
Pod nieustannym obstrzałem trzymają 
okoliczne domy i ulice. W pewnej chwili 
jakiś mężczyzna pada ciężko ranny na ulicy. 
Dają znać ks. Tadeuszowi Burzyńskiemu. 
[…] Ksiądz zakłada komżę, bierze naczy-
nie z Olejami Świętymi i wychodzi. Kiedy 
schyla się nad rannym seria pocisków 
przechodzi mu przez pierś, przebija naczy-
nie z Olejami Świętymi. Ksiądz wali się na 
rannego. Tak ginie pierwszy kapelan w po-
wstaniu, pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Walecznych”. 

W dniu 31 sierpnia 1944 roku pod gru-
zami kościoła pw. św. Kazimierza Sióstr 
Sakramentek na Nowym Mieście śmierć 
poniosło 4 kapłanów, 35 sióstr zakonnych 
i około 1000 świeckich. Między innymi zgi-
nęli: ks. Józef Archutowski, mgr, prof. wy-
kładowca Pisma św. i Starego Testamentu, 
dziekan teologii na Uniwersytecie 

Ks. Jan Salamucha
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/
Jan_Salamucha.jpg
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Jagiellońskim w Krakowie, kanonik Kapituły 
Metropolitarnej Warszawskiej; o. Leonard 
Hrynaszkiewicz, wybitny i jedyny tłumacz 
Summy Teologicznej św. Augustyna, kape-
lan oddziałów powstańczych walczących 
na barykadach; ks. Michał Rozwadowski, 
rektor kościoła Sióstr Sakramentek; ks. Jan 
Mazerski, salezjanin, biblista i lektor ję-
zyków słowiańskich na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Siostry, które przeżyły, rato-
wały zasypane pod gruzami, cyt.: […] Z ma-
łej niszy piwnicznej zdołano wyrwać gru-
zom matkę przeoryszę, Janinę Byszewską 
i parę zakonnic. Były na pół żywe, pokale-
czone i poparzone. Cudem uniknęły śmierci 
męczeńskiej z uduszenia. Siostra Alicja miała 
nogi tak przywalone gruzami, że nie można 
jej było odkopać, musiano więc ja pozosta-
wić i tak przykuta do ziemi, skonała w mę-
czarniach. Niemcy przerywają dalsza akcje 
ratowniczą. Wdzierają się w ruiny kościoła 
i wyrzucają z ruin nielicznych ocalałych.”

Ksiądz Edward Gorczyca, zastępca 
proboszcza parafii Wszystkich Świętych, 
poparzony podczas wybuch pocisku zmarł 
w szpitalu wojskowym 30 września 1944 
roku. 6 sierpnia Niemcy wpadają do ko-
ścioła św. Wawrzyńca i zabijają kilka osób 
cywilnych. Na stopniach ołtarza mordują 
ks. Mieczysława Krygiera, sędziwego pro-
boszcza parafii, radnego miasta Warszawy, 
prezesa Zrzeszenia „Caritas” i kapelana 
ówczesnego szpitala Jana Bożego. 

Dnia 8 sierpnia 1944 roku na po-
dwórzu na Moczydle zostali rozstrzela-
ni ks. Stanisław Kulesza, wikariusze, par. 
św. Wojciecha w Warszawie. Pod gruzami 
Warszawy zginął 16 sierpnia (lub jak po-
daje Podlewski 24 września) 1944 roku 
ks. Seweryn Popławski. W Powstaniu 17 
sierpnia 1944 roku został rozstrzelany 
ks. Wacław Szelenbaum , wikariusz i prefekt 
parafii Legionowo, w czasie wojny wikariusz 
parafii Wszystkich Świętych. Ksiądz Józef 
Piwowarczyk, wikariusz par. Kołbiel zginął 
w sierpniu 1944 roku. Ocalał skazany na 
rozstrzelanie już pierwszego dnia powsta-
nia warszawskiego ks. Władysław Plewko-
Plewczyński, szambelan J. Św. prefekt. 
Szkoły w Warszawie przy ul. Krasińskiego. 

„[…] W klasztorze O.O. Jezuitów przez 
trzy dni i trzy noce palą się ciała pomordowa-
nych 35 ofiar (Niemcy polali ciała benzyną 
i podpalili). Z rąk siepaczy hitlerowskich zgi-
nęli Jezuici: 81-letni Stanisław Orzechowski, 
Henryk Wilczyński, Mieczysław Wróblewski 
i inni. […] Naraz otwierają się drzwi, ukazują 
się SS-mani i do pokoiku wrzucają grana-
ty. Błyski ognia, brzęk szyb. Rozlegają się 
straszliwe krzyki grozy i bólu, wzywania po-
mocy. Jak gdyby w odpowiedzi na nie SS-
mani stają w drzwiach i kropią z peemów 
w to krwawe kłębowisko ciał, które się 
powoli ucisza. […] O. Kisiel leży twarzą do 

Ks. Józef Archutowski
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/common-
s/1/14/J%C3%B3zef_Archutowski.png
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podłogi i stara się uwolnić spod ciężaru za-
bitych. Nie można rozpoznać osób leżących 
obok niego. Obok o. Wilczyński głucho ję-
czy, o. Wróblewski kona, po chwili milknie 
na zawsze. Głosy i jęki zwabiają SS-manów. 
Rzucają kilka grantów, a następnie serie pa-
kują w tych, którzy jeszcze się ruszają. […] 
Leżący na łóżku ciężko ranny O. Pawelski, 
dawny redaktor „Przeglądu Powszechnego” 
coś mówi. Znów krótka seria. Zakonnik milk-
nie na wieki. Po chwili przychodzi jeszcze 
kilku SS-manów. Rozkoszują się swoim dzie-
łem […]”. Ojcowie Kisiel, Rosiak, Jędrusik, 
Mońko, Sawicki, Kwas przeżyli masakrę. 

„Jest sobota. Czwarty dzień powstania. 
Nad Warszawą unoszą się ciężkie, czarne 
chmury, eskadry samolotów rzucają bom-
by na domy i ulice. Z płonącego miasta 
uchodzą rzesze ludności. Niemcy strzelają 
do uciekających. Mieszkańcy opowiadają 

wstrząsające historie”. W końcu sierpnia 
pod gruzami kościoła św. Marcina na 
Piwnej z 60 ludźmi zginął sędziwy ks. ka-
nonik dr Marcin Szkopowski, rektor tego 
kościoła, znany publicysta, katolicki i pre-
fekt szkól warszawskich. W dniu 18 sierp-
nia zginął ks. Henryk Mroczek, gdy niósł 
wodę dla rannych w przy ul. Jezuickiej.

W tych tragicznych dniach Powstania 
ponieśli śmierć kapłani, którzy z najwięk-
szym poświęceniem pełni obowiązki ka-
płańskie. Pomoc nieśli także księża pallo-
tyni powstańcom i ludności podczas walk 
na Starówce. Jest 31 sierpnia 1944 roku, 
Powstanie Trwa – Warszawa walczy.▪

Cd. w numerze wrześniowym. 

Anna Jagodzińska

Mogiła zbiorowa księży na Powązkach
fot. AldraW
Licencja: Creative Commons 3.0
żródkło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Marceli_Godlewski_gr%C3%B3b_01.JPG
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Ramiona dobrego Boga

Strata dziecka jest bardzo bolesnym do-
świadczeniem. Mam trójkę dzieci w nie-

bie i bardzo za nimi tęsknię. Chciałabym 
je przytulać, tak jak dwójkę żyjących mo-
ich małych skarbów. Dominik, Tomasz 
i Marysia zmarli, kiedy jeszcze nosiłam ich 
pod sercem. Każda strata była ogromnym 
zaskoczeniem i bardzo trudnym przeży-
ciem. Dowiadywałam się o nich przede 
wszystkim w gabinecie lekarskim. Nie 
każdy specjalista w dziedzinie medycyny 
wiedział, jak w takiej sytuacji postępować. 
Dodatkowo bardzo trudne było leżenie 
na sali razem z kobietami, które za chwilę 
miały urodzić żywe dzieci. Ja też rodziłam, 
ale moje dzieci były martwe… Dwójka 
z nich na tyle była duża, że mogłam je zo-
baczyć i z nimi się pożegnać. Miały także 
pogrzeby, a na cmentarzu odwiedzamy 
ich grób. Nasze zmarłe dzieci są częścią 

naszej rodziny. Często zastanawiamy się, 
jak wyglądałyby, gdyby z nami żyły, kto do 
kogo byłby podobny. Z perspektywy kilku 
lat wiem, że każdą żałobę trzeba przeżyć 
i dać sobie czas na pogodzenie się ze stra-
tą. Przychodzą różne pytania i warto się 
z nimi zmierzyć, chociaż nie zawsze uda 
się na nie odpowiedzieć. W tych trudnych 
momentach ogromnie pomagała mi wia-
ra w Boga. Ktoś polecił mi także książkę 
„Chata”, która pomogła przeżyć i dotknąć 
tajemnicy dobrego Boga. Jestem pewna, 
że nasze maleństwa są w niebie. Myślę, że 
znacznie lepsze ramiona niż moje przytu-
lają je do serca. Ufam, że we właściwym 
czasie wszyscy się spotkamy.▪

Ewa Sądej
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Wybory, wybory i po wyborach. 
Mieliśmy 11 owoców do wyboru, 

a każdy zgnity lub nadgryziony. Na końcu 
plantatorzy dyń pobili się z plantatorami 
truskawek, a teraz plantatorzy truskawek 
grożą, że będą na straż miejską dzwonić 
i domagać się anulowania transakcji i po-
nownego otwarcia targowiska. 

Taka to polska rzeczywistość. 
To czego zaborcom nie udało się przez 

ponad 100 lat osiągnąć dwie partie poli-
tyczne, domniemywam, że rodzime, osią-
gnęły w 25 lat. Podzieliły społeczeństwo. 
Jak nie jesteś fanem truskawek to musisz 
być dyni. Nie masz możliwości lubienia, 
ani nie masz możliwości nie lubienia obu. 

A ja akurat nie lubię i nie ufam obu. 
Dynie składały przysięgę i to co naj-

mniej dwukrotnie, że będą targowiska 
bronić, po czym podpisują zmiany w re-
gulaminie targowiska niezgodnie ze sta-
tutem tegoż (konstytucją). Są to ogólnie 
znane fakty z okresu poprzedniego pano-
wania dyni. Z punktu widzenia więc mo-
ralno – prawnego, nie jest właściwym by 
dynie, które łamią własne słowo sprawo-
wały tak ważny urząd, jak urząd nadzoru 
nad targowiskiem. 

Truskawki, chociaż urokliwe, miały bro-
-nić i zarządzać samym centrum bazarku 
(stolicą), zamiast tego poszalały sobie na 
budżecie wydając fundusze na prawo 
i lewo, często na poziomie graniczącym 
z niegospodarnością, a zasługi poprzed-
nich ekip (np. stacje metra) stały się nagle 
ich zasługami, mimo, że na bazarek trafiły 
ledwie parę miesięcy temu... no może rok.. 
ale budowy trwające latami to nagle ich 
osiągnięcie. 

Idąc na bazarek w ubiegłą niedzielę 
(13.07) kupujący miał więc wybór między 
nadgnitymi truskawkami wystawionymi 
w koszyczkach wypucowaną czerwoną 
i błyszczącą stroną, a od spodu pokrytymi 
pleśni, jeśli nie innych rzeczy, to chciwo-
ści (w ideologię nie wchodźmy) a dyniami, 
które zostały przez sprzedawców ładnie 
pomalowane i polakierowane 500+ etc. 
Tak czy owak, zatrucie pokarmowe gwa-
rantowane. 

Ponadto, nasz system nabywania 
uniemożliwia dokonanie innego wyboru 
niż podawane przez sprzedawców, a jeść, 
chciał nie chciał, człowiek musi.▪

Delfina Czarniecka

Kwaśno i z ironią o polityce

Wszystko co polskie jest moje: ni-
czego się wyrzec nie mogę. Wolno mi 
być dumnym z tego, co w Polsce jest 
wielkie, ale muszę przyjąć i upokorze-
nie, które spada na naród za to co jest 
w nim marne.

Roman Dmowski
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Konwencja Stambulska – kilka słów 
przypomnienia, co to takiego i dlacze-

go została powołana do życia na poziomie 
międzynarodowym. Świat XXI wieku to czas 
przekształceń ideologicznych na niespoty-
kaną skalę, ponieważ współcześni możno-
władcy bardzo się spieszą do stworzenia 
nowego porządku światowego, opartego na 
całkowitej kontroli obywatela oraz podda-
nie go głębokiemu prześladowaniu na każ-
dym poziomie życia. Dlatego powoływane 
są nowe międzynarodowe przepisy, ustawy 
i konwencje, które niemal w inżynierski spo-
sób dokonują zmian we wszystkich narodach 
i państwach świata. Wszelkie zło, jakie niosą 
za sobą te nowe przepisy, zawsze ubierane 
są sprytnie pod pozorem dobra, obrony praw 
człowieka czy dobra dziecka. Dokładnie taką 
narrację w swoim tytule przyjmuje w/w do-
kument podpisany w Stambule – „Konwencja 
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wo-
bec kobiet i przemocy domowej”. 

Kiedy jednak zagłębimy się w treść tego 
dokumentu, z przerażeniem zobaczymy tre-
ści wywracające podstawowy porządek na-
turalny. Treść konwencji nasączona jest po-
stulatami tzw. Ideologii Gender. Wprowadza 
do porządku prawnego nowy język, nowe 
definicje, które są nie tylko kłamstwami, ale 
jeszcze bardziej – zaprzeczają rozumowemu 
poznawaniu i definiowaniu rzeczywistości. 
Oto w trzecim paragrafie pt. ,,Definicje’’ 
znajdujemy np. „płeć społeczno-kulturową”, 
która w rzeczywistości nie istnieje. Mamy 
więc przykład tworzenia nowych zasad 
życia społecznego opartego na fałszu, któ-
rego celem jest zniszczenie fundamentów 
cywilizacji, jaka dotychczas istniała. Jednak, 
aby dostrzec wyraźnie, co złego niesie ze 
sobą, trzeba dokładnie wiedzieć i rozumieć 

szczegóły ideologii gender. Czym jest więc 
to powszechne dziś „gender”? Jest przede 
wszystkim zaprzeczeniem natury, gdzie 
mamy jasny podział na kobiety i mężczyzn. 
W naturze występuje tylko płeć męska i żeń-
ska. Nie ma innej. Co innego w chorych gło-
wach inżynierów społecznych, którzy twier-
dzą, że płci jest wiele. Aby jednak te bzdury 
jakoś próbować uwiarygadniać stworzono 
nowy język genderowy i nowe definicje, 
które to mają określać. Dlatego wymyślono 
tzw. orientacje seksualne jako homoseksu-
alizm, heteroseksualizm, biseksualizm, trans-
seksualizm [trannseksualizm nie odnosi się 
do ,,orientacji’’, a do ,,tożsamości płciowej’’ 
 – przyp. red.] i wiele innych dziwnych nazw. 
Zboczenie i wynaturzenie lub po prostu zabu-
rzenia umysłowe i hormonalne oraz wszelkie 
choroby związane z płciowością człowieka 
wtłoczono w nowe nazwy i definicje i podają 
to nam do zaakceptowania jako coś najbar-
dziej prawdziwego, dobrego i pożądanego. 
Co gorsza, te zgubne teorie i jawne kłamstwa 
pod przymusem wciska się dzieciom w szko-
łach – w całej Europie Zachodniej. W Polsce 
także wkrótce ta deprawacja seksualna bę-
dzie pod przymusem wykładana w szkołach. 
Konwencja Stambulska to pierwszy oficjalny 
dokument ratyfikowany przez rząd polski, 
który jest wypełniony genderową treścią. 
Rząd polski zobowiązał się do przestrzegania 
postanowień konwencji i wdrażania punktów 
tam zapisanych. Oto więc musimy zgodnie 
z jej duchem i artykułami wykorzeniać pol-
ską tradycję i kulturę, która nie jest zgodna 
z konwencją. Trzeba tu nadmienić, iż obok 
zdrowego rozumu, który mówi nie wszystkim 
tym kłamstwom, jest jeszcze wiara katolicka, 
która całkowicie odrzuca wszelkie gendero-
we pomysły i w sposób prosty nazywa te ›

Konwencja Stambulska
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rzeczy grzechem śmiertelnym. Nadmienić tu 
tylko wypada, że to co Ewangelia i naucza-
nie Kościoła nazywa grzechem śmiertelnym, 
to wszystko właśnie jest prawem i cnotą 
Genderowego obywatela. Z kolei to, co jest 
cnotą i wymaganiem postawionym przez 
Chrystusa z punktu widzenia ideologów gen-
der jest nienawiścią, ciemnotą, szowinizmem, 
jednym słowem – złem. Innymi słowy nauka 
Kościoła jest dla idei genderowej złem wcie-
lonym i to właśnie rząd polski ma wykorze-
niać (zgodnie z zapisami konwencji) z narodu 
polskiego. Każdego świadomego czytelnika 
odsyłam do przeczytania z uwagą zapisów 
konwencji oraz krytycznego wyciągnięcia 
z tej lektury wniosków.

Odrębnym tematem jest fakt, dlaczego 
obecny rząd tzw. prawicowy i tzw. katolicki nie 
zrobił nic, aby wypowiedzieć ten dokument 
i powrócić do normalności, zarówno w życiu 
społecznym, jak i, szczególnie, w edukacji. Na 
to pytanie nie jest trudno odpowiedzieć, jeżeli 
z uwagą obserwujemy rząd Morawieckiego 
i prezydenturę Andrzeja Dudy, to widzimy wy-
raźnie wyłącznie puste deklaracje na użytek 
katolickich wyborców. Polityka obecnego rzą-
du jest całkowicie zgodna ze wszystkimi para-
dygmatami europejskimi i unijnymi, a gender 
jest dla Unii Europejskiej jednym z najważ-
niejszych tematów. Rząd Morawieckiego 
realizuje zacieśnianie polityki i współpracy na 
poziomie unijnym, akceptuje wszystkie pły-
nące z Brukseli wskazówki i nie zrobi nic, co 
by mogło być przeciwne wytycznym unijnym. 
Na użytek wewnętrzny prowadzona jest tyl-
ko kłamliwa narracja patriotyczno-katolicka, 
jednak bez faktów legislacyjnych i decyzyj-
nych. Podkreślam z całą odpowiedzialno-
ścią, obecny rząd polski pod przywództwem 
Morawieckiego i Kaczyńskiego prowadzi 
politykę zgodną z paradygmatami międzyna-
rodowych możnowładców i nie zrobi nic, co 

by mogło być korzystne dla narodu polskie-
go, szczególnie w kwestiach ideologicznych. 
Z pewnością nie wypowiedzą tej konwencji, 
chociaż podczas ratyfikowania jej, przez rząd 
Platformy, krzyczeli głośno, że jest zła, bardzo 
zła. Byłem wtedy w Sejmie, słyszałem, mogę 
podać nazwiska faryzeuszy z „PiS”, którym 
teraz konwencja nie przeszkadza.

Obecnie trwa przemodelowanie świata 
w kierunku nowych form życia, zarządza-
nia ludzkością, wdrażania coraz to nowszych 
i ostrzejszych ograniczeń dla całej ludzkości. 
Celem jest stworzenie świata totalitarne-
go, gdzie wszystko zarządzane jest poprzez 
strach, groźby, nieustanne podtrzymywanie 
ludzi w poczuciu zagrożenia. Obok wielu no-
wych etapów tych przemian, jakie widzimy 
– pandemia COVID, zastraszanie wirusem, 
zastraszanie zmianą klimatu, poważnym 
elementem układu przemian jest ideologia 
gender z całym zastępem kłamstw i zbrodni 
(np. aborcja jako skutek permisywnej edu-
kacji seksualnej), która służy i ma służyć 
tworzeniu nowego świata. Świata, w któ-
rym żyć będzie się coraz trudniej i ciaśniej 
i coraz mniej wolności obywatelskich będzie 
istnieć. Konwencja Stambulska jest jednym 
z elementów tej misternej układanki, ponie-
waż jest dokumentem międzynarodowym, 
obowiązującym wszystkich sygnatariuszy i, 
niestety, będzie wywierać niezwykle groź-
ne skutki. Zresztą już te skutki są widoczne 
na każdym kroku. Przestrzegam przed my-
śleniem, że nam te rzeczy nie grożą. One 
już nie grożą, one już są i działają w naszej 
ojczyźnie i powodują spustoszenie, nie tyl-
ko wśród młodzieży, ale w całym narodzie. 
Propaganda jakiej doświadczamy wyciska 
swoje pieczęcie na wszystkich z nas.▪

Piotr Zajkowski
Warszawscy Obrońcy Życia i Rodziny 
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Warszawa uczciła polskie ofiary Wołynia i 
Małopolski Wschodniej

11 lipca 2020 roku miała miejsce 
77. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli 

– apogeum mordów na Wołyniu w cza-
sie rzezi wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku 
Ukraińscy szowiniści z OUN (Organizacja 
Ukraińskich Nacjonalistów) i UPA (Ukraiń-
ska Powstańcza Armia) oraz niepowiąza-
na organizacyjnie ,,czerń’’ – ukraińskie 
chłopstwo – dokonali tego dnia napadu 
na 99 polskich osiedli, w bestialski sposób 
mordując Polaków w domostwach, w go-
spodarstwach, w kościołach. Ludobójstwo 
popełnione przez Ukraińców na Polakach 
w latach 1942-1947 pochłonęło życie po-
nad stu tysięcy osób.

11 lipca (od 2016 roku) obchodzo-
ny jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar 
Ludobójstwa dokonanego przez ukra-
ińskich nacjonalistów na obywatelach 
II Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku 
obchody warszawskie przybrały trzyczę-
ściowy charakter. O 12:00 miało miejsce 
złożenie kwiatów przez delegacje central-
nych urzędów państwowych, partii i orga-
nizacji społecznych, a także weteranów 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Po tej uroczystości, uczestnicy prze-
nieśli się na Skwer Wołyński, gdzie od-
była się ceremonia pod pomnikiem Rzezi 
Wołyńskiej z udziałem pocztów sztanda-
rowych Wojska Polskiego oraz organiza-
cji społecznych. Odbyła się ekumeniczna 
modlitwa katolicko-prawosławno-prote-
stancka prowadzona przez trzech woj-
skowych kapelanów, orkiestra wojskowa 
odegrała ,,Mazurka Dąbrowskiego’’, a żoł-
nierze oddali potrójną salwę honorową, 
oficer odczytał także apel pamięci. Tutaj 

także składane były kwiaty. Deszcz nie 
przeszkodził w przeprowadzeniu trze-
ciej części uroczystości, czyli złożeniu 
kwiatów pod pomnikiem 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK.

* * *

Uroczystości wołyńskie to dobry czas 
na refleksję nad stanem stosunków pol-
sko-ukraińskich, ale też nad zachowa-
niem polityków polskich. Przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza jedyne partyjne 
delegacje wystawiła Konfederacja/Ruch 
Narodowy i PiS. Gdzie Platforma? Gdzie 
PSL? Gdzie Lewica? PiS co do zasady wy-
stawił na uroczystości prawie same zastęp-
stwa (w imieniu Prezydenta RP, w imieniu 
premiera, w imieniu Marszałek Sejmu...), 
należy uczciwie odnotować jednak udział 
panów Glińskiego i Macierewicza. Pod 
Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła 
się bardzo krótka uroczystość – samo 
składanie kwiatów, bez hymnu, bez salwy 
honorowej, bez przemówień – wyraźnie 
na szybko, jakby organizator chciał po 
prostu ,,odbębnić’’ sprawę. Odnotować 
należy skandal – przy składaniu wień-
ców, prowadzący odczytywał zawsze 
formułę ,,wieniec/wiązankę w imieniu 
X składa Y’’. W przypadku narodowców, 
mimo iż zostało zgłoszone, że kwiaty są 
od Konfederacji i Ruchu Narodowego, 
lektor przeczytał tylko ,,wieniec składa 
delegacja pod przewodnictwem posła 
na Sejm RP Krzysztofa Bosaka’’. Ani sło-
wa o Konfederacji i RN. Na każdym kro-
ku starają się uciszyć to środowisko. Po ›
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prostu boją się odradzającej się ideowej 
prawicy...

Potem uroczystości przeniosły się na 
Skwer Wołyński, pod dwa pomniki (Rzezi 
Wołyńskiej i 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK). Tam było trochę bardziej 
godnie (warto wspomnieć, że miejsce, 
choć urokliwe, znajduje się daleko od cen-
trum życia Warszawy) – była kompania 
honorowa, sztandar wojskowy, sztandary 
organizacji patriotycznych. Tutaj już był 
hymn, była salwa honorowa, ale znów nie 
było żadnego przemówienia, co dziwi. 
Delegacje na tym miejscu były podobne, 
jak pod Grobem Nieznanego Żołnierza, 
ale pojawili się też przedstawiciele władz 
warszawskich (Rady) i dzielnicowych 
(Żoliborz), wśród których już pojawili się 
radni obozu Platformy. Radni! Żadnego 

posła, żadnego działacza szczebla krajo-
wego, nic. Tu też nie było ani PSL (a prze-
cież na Wołyniu ginęła polska ludność 
wiejska), ani Lewicy.

Smuci podejście dotychczasowych elit 
do kwestii upamiętniania ludobójstwa 
Polaków dokonanego przez Ukraińców. 
Ludobójstwa niezwykle okrutnego – ge-
nocidium atrox...▪

Aleksander Kowaliński
prezes warszawskiego koła

Ruchu Narodowego

Złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza przez delegację Ruchu Narodowego,  
od lewej Aleksander Kowaliński, Krzysztof Bosak
fot. Marcin Fijałkowski



Patronat medialny:
Myśl Praska
Organizatorzy:
Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji 
i Kultury, Urząd Dzielnicy Praga Północ
Partnerzy:
Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare 
Szeregi”, Związek Żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych Okręg Mazowiecki

Program obchodów
Dzień 1: 1 sierpnia 2020 roku
Godzina 15.00–16.50 
I. Punkt Powstanie Warszawskie na Pradze
II. Punkt Powstanie Warszawskie po dru-
giej stronie Wisły

1. Barykada powstańcza
2. Wystawa granatników i moździerzy 
powstańczych
3. Wystawa broni (5 sztuk oryginalnych)
4. Armata z ulicy Hożej umieszczona 
w barykadzie
5. Stanowiska harcerskiej poczty polowej 
6. Kalejdoskop historyczny wydarzeń 
z 1944 roku
7. Szycie opasek

Godzina 16.50–17.30
Dzielnicowe obchody 75. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego

1. Wystawienie warty przez rekonstruk-
torów
2. Oprawa godziny W (Flaga 10 metrowa, 
syrena alarmowa )
3. Złożenie wieńców i wiązanek, zapale-
nie zniczy
4. Wypowiedź historyka z IPN
5. Krótkie przemówienia zaproszonych gości

Program obchodów rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego na Pradze-Północ 

Miejsce:
Skwer im. płk. Antoniego Żurowskiego, 
pomnik.

Pomnik znajduje się na skwerze im. 
płk. Antoniego Żurowskiego, między ulicami 
Ratuszową i 11 Listopada.

Powstał w 1999 roku z inicjatywy Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej według 
projektu Zdzisława Bogajewicza. Na wielkim gła-
zie umieszczono tablicę z następującym mottem: 
„Moją Ojczyzną jest Polska Podziemna walcząca 
w mroku, samotna i ciemna”. Poniżej na dwóch 
granitowych tablicach wyryto nazwy wszystkich 
praskich związków i organizacji bojowych biorą-
cych udział w Powstaniu Warszawskim. 

Dzień 2: 2 sierpnia 2020 roku
Diorama Powstańcza 
Godzina 13.00 – 17.00
I. Punkt Powstanie Warszawskie na Pradze
II. Punkt Powstanie Warszawskie po dru-
giej stronie Wisły

1. Barykada powstańcza
2. Wystawa broni
3. Samochód pancerny FAI 202 (zdoby-
ty przez powstańców)
4. Wystawa granatników i moździerzy 
powstańczych
5. Stanowiska harcerskiej poczty polowej 
6. Kalejdoskop historyczny wydarzeń 
z 1944 roku
7. Szycie opasek
8. Spadochron zrzutowy wraz z zasob-
nikiem

Miejsce:
Plac Weteranów 1863 roku przed katedrą 
św. Michała Archanioła i św. Floriana 
Męczennika w Warszawie
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