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Słowo od redakcji
Opatrzności Bożej. Dzisiaj tę religię próbuje się zdyskredytować. A człowieka,
który nie wstydzi się odniesienia do Boga
ośmieszyć lub zrobić z niego nienormalną
jednostkę.
Współcześnie normalność jest w cenie. Jeśli jesteś zdrowo myślącym człowiekiem, który chce polskiej suwerenności to
ludzie patrzą na istotę nie z tej planety.
100 lat temu wielu też nie wierzyło w sukces polskiej armii. Zalewająca nas armia
bolszewicka była o wiele liczniejsza. To
co wydawało się po ludzku do nie osiągnięcia, dzięki wsparciu niebios stało się
możliwe.
Ideologie miną, ludzie je głoszący również odejdą z czasem. A jaką po sobie zostawimy naszą Ojczyznę dla potomnych
zależy tylko i wyłącznie od nas. Brońmy jej
tak, jak to robili nasi przodkowie. Heroizm
i odwaga są w dalszym ciągu potrzebne.
Bez tego nasz Naród nie przetrwa. Tym
bardziej, że wróg jest niewidoczny.▪

„Heroizm nie jest w samych bitwach,
ale na wszystkich polach życia i nieustannie. Owszem bitwy dlatego tylko bywają, iż
heroizm nie bywa pierwej na polach życia
praktykowany.’’
C.K. Norwid

Z

mieniają się czasy, jedni odchodzą,
inni przychodzą. Zmianie ulegają również wyzwania. Ale tak jak kiedyś Polak
musiał walczyć o swoją suwerenność,
tak musi to czynić też dzisiaj. Równo 100
lat temu Naród Polski odparł zalewającą
Europę falę bolszewizmu. Dzisiaj zaś musi
odeprzeć dławiącą Zachód falę różnych,
dziwnych, niby współczesnych, ideologii.
Jednak w przeszłości może było łatwiej
o tyle, że wróg był widoczny. Dzisiaj skrada się jak duch. Kiedyś zabijano ciało.
Dzisiaj chce się zabić ducha. Media, które, jak wiadomo, w 80 proc. są w obcych
rękach chcą, aby Polak zaczął negować to,
co jest normalne i to, co było kiedyś wartością dla większości. Nasi ojcowie bronili
niepodległości granic, dzisiaj my, idąc za
ich przykładem, musimy obronić wartości
i autorytety.
Przypadająca w sierpniu rocznica Cudu
nad Wisłą daje możliwość zatrzymania się
i zrobienia rachunku sumienia z tego, jakim
jestem synem, córką polskiej ziemi. Czy
przelewana krew przez naszych przodków
nie była daremną żertwą dla niebios. Czy
dzisiaj bez woli walki chcemy oddać swoją
suwerenność i pozwalamy, by pewne ideologie wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem. 100 lat temu zdołaliśmy się obronić
również dzięki oddaniu i zawierzeniu się

Łukasz Russa
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Okupacja oczami dziecka
Z Bogusławem Górakowskim rozmawiał
Łukasz Russa.

z opieki społecznej (nazywali to dom osób
niemających rodziny przy parafii N.M.P.).
Przychodziła do mnie taka ciocia, która się
mną opiekowała.
Ojciec na Chmielnej pod nr 15 miał
swój sklep. Jak się urodziła moja siostra
– Bożena w lutym 44 r., to mama robiła
takie spacery z Kościelnej na Chmielną i ja
nie raz tak wózeczek prowadziłem, a był
taki moment, że na tym podwórku gdzie
ojciec miał ten sklep jeżdżąc wyrzuciłem
siostrę z jej wózka. Dostałem porządny
łomot. Później na Mostowej, jak spacerowaliśmy to jeszcze mama mi to mówiła,
że jak prowadziłem wózek na raz mi się
zachciało, żeby Bożenkę puścić ją samą
w dół. Dobrze, że mama zdążyła złapać
wózek.
Chodząc do przedszkola; nie byłem za
bardzo z niego zadowolony. Siostry wprowadziły taki mały reżim. Jak wychodziłem
z przedszkola tak sobie mówiłem „Do widzenia siostro Genia kup sobie trąbkę do
pierdzenia’’. I szedłem do domu.

ŁR: Wojna to horror, dla dziecka podwójny horror, bo nie jest świadome, co się
dzieje, co może przynieść dzień jutrzejszy. Jak Pan wspomina lata okupacji? Ile
miał Pan wtedy lat?
BG: Kiedy okupacja mnie zastała byłem dzieckiem. Urodziłem się w 1938 r.
Wiadomo jako niemowlak nic nie pamiętam. Ale jedno, co pamiętam, co rodzice
mi opowiadali – byliśmy na Wspólnej u rodziny, było bombardowanie w 39 r.. Mama
spłoszona, tata wystraszony i zostawili
mnie w piwnicy. Jak wyszli na zewnątrz
dopiero zauważyli, że mnie nie ma. Musieli
wracać po mnie. To taka jedna z pierwszych historii, które została mi przekazana.
Natomiast pierwsze wspomnienia,
które pamiętam to uroczystości rodzinne.
Miałem wtedy 4 lata. Nie więcej chyba, bo
już chodziłem do przedszkola. Ale jak były
takie uczty rodzinne, jak się goście rozchodzili, to ja zawsze mówiłem „Nie wychodźcie bo judka jeszcze jest’’, czyli wódka jeszcze jest. A oni mieli jakieś takie zamiary, że
jak sobie popili, to szli nad Wisłę gdzie stały
łodzie rybackie i po tych barierkach łajb
chodzili. Nie jeden fiknął orła to jeszcze raz
z powrotem próbował szczęścia. Zabawa
była na sto dwa. Wracali powycierani, mokrzy, poturbowani. Ale to mniejsza z tym.
Z początku to nie zorientowałem się,
że takie coś istnieje. Pamiętam jak chodziłem do przedszkola na Freta, to mama zawsze mi powtarzała, wracaj zawsze prosto
do domu. Raczej zawsze wracałem prosto
do domu. Jak była mama, to było dobrze,
jak jej nie było to była taka opiekunka

ŁR: Jak Pan wspomina 1 sierpnia 1944
roku, czyli dzień wybuchu Powstania
Warszawskiego?
BG: To, co mi się najbardziej utrwaliło
z tego dnia – ojciec, jak mówiłem, miał
sklep na Chmielnej, a ciocia moja pracowała w Prudentialu jako sprzątaczka.
Ojciec mówi: „pójdziemy tam do Władzi,
to porozmawiamy sobie’’. Jednak po
pewnym czasie mówi „Słuchaj Hela, nie
wychodź nigdzie, bo na mieście coś się
dzieje’’. Myśmy po prostu wyczuwali, że
jest jakieś napięcie. A mama mówi, „ja
muszę Bożence uprać pieluszki, to muszę iść na Kościelną’’. Wracaliśmy. Ale
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jest jeszcze jedna rzecz, którą pamiętam,
któregoś razu jak wracaliśmy z Kościelnej
przechodząc ulicą Podwale, dochodząc do
Kilińskiego, jak podjechała buda, z której
wyrzucali ludzi. Tam jest do tej pory tablica
upamiętniająca zamordowanych Polaków.
Do mamy wtedy podleciał Niemiec i do
mojej mamy krzyczał „raus, raus’’, aby nie
przeszkadzać w egzekucji.
Wracając do wybuchu powstania, będąc w tym Prudentialu mama mówi: „pójdziemy na tę Chmielną’’. Jak poszliśmy
do ojca, miałem tam kolegę Stasia (to był
syn szewca), bardzo fajnie się bawiliśmy
na trzepaku. Bo to była jedyna zabawa,
w jaką można było się bawić na podwórkach. Wyszedłem przed bramę i widzę, że
coś się dzieje. Widziałem jak zrywali płyty
chodnikowe. Przybiegłem do mamy i mówię: „mamusiu chyba coś się dzieje, bo
zrywają płyty chodnikowe, znoszą meble’’.
Odgradzali się od kościoła NMP. Chcieli
ją odgrodzić. Przy Rynku jest taka ulica,
Przy Rynku, to tam właśnie budowali tę
barykadę. W początkowej fazie bawiliśmy
się na tym podwórku. Nie było jakiegoś
takiego strachu.

uczestniczył tam w walkach (o nim później
powiem), że tam coś się dzieje, coś niedobrego. Mówi do Tomka: „Tomek zostań,
ty weźmiesz Bogdana, ja wezmę Bożenę
i wyjdziemy z tego powstania. Nie posłuchał, a mieszkał na Piwnej 2’’.
ŁR: Tomek zginął?
BG: Tak, był jednym z rodziny, który zginął
podczas Powstania Warszawskiego. Mam
dokument to poświadczający z Muzeum
Powstania Warszawskiego. Jest pochowany w Lutomierzycach na terenie byłych
Niemiec. Jeden jedyny, który zginął.
No więc nie posłuchał. Przyszedł taki
moment, nie pamiętam dokładnie, jaki
to był dzień, usłyszałem, że była wielka eksplozja czołgu na Podwalu. Jakiś
tam wstrząs był. Ale mało się wyróżniał
zwłaszcza, że często bombardowano miasto. Nikt nie zwracał na to za bardzo uwagi.
Tym bardziej, że ja z tym kolegą (Stasiem)
wybiegałem poza bramę, latałem koło kościoła NMP i łuski karabinowe zbierałem
dla zabawy. To pamiętam, jak dziś. Tak się
ułożyło, że naraz któregoś razu zaczęło
być bombardowanie, no to żeśmy schowali się do piwnicy. Byliśmy w niej i żeby
była jakaś możliwość przechodzenia, my
żeśmy mieszkali na parterze, od dozorcy przebita została ściana i od dozorcy
przez bramę przechodziliśmy do piwnicy.
I mama tak kursowała, szykowała z czegoś żeśmy żyli, bo mieliśmy 6-miesięczną
siostrę, to musiała ją czymś tam żywić.
Ale jak się zaopatrywała tego nie wiem.
Czy ja głodny byłem, tego nie pamiętam.
Jakoś człowiek musiał to przetrzymać.
Ale jak nastąpiło bombardowanie została
zniszczona oficyna od strony Wytwórni
Papierów Wartościowych. Teraz stoi jeszcze ta oficyna główna od Kościelnej 10, ›

ŁR: Kto budował i z czego barykadę?
BG: Budowali wszyscy ludzie. Z materiałów ogólnie dostępnych. Kto, co miał.
Z okien wyrzucano meble. Jak wspominałem z chodników zrywano płyty.
Wracając do 1 sierpnia. Na początku
nie odczuwaliśmy niczego szczególnego.
Mama robiła swoje codzienne czynności.
Wszystko było w porządku. I o którejś godzinie przyszedł wujek, ojca siostry brat,
który miał na pl. Zamkowym sklep opałowy. Przyszedł, zapytał się: „co słychać, jak
się czujecie?’’. A już z Woli dotarły wieści,
bo mieliśmy tam sąsiada AK-owca, który
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natomiast w środku były takie slumsy,
budynki ustawione w kształcie litery U.
Dwupiętrowe. Nie było sanitariatów, był
tylko piec kaflowy, woda zimna a toaleta
na zewnątrz. I po tym bombardowaniu
zakradł się gołębiarz (tak nazywaliśmy
snajperów). Była taka sytuacja, że jedna
osoba została tam zabita. Przechodząc
właśnie z piwnicy do dozorcy w tym momencie ją trafił. Były tam podobno też trzy
osoby ranne. I finał był taki, że za swoimi
potrzebami musieliśmy przechodzić w godzinach ciemnych. Ale któregoś razu miałem taką potrzebę, że nie mogłem zrobić
tego w piwnicy, bo było by bardzo czuć.
A czy załatwiali się inni ludzie w piwnicy
tego nie wiem. Mama postanowiła przejść
ze mną przez tą bramę. Udało się nam
przejść. Ryzykowała bardzo. Ale mówi do
mnie: „słuchaj Boguś weź nocnik i idź na
korytarz na klatkę schodową, to się załatwisz’’. To ja tam poszedłem. Siedziałem
na tym nocniku i naraz słyszę przeraźliwe
„uuuuuuuuuu’’. Wie pan co to było? Tak
zwane krowy. To była artyleria niemiecka.
Ucichł ten dźwięk i nagle jak grzmotnęło
w ten budynek w którym byłem, gdzieś
w dach chyba. Jak się zakotłowało, to
w mgnienia oku znalazłem się na podwórzu. Gdy tylko wybiegłem cały budynek
legł w gruzach. Dzięki Bogu zdążyłem się
cofnąć. A mama za mną: „Boguś, gdzie ty
jesteś?’’. Kurz był ogromny, więc mnie nie
widziała. W tym układzie udało nam się
przejść bez problemu przez bramę do naszej piwnicy.
Następne takie wydarzenie... To już chyba los boski zadecydował przy bombardowaniu... A stwierdziliśmy to jak opuszczaliśmy Kościelną, przy piwnicach były tzw.
studzienki przez które sypało się węgiel
do piwnicy. Przyjeżdżał furman, zrzucał

węgiel, a każdy gospodarz sobie potem go
przynosił do swojego domu. Każdy jednorazowo sobie zamawiał. Tak było za okupacji. Naraz coś grzmotnęło. Mama przestraszona krzyczy: „co tu się stało?’’, coś
się zawaliło. Ale żeśmy to pominęli, bo nie
było nic takiego tragicznego. I okazało się,
że w tej studzience leżał niewypał. A nasza
piwnica sąsiadowała z tą piwnicą. Była jakaś Opatrzność nad nami? Była.
ŁR: Czy był Pan świadkiem ulicznej egzekucji, łapanki?
BG: Naocznym świadkiem nie byłem. Ta
egzekucja, która była 29 sierpnia, też to
wyczytałem, bo tam stoi obelisk przy kościele NMP. To my jeszcze mieszkaliśmy
tam niedaleko. Egzekucja miała miejsce
50 m od nas. Jedynie, po tej egzekucji
biegałem i zbierałem łuski od karabinów.
Trupów już tam nie widziałem.
ŁR: Czy miał Pan styczność z żołnierzami
niemieckimi?
BG: Jak wychodziliśmy z piwnicy, mówię
do mamy tak: „Mamusiu weź poduszkę dla
Bożenki, to chociaż będzie miała na czym
spać’’. A ona mówi: „Synku pilnuj się, nie
odchodź ode mnie’’. I przeszliśmy pod tą
Kościelną 12, gdzie w tym czasie stacjonowali Niemcy. Pamiętam to, jak Niemiec
poczęstował mnie sucharkiem. Zjadłem
go w mgnieniu oka. Ja wtedy dopiero zobaczyłem prawdziwego Niemca. Podczas
powstania oni tak bardzo się nie przemieszczali. Były punkty strategiczne m.in.
PWPW, gdzie ich było najwięcej.
Była jeszcze taka sytuacja, jak zbombardowali oficynę przy Wytwórni, nasz
sąsiad z AK widział co się dzieje, chciał
nas przeprowadzić kanałem. Podobno
do tego były potrzebne jakieś przepustki.
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Tutaj jeszcze mi się przypomniało, jak
byliśmy na Rybakach, gdzie ojciec miał
swój pierwszy sklep. W tym czasie poszedłem z mamą do łaźni miejskiej. Kąpały
się wszystkie kobiety. A ja, golas, biegałem pomiędzy tymi nagimi kobietami. To
pamiętam jak dziś. Do czego chciałem
nawiązać? Że te kąpiele masowe zwiodły
ludzi, którzy byli więzieni w obozach koncentracyjnych. Bo budowla komór gazowych była identyczna, jak te łaźnie. Jak
Niemcy mówili żeby wszyscy się rozbierali
do kąpieli, to szli na pewniaka. I to powodowało, że ginęli.

Ten kanał jest do dzisiaj na rogu Długiej.
Chcieliśmy iść nimi. Jednak okazało się,
że Niemcy atakują kanały wrzucając do
nich granaty. Chciałem nadmienić, że w tej
oficynie zginął mój kolega Stasiu. Jak wychodziliśmy, to był pochowany w klombie
pod Kościelną 12. Idąc po tych gruzach
pokaleczyłem sobie okropnie kolana.
Przewracałem się, człowiek zmęczony
itd. Weszliśmy do Wytwórni Papierów
Wartościowych a ja patrzę, górale tam
leżą... tzn. pięćsetki. Pieniądze o nominale
500 zł. Leżały podziurawione, bezwartościowe. Ale chodziliśmy po nich, jak po dywanach. Podszedł do mnie umundurowany
człowiek, z tego co mówiła mi mama, to
Ukrainiec. I opatrzył mi te pozdzierane kolana. Długo żeśmy nie byli w tej Wytwórni,
bo tego samego dnia nas wyprowadzili.

ŁR: Czy ludzie starsi, np. rodzice, mówili,
że w krajach okupowanych przez Niemcy
budowano obozy koncentracyjne i że
w nich następuje masowa eksterminacja?
BG: Rodzice opowiadali nam o masowych
deportacjach. Ale obozach dowiedziałem
się dopiero w późniejszym czasie.

ŁR: Jak często zmienialiście miejsce zamieszkania, pobytu podczas zawieruchy
wojennej?
BG: Wychodząc vis a vis Wytwórni był
usytuowany krzyż, przy którym leżały
ciała dwóch powstańców. Jak przeszliśmy
z Sanguszki na Wolę tego nie pamiętam.
To już było po rzezi na Woli.
Pamiętam, jak trafiliśmy do Kościoła
św. Wojciecha na Woli. Kościół był przepełniony. Mama nie mogła się z nami do
tego kościoła dostać. Pamiętam, jak położyłem się na bruku przed kościołem.
Pierwsza nawa po lewej stronie. Do tej
pory, jak idziemy, to wspominam ten nocleg. Moja siostra spała na rękach u mamy.
Następnym miejscem gdzie się znaleźliśmy był obóz w Pruszkowie. Na pewno
tam nie szliśmy pieszo. Jak później mi
opowiadała mama z Dworca Zachodniego
zabrano nas odkrytymi wagonami właśnie
do Pruszkowa.

ŁR: Jak Pan wspominał, zostaliście
wraz z rodziną deportowani do obozu
w Pruszkowie. Jak wyglądał tam pobyt?
BG: Nie pamiętam, jak długo tam byliśmy.
Pamiętam jedynie, co dopiero w ubiegłym
roku sobie odtworzyłem, że byliśmy w hali
nr 5. A w tej hali był warsztat naprawczy
taboru kolejowego. Wjeżdżały tabory na
szyny, pod nimi był kanał. Ale w tym czasie, co my byliśmy to pociągów nie było.
Tylko był peron, kanał, peron itd. Dlaczego
o tym mówię? Po posiłek trzeba było biec
na początek hali. Więc ja nie biegałem
dookoła tylko skracałem drogę. Kanał,
peron, kanał. Proszę pamiętać, że wtedy
byłem dzieckiem. Ale to też pozwalało mi
nie zgubić z widoku mojej matki. Jedynie
o czym musiałem pamiętać to ile tych kanałów i peronów po drodze pokonałem. ›
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Ludzi było tam pełno. Tam każdy załatwiał
się gdzie mógł.
W Pruszkowie w Dulagu 112 następowała selekcja. Tam byli wszyscy przywożeni z Warszawy. Mężczyźni do innych
baraków, a kobiety z dziećmi do innych.
Chciałem jeszcze tutaj wspomnieć
o swoim ojcu, który chciał się przedostać
od Ogrodu Saskiego na Starówkę. Jednak
nie udało mu się to, ponieważ następowały ciągłe bombardowania. Wtedy wszedł
na budynek banku BGK, który jest na rogu
Nowego Świata i Alei Jerozolimskich i patrzył, jak bombardują Stare Miasto. I postawił na nas krzyż. Mówiąc: „Ja już rodziny nie mam’’. Po prostu pożegnał nas.
W momencie kiedy nas wyprowadzano
z tego odkrytego wagonu usłyszeliśmy nagle nawoływanie: „Hela, Hela, Hela’’. Była
to żona brata ojca, a moja ciotka, która
mieszkała w Pruszkowie. Ludność cywilna
Pruszkowa mogła podchodzić do nas. Tym
bardziej, że ci ludzie nas karmili. Niemcy
nie zdołali by nas wszystkich wyżywić.
W Pruszkowie wsadzili nas do odkrytych pociągów i przetransportowali do
Rozprzy k. Kamieńska przed Radomskiem.
Ale w międzyczasie mój ojciec też znalazł
się w Pruszkowie razem z mężem tej siostry, która pracowała w Prudentialu. Jak
przywieźli go do tego Pruszkowa, to przemycał się przez różne baraki żeby dostać
się na barak chorych. Dostał się do niego.
I w międzyczasie skorzystał z tego, że napisał kartkę, że ma rodzinę na Stalowej 12
(w Pruszkowie) i chciałby się z nią skontaktować. Po jakimś czasie przyszła bratowa
ojca. Wtedy ojciec dowiedział się, że my
żyjemy. Jak się dowiedział, że my żyjemy
to powiedział: „już mnie i ich już szkopy
nigdzie nie wywiozą’’. Ale załadowali go
do wagonów zakrytych tym razem (to

mogło oznaczać, że go wywożą do obozu
czy gdzieś dalej). Krótkie kursy odbywały
się w odkrytych wagonach. Jak się znalazł w tym transporcie, kolejarze wiedząc
w jakim kierunku będą jechać donieśli
ojcu, że ten pociąg jedzie na południe. To
skojarzył sobie, że będą jechać właśnie
w kierunku Radomska lub Częstochowy.
Jak on to wymyślił, nie wiem. W każdym
bądź razie postanowili wraz z kolegami wyrwać deski z podłogi. Opatrzność Boska
spowodowała, że ten pociąg zatrzymał się
właśnie w Radomsku. I oni tam z tego pociągu uciekli. Najpierw położyli się wzdłuż
torów, leżeli aż ten pociąg odjedzie. Nie
mogli się ruszać bo w ostatnim wagonie
był taki przybudowany kantorek. Miejsce,
w którym siedział żandarm. I udało im
się uciec z tego wagonu i stacji. I tam od
razu Polski Czerwony Krzyż się nimi zajął. Wtedy postanowił iść w kierunku wsi,
z której pochodziła moja mama. Nie wiedział, gdzie ona teraz jest. Po prostu chciał
się udać do rodziny.
A nas jak wywieźli do tej Rozprzy, to
była szkoła. Obecnie tam jest teraz gmina.
Tam żeśmy przenocowali i mama postanowiła pojechać do Radomska a tam już
pociągi jeździły normalnie. W Radomsku
mama miała znajomych. Ci powiadomili rodzinę od strony mamy mieszkającą
w Kruplinie Średnim. I żeśmy przenocowali
w tym Radomsku. Pierwszy raz od dłuższego czasu spałem pod białą pościelą. Ale to
była radość. Jak wiadomość dotarła do znajomych, to przyjechali furmanką po nas na
stację i zabrali do wioski o której wcześniej
wspomniałem. Mieszkaliśmy tam w mieszkaniu, w którym wcześniej mieszkała siostra mojej mamy z pierwszego małżeństwa,
ale została wraz z synem wywieziona na
przymusowe roboty do Niemiec.
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Wywiady
ŁR: Czy czasy okupacji niemieckiej zostawiły jakieś piętno w Pana psychice?
BG: Dzięki Bogu nie. Ale do dzisiaj denerwuje mnie, jak wielu przekręca lub
przeinacza fakty historyczne. Nikt spoza
Warszawy nie jest w stanie sobie uświadomić, co my przeżyliśmy mieszkając
w stolicy. Nawet moja ciotka, która mieszka w niedalekim Pruszkowie już tego tak
nie odczuwała. Ale na pewno nie zapomnę ogromu zniszczeń, jakich dokonali
Niemcy w popowstańczej Warszawie.

Pewnego dnia przyszedł mój kuzyn
z informacją, że niedaleko jest ojciec. Tak
żeśmy się z ojcem spotkali po długiej rozłące. Ojciec był bardzo operatywny. Zaraz
w nowym miejscu kupił krowę żeby było
mleko dla siostry. Ojciec zaczął produkować mydło. Po wyzwoleniu Warszawy zaczął częściej przyjeżdżać do stolicy. W tej
wsi mieszkaliśmy niespełna rok.
ŁR: Jak wyglądał dzień warszawskiego
dziecka w czasie okupacji?
BG: Tak jak wcześniej mówiłem żadnej
rozrywki nie było. Bawiliśmy się jedynie na
trzepaku i taką zabawką, którą popychaliśmy zwaną fajerką. Chodziłem również do
przedszkola, w którym były organizowane
różne zabawy. A tak jako dzieciak nie byłem świadomy tego, że jest jakaś okupacja.
Dopiero później to sobie uświadomiłem,
jak rozstrzeliwano ludzi we wspomnianym
wcześniej miejscu. Społeczeństwo nie miało zbyt dużego życia towarzyskiego. Ludzie
starsi byli wystraszeni tym, co się dzieje.
Z dzieciństwa pamiętam, jak rodziła się
moja siostra. W domu, w kuchni był kufer
na węgiel. I ojciec mnie przeniósł z pościelą
na ten kufer żebym tam spał. Po pewnym
czasie słyszę krzyk dziecka. Wiedziałem po
tym, że moja siostra jest na świecie. A miałem wtedy 6 lat.
Z dzieciństwa jeszcze pamiętam, jak
do wsi wjeżdżali Rosjanie na swoich ZIS5. Żeśmy się śmiali, że dwóch jedzie a 50
ich pcha. Z ciekawości stanąłem na stopniu
szoferki, chciałem się przejechać. Zobaczyć,
jak ten samochód jedzie. A siedzący za kierownicą żołnierz bez słowa drzwiami mnie
zrzucił na ziemię. Skończyło się na tym, że
mi kołami po pupie przejechał. Zdążyłem
tylko nogi do góry podnieść.

ŁR: Wracając do Powstania Warszaw
skiego – już jako dorosły człowiek, jak
Pan je ocenia?
BG: Mogę powiedzieć wprost – patriotyzm
w tych młodych ludziach był. Pomimo
tego, że Polska była uciemiężana przez
tyle lat. Wpierw przez zabory, potem
przez I Wojnę Światową. W tych młodych ludziach powstał bunt. Tylko nie tak
to powinno zostać pokierowane. Paranoją
było puszczenie młodych ludzi bez broni,
amunicji. Rozumiem, że robimy opór, ale
jesteśmy do tego przygotowani. Szkoda
mi tych młodych ludzi. W Powstaniu zginął sam kwiat. Ale gdybym miał tyle samo
lat, co oni to pewnie sam bym wziął udział
w tym zrywie. Wydaje mi się, że tutaj został popełniony mały błąd. Pokazaliśmy,
że stać nas na to, żeby się z Niemcem tłuc
nie 3 dni, a 63 dni – to nie znaczy żeśmy
wygrali. Proszę wziąć pod uwagę to, że
zostaliśmy oszukani. Zostaliśmy oszukani
nie tylko przez Rosjan, ale tez przez koalicję. Jak koalicja nam pomogła? Zrzuty
albo się udały albo nie? Broń może i była
od nich ale brakowało amunicji... Szkoda
tych młodych osób.
ŁR: Dziękuję za rozmowę.▪

9

Lokalne

Co się dzieje z ZGN-em?

Z

arząd Gospodarowania Nierucho
mościami (ZGN) jest jednostką, którą
krytykuje wielu mieszkańców. Jest to powszechne nie tylko na Pradze-Północ, ale
również w innych dzielnicach.
W przypadku Praskiego ZGN, niechęć
do tej instytucji ma swoje podłoże przede
wszystkim w wieloletnich zaniedbaniach.
Brak odpowiedniej kontroli i audytu
w jednostce, odkładanie problemów lub
„zamiatanie ich pod dywan” ma być problemem, na który mieszkańcy zwracają
uwagę od lat. W ostatnim czasie burzę
wywołały m.in. moje interpelacje skierowane do ZGN, których podłożem była
rozmowa z jednym z Dzielnicowych, który
poinformował mnie, że w lokalach ZGN
zamieszkują osoby, które nie są bezpośrednimi najemcami. Zarabianie na lokalach komunalnych i socjalnych, w sytuacji
gdy na mieszkania czekają setki osób, jest
skandaliczne. Tymczasem niektórzy byli
pracownicy ZGN twierdzą, że podczas
kontroli administratorzy nie skupiają się
na nielegalnym najmie. Dodatkowo, trzeba stwierdzić, że ilość obowiązków, jakie
mają administratorzy, przy ich zbyt małej ilości jest dowodem na złe zarządzanie jednostką. Polityka kadrowa nie jest
przejrzysta, z jednej strony osoby będące administratorami za taką samą pracę
w prywatnej firmie otrzymałyby wyższe
wynagrodzenie, z drugiej brak jest konkretnych wymagań, co do kompetencji
osób podejmujących się pracy administratora.
Miasto Stołeczne Warszawa nie wykazuje zainteresowania ZGN-ami. Obecnie
w związku z problemami finansowymi Warszawy wstrzymano możliwość

przyjmowania nowych pracowników –
nawet na miejsca osób odchodzących na
emeryturę. To spowoduje jeszcze większy paraliż jednostki. Liczne kontrowersje
i niechęć mieszkańców do ZGN są ewidentnym wskazaniem do zmian w funkcjonowaniu jednostki. W przypadku braku
chęci i zainteresowania audytem i rzetelną kontrolą, Warszawskie ZGN-y powinni
skontrolować posłowie. Efektem kontroli
powinny być raporty dotyczące funkcjonowania ZGN-ów, propozycje zmian systemu pracy oraz zmian kadrowych. Tylko
sprawnie i rzetelnie działający ZGN jest
gwarancją poprawnie wykonywanej rewitalizacji Pragi i uczciwego procesu najmu mieszkań socjalnych i komunalnych.
Dziwi fakt, że do tej pory nikt nie przeprowadził ankiety, jak mieszkańcy oceniają te
jednostki w swoich dzielnicach oraz jakie
zmiany w ich funkcjonowaniu maja do zaproponowania.
W sprawie tak ważnej i tak ewidentnej
jak złe działanie Zarządów Gospodarowania
Nieruchomościami oraz ich niedostateczne
finansowanie – Miasto Stołeczne Warszawa
nie wykazuje zainteresowania opiniami
mieszkańców. Mam nadzieję, iż Prezydent
Trzaskowski po gorącym urlopie weźmie
zimny prysznic i zacznie się w końcu interesować tym, co dzieje się w Warszawie.▪
Ernest Jerzy Kobyliński
Radny Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
https://www.facebook.com/e.kobylinski/
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Kto jest Polakiem?
Koncepcja narodu w polskiej myśli narodowej

D

la idei narodowej centralne miejsce
w myśleniu o polityce zajmuje naród.
W przypadku nacjonalizmu chrześcijańskiego, którego reprezentantką jest polska
myśl narodowa, najważniejszą wartością
pozostaje Bóg, a naród jest najważniejszą
wartością doczesną. Można zadać pytanie
– dlaczego to właśnie naród, ma zajmować uprzywilejowaną pozycję w myśleniu
politycznym? Najprostsza odpowiedź jest
taka, że jako polscy narodowcy jesteśmy
Polakami i patriotami, dlatego myślimy o naszej Ojczyźnie, naszym narodzie
i chcemy ich siły i dobrobytu. Wchodząc
jednak głębiej – okazuje się, że naród jest
niezbędny do właściwego współżycia społecznego i cywilizacyjnego, jest warunkiem przekazywania wysokorozwiniętej
kultury, która odwołuje się do wyższych
wartości. Ludność na innych poziomach
rozwoju nie jest zdolna do rozbudowy
swego dziedzictwa kulturalnego, ale także do skutecznego działania politycznego. Tylko w narodzie występuje możność
trwania bytu kulturowego i politycznego.
Roman Dmowski pisał: „W świecie naszej cywilizacji jedyną właściwie postacią ustroju społecznego jest naród, naród
nowoczesny, taki, jak go ukształtowała
ewolucja dziejów, minionego okresu.
To nie jest teoria, nie doktryna, ale fakt
stwierdzony.’’ (Roman Dmowski, „Kościół,
naród, państwo’’, rok 1926).
Dla narodowców naród nie jest po
prostu zbitką ludzi, którzy przypadkowo mieszkają w tych samych granicach
państwowych. Naród to nie jest jakieś
bezkształtne „społeczeństwo’’, masa,

czy „wspólnota wszystkich obywateli’’.
Naród to byt organiczny i zorganizowany, wspólnota dziejowa, sztafeta pokoleń przeszłych, obecnych i przyszłych.
„Jedna tylko konieczna przesłanka wypływa z istoty samej nacjonalizmu – to
ujmowanie narodu nie jako sumy jednorodnych jednostek (co mogłoby być wystarczającym dla wyprowadzenia zjawiska patriotyzmu uczuciowego), ale jako
zbiorowości organicznej, posiadającej
swoją budowę społeczną i powołanej
przeto do stanowienia odrębnej, terytorialnej indywidualności międzynarodowej.’’ (Zygmunt Balicki, „Nacjonalizm
a patriotyzm’’, rok 1912)
Co czyni Polakiem? Jakie warunki trzeba spełnić, by móc określać się tym mianem? Ruch narodowy nie stworzył nigdy
„aptekarskiej’’ definicji polskości. Polskość
jest konceptem zbyt złożonym, by móc
przedstawić jakąś sztywną jej formułę.
Wielokrotnie zdarzały się bowiem jednostki, które miały obce pochodzenie etniczne,
czy wyznawały obcą religię, a były dobrymi Polakami, patriotami, nawet narodowcami. Wystarczy spojrzeć na takie nazwiska w obozie narodowym, jak Mosdorf,
Reutt, Rossman, Kemnitz, Ostwind-Zuzga,
Kozicki, Teodorowicz, czy choćby sam
Roman Dmowski, który przez długi czas
swego życia pozostawał poza katolicyzmem. Dlatego mówiąc o polskości wymienia się kilka czynników, które ją budują – są to polskie pochodzenie etniczne,
wychowanie, posługiwanie się językiem
polskim jako ojczystym, samoidentyfikacja jako Polak, Polka, przywiązanie do ›
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katolicyzmu (koncept „Polaka-katolika’’,
który pomagał w krystalizowaniu się polskiej tożsamości narodowej w XIX wieku
w kontrze do protestanckich i prawosławnych zaborców, a także wzmacniał opór
wobec ateistycznego komunizmu w XX
wieku). Polski ruch narodowy zawsze akcentował przewagę czynnika kulturowego
nad wszelkimi innymi. Dla narodowców
Polakiem jest ten, kto reprezentuje polską
kulturę. Dość dobrze wyrażające tę myśl są
słowa Wincentego Lutosławskiego: „Tutaj
ani pochodzenie, ani nawet język nie mają
decydującego znaczenia. Narodem jest
grupa ludzi, mających wspólne polityczne
i kulturalne cele, czyli powołanie do spełnienia. W jednym narodzie łączą się różne
plemiona, a nawet odrębne rasy. Do polskiego narodu należą spolszczeni Niemcy,
Tatarzy, Ormianie, Cyganie, Żydzi, jeśli
żyją dla wspólnego ideału Polski, i pragną
przyjąć udział w spełnieniu jej powołania.
Jedność narodowa jest związkiem duchowym, łączącym ludzi niezależnie od
pochodzenia, dla świadomej służby całej
ludzkości. [...] Życie narodowe przełamuje
różnice rasowe i plemienne. Murzyn albo
czerwonoskóry może zostać prawdziwym
Polakiem, jeśli przejmie dziedzictwo duchowe polskiego narodu, zawarte w jego
literaturze, sztuce, polityce, obyczajach,
i, jeśli ma niezłomną wolę przyczyniania
się do rozwoju bytu narodowego Polski.
[...] Przynależność do plemienia, ludu,
rasy, od naszej świadomej woli nie zależy. [...] Natomiast do istniejącego narodu
jako do zespołu duchowego może przystać człowiek każdej rasy, poświęcając
aktem wolnej woli swe życie celom świadomie obranego środowiska.’’ (Wincenty
Lutosławski, „Posłannictwo polskiego
narodu’’, rok 1939).

Podstawą asymilacji do narodu polskiego cudzoziemców jest zatem czynnik wolicjonalny polegający na przyjęciu
wspólnego z Polakami ideału Polski, przyjęciu „dziedzictwa duchowego polskiego
narodu’’ – czyli polskiej kultury i poparty
stałym zaangażowaniem, na polu politycznym, społecznym, kulturalnym czy
gospodarczym, na rzecz wzmacniania potęgi Polski. Jest to kryterium czynu, a nie
kryterium stanu. Można powiedzieć, że
„test na polskość’’ to nie test krwi, a test
postawy. Polskość ma się wyrażać w działaniu, a nie w poruszeniu serca. Widać
wyraźnie, że idea narodowa stawia tutaj
na aktywizm, na spełnianie „obowiązków
polskich’’, o których pisał R. Dmowski.
„Jestem Polakiem – to słowo w głębszym
rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie
dlatego tylko, że mówię po polsku, że
inni mówiący tym samym językiem są mi
duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy
łączą mnie bliżej z nimi, niż z obcymi, ale
także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego znam zbiorowe
życie narodu, którego jestem cząstką, że
obok swoich spraw i interesów osobistych
znam sprawy narodowe, interesy Polski,
jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcić nie wolno.’’ (Roman
Dmowski, „Myśli nowoczesnego Polaka’’,
rok 1903).
Z myślenia o narodzie, o swoistym „prawie narodu do życia’’, rodzi się potrzeba
stałego rozwoju narodowego. Stały rozwój narodowy to zwiększanie siły narodu
zarówno pod względem ilości, jak i jakości. To ideał ekspansywny – naród, który
stanie w rozwoju, przestanie się rozwijać,
zacznie karłowacieć, aż w końcu zniknie
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z areny dziejów. Narodowcy chcą narodu
silnego, narodu wielkiego, narodu, który
będzie promieniował swym blaskiem i potęgą na inne narody. To zadania polityki
narodowej. Pierwszym zadaniem polityki
narodowej było oczywiście odzyskanie
przez Polskę niepodległości: „Każdy naród powiększający swój dorobek duchowy
i materialny, świadomy swej jedności odrębności swych interesów, dążyć musi do
zdobycia niezależności politycznej.’’ (Jan
Ludwik Popławski, „Niepodległa Polska
i polityka chwili bieżącej’’, rok 1897).
Mówiąc o narodzie, należy odpowiedzieć nie tylko na pytanie „kto tworzy
naród?’’, ale też „jaki ten naród ma być?’’.
Narodowcy mają tutaj wizję opartą na zasadzie łączenia i współdziałania, na budowie harmonii. Jest to wizja oparta także na
zorganizowaniu, czasem na hierarchii, albowiem: „Zorganizowany należycie naród
jest potęgą, której nic na świecie przeciwstawić się nie zdoła.’’ (Roman Dmowski,
przemówienie inaugurujące OWP, rok
1926). Widać wyraźnie tutaj metaforę
dłoni – słabej, gdy palce są osobno, silnej,
gdy zaciskają się w pięść.
Dwa określenia, czy też dwie cechy narodu, o których mówi polska idea narodowa to wszechpolskość i wszechstanowość.
Odnoszą się one właśnie do wspomnianego wcześniej „łączenia i współdziałania’’
oraz „harmonii’’. Wszechpolskość była
konceptem na tyle kluczowym, że cała idea
i ruch polityczny Narodowej Demokracji
określane są tym mianem (idea wszechpolska, obóz wszechpolski; do tej idei nawiązuje też Młodzież Wszechpolska).
Wszechpolskość polegała w XIX i początkach XX wieku na przekroczeniu granic
trzech zaborów – na łączności Polaków
i wspólnocie ich interesów niezależnie od

tego, czy żyli w Poznańskiem, Kongresówce
czy w Galicji. Po odzyskaniu niepodległości
idea ta nie straciła na aktualności, bowiem
konieczna była mozolna praca na rzecz
scalenia byłych zaborów na nowo w jeden
organizm państwowy. I dziś wszechpolskość jest aktualna – poza Polakami żyjącymi w Polsce, są Polacy na Wschodzie
– na Wileńszczyźnie, Kresach, czy potomkowie wywiezionych dalej na wschód
przez Rosjan. Są także Polacy rozsiani na
całym świecie na emigracji, wielka rzesza
Polonusów. Istnieje wspólnota narodowa
i wspólnota interesu tych wszystkich Polek
i Polaków na świecie. Tę łączność wyraża
jedno z haseł podnoszonych przez partię
Ruch Narodowy – „Jeden naród ponad granicami’’. Wszechpolskość nakazuje głęboki
sprzeciw wobec rozsadzających wspólnotę
narodową regionalizmów. To interes narodu jako całości, a nie interesy partykularne
poszczególnych dzielnic, metropolii czy
prowincji, powinny być wyznacznikiem
polityki państwa.
Wszechstanowość z kolei odnosi się do
wspólnoty interesów Polaków ze wszystkich klas i stanów społecznych. Była
szczególnie ważna w XIX wieku i w początkach XX, gdy istniały wyraźne dysproporcje w prawach, w zamożności, w świadomości, między chłopami, robotnikami,
drobnomieszczaństwem, fabrykantami...
Niezależnie od pochodzenia społecznego,
to tożsamość polska miała być najważniejszym punktem odniesienia samoidentyfikacji jednostki. Stąd wywodziła się pozytywistyczna praca u podstaw mająca na
celu uświadomienie narodowe chłopów
i robotników, włączenie ich w polskie życie
narodowe. To tutaj rodzi się także idea narodowego demokratyzmu. I dziś wszechstanowość niesie ważne przesłanie. To ›
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postulat budowania jedności narodowej
na przekór zwiększającemu się rozwarstwieniu społecznemu, dysproporcjom
w zarobkach. Wszechstanowość głosi,
że niezależnie od tego, czy ktoś jest prezesem banku, czy zamiataczem ulic, jest
przede wszystkim Polakiem, a to oznacza
wspólnotę interesów. Wszechstanowość
to ideowa odpowiedź na marksistowskie
teorie o „walce klas’’ czy „robotnikach
niemających ojczyzny’’, a także na część
oderwanych od korzeni „światowych’’ elit
szukających wspólnoty z obcymi elitami,
a nie z własnym narodem.
Z wszechstanowością jest też związany przedwojenny zwyczaj utrzymywany
do dziś w obozie narodowym. To obyczaj
zwracania się do współpracowników
w organizacjach narodowych per „kolego/koleżanko’’. Narodowcy wprowadzili to
jako formę zwracania się do siebie zarówno w kontrze do wywodzącego się z ruchu

socjalistycznego określenia „towarzysz’’,
jak i do podkreślających właśnie różnice
społeczne zwrotów „pan/pani’’ w odniesieniu do osób urodzonych wyżej, oraz
„wy’’ do osób urodzonych niżej. Zwrot per
„kolego’’ jest zwrotem używanym przez
każdego i wobec każdego w organizacji
narodowej, szeregowy działacz zwraca się
„kolego’’ do prezesa koła, okręgu czy całej
organizacji, ale i ów prezes odpowiada doń
„kolego’’. Inną praktyczną formą wyrazu
wszechstanowości w ruchu narodowym
jest otwarcie drabiny awansu w strukturze dla wszystkich osób, niezależnie od ich
pochodzenia i majętności. Tylko osobista
praca, wyrobienie polityczno-ideowe oraz
zasługi dla Polski i organizacji decydują
o awansie w ramach hierarchii organizacyjnej.
Narody nie są pozostawione w świecie sobie samym, istnieją bowiem relacje
między nimi. Narody ze sobą rywalizują

Sztandar Ruchu Narodowego, fot. Marcin Fijałkowski
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– gdyż zasoby (terytorium, dostęp do morza, żyzne ziemie, bogactwa naturalne, paliwa, warunki do życia itp.) są w oczywisty
sposób ograniczone. Rywalizacja między
narodami, przybierająca często postać rywalizujących ze sobą państw narodowych,
jest jednym z głównych kół zamachowych
historii. Walka ta nie ma w sobie nic ze
szlachetności, przeciwnie – jest nierzadko
bezkompromisowa. Arena międzynarodowa to środowisko anarchii, w której liczy się
tylko siła i interes. Warto to mieć zawsze na
uwadze, nie tylko gdy rozważa się politykę zagraniczną. Maksyma, która to wyraża
to: „W stosunkach między narodami nie
ma słuszności i krzywdy, ale jest tylko siła
i słabość.’’ (Roman Dmowski, „Myśli nowoczesnego Polaka’’, rok 1903).
Kontynuując rozważania o pożądanym kształcie narodu należy wspomnieć
o haśle narodowego demokratyzmu. Jest
to postulat uświadomienia narodowego ludu i włączenia jak najszerszych mas
w życie obywatelskie i polityczne narodu.
„[...] im naród jest zdrowszy, żywotniejszy
i zarazem dojrzalszy, im więcej jest narodem, tem większe współdziałanie pod
tym względem napotyka rząd we wszystkich żywiołach społeczeństwa.’’ (Roman
Dmowski, „Podstawy polityki polskiej’’,
rok 1905).
Jest to zerwanie ze „szklanym sufitem’’
(cenzusem majątku, zbyt niskim pochodzeniem społecznym czy płcią) blokującym
awans społeczny wybitnym jednostkom.
Rozumnie urządzone społeczeństwo to takie, w którym żadne talenty, które mogłyby
przysłużyć się dobru wspólnemu narodu
się nie marnują. Wynika to z istniejącego już w czasie przełomu XIX i XX wieku
kształtu rywalizacji międzynarodowej. Od
tamtego czasu za aktywność państwa nie

odpowiadają wyłącznie władcy i wąska
grupa uprzywilejowanych, ale całe społeczeństwa. „Walka bowiem o stan posiadania między narodami nie da się już dziś prowadzić wyłącznie środkami policyjnymi ani
prawami wyjątkowymi, ale wymaga akcji
kulturalnej oraz wysokiej samowiedzy obywatelskiej ze strony wszystkich żywiołów
naród składających, które muszą iść ławą
w obronie i zdobywaniu placówek narodowych.’’ (Zygmunt Balicki, „Nacjonalizm
a patriotyzm’’, rok 1912).
Narodowy demokratyzm to rozwinięcie wszechstanowości. Stanowi nakaz
solidaryzmu narodowego, a także postulat budowy czegoś, co można by określić
mianem „społeczeństwa obywatelskiego’’.
Chodzi o to, by naród i jego członkowie
byli świadomi i potrafi się samoorganizować. Idea ta powstawała w czasach, gdy
Polacy nie mieli własnej władzy, własnego
rządu, pozwalała jednak mimo to realizować zadania z zakresu polityki narodowej.
Jakim zadaniom mogli sprostać pozbawieni rządu Polacy?: „Popieranie własnej
wytwórczości narodowej, kupowanie wyłącznie u swoich, nabywanie ziemi, a nie
zbywanie jej w obce ręce, obrona języka
i obyczaju narodowego, przeciwdziałanie
w opinii rozkładowym wpływom obcym.’’
(Zygmunt Balicki, „Nacjonalizm a patriotyzm’’, rok 1912). Te same zadania są aktualne także współcześnie. Ruch Narodowy
i inne organizacje patriotyczne promują
właśnie tego typu postawy narodowe
w gospodarce, zarówno po stronie konsumenta, jak i producenta oraz po stronie prywatnej, jak i państwowej. Zadanie
obrony języka polskiego (np. przed ubożeniem, zapożyczeniami z języków obcych) i obyczaju narodowego (zagrożonego multikulturalizmem, liberalizmem ›
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i szerzeniem zgorszenia ze strony czerwonej i tęczowej lewicy) jest zadaniem dla
każdego świadomego Polaka, tak samo,
jak artykułowanie narodowych racji do
opinii publicznej. Narodowy demokratyzm
to w ogóle pochwała oddolnego działania, samoorganizowania się Polaków: „Im
społeczeństwo bardziej liczy na własne
siły i czerpie podniety swego nacjonalizmu nie w inicjatywie z góry idącej, lecz
we własnym patriotyzmie i samowiedzy
narodowej, o tyle nacjonalizm jego będzie
bardziej samorzutny, twórczy i narodowo
wyższy, a co już wypływa z natury odpowiednich stosunków – bardziej bezinteresowny.’’ (Zygmunt Balicki, „Nacjonalizm
a patriotyzm’’, rok 1912).
Narodowy demokratyzm dotyczy także uświadomienia narodowego, swoistego „rozlania’’ patriotyzmu i nacjonalizmu
w społeczeństwie: „Im w danym społeczeństwie patriotyzm jest silniej ugruntowany w instynktach, a zarazem bardziej
samowiedny, im myśl narodowa jest bardziej wyrobiona i dojrzała, polityka zaś
narodowa posiada lepiej zorganizowane
ośrodki kierownicze, tym nacjonalizm,
jako niezbędna wyższa faza rozwoju samowiedzy narodowej, mniej zogniskuje
się w jednym stronnictwie, bardziej zaś
rozleje się szerokim łożyskiem po całej
masie narodu i przeniknie wszystkie kierunki jego myśli politycznej.’’ (Zygmunt
Balicki, „Nacjonalizm a patriotyzm’’, rok
1912).
Naród dla narodowców powinien być
całością organiczną, harmonijnie połączoną i współdziałającą ze sobą dla realizacji
wspólnych interesów, celów, przeznaczenia
i powołania. Buduje go niejako wszechpolskość – na płaszczyźnie horyzontalnej,
oraz wszechstanowość – na płaszczyźnie

wertykalnej, zaś jego ustrojem wewnętrznym jest narodowy demokratyzm.
Ustanowienie narodu jako centrum myślenia politycznego odróżnia ideę narodową od innych, partykularnych koncepcji
politycznych. Nacjonalizm to idea prawdziwie wspólnotowa. Narodowcy mówią
o narodzie, podczas gdy socjaliści (marksiści, komuniści itp.) mówią o klasach i ich
walce. Ludowcy wolą termin „lud’’, który
też istnieje jako kontra do jakiejś warstwy
posiadającej, np. „szlachty’’, „ziemian’’, „obszarników’’. Liberałowie z kolei odrzucają
wspólnotowość na rzecz jednostki, prymatu jej interesów, egoizmu i indywidualizmu.
Istnieją ideologie rasistowskie, które patrzą
na rzeczywistość społeczną przez pryzmat
nie narodu, a całej rasy – one również są
sprzeczne z endecką wizją polityki. Także
uniwersalistyczne, globalistyczne czy humanistyczne doktryny ogólnoludzkiego braterstwa są ideowo obce myśli narodowej.
Prawdziwym zwycięstwem ruchu narodowego w świetle jego koncepcji narodu nie
będzie przejęcie władzy przez przodującą
partię narodową (dawniej Związek LudowoNarodowy czy Stronnictwo Narodowe,
obecnie Ruch Narodowy), lecz uczynienie
z całego społeczeństwa ruchu narodowego
i ze wszystkich partii w Polsce partii narodowych.
Tekst na podstawie dwóch podrozdziałów nieopublikowanej jeszcze pracy „Ruch
Narodowy. Wczoraj, dziś i jutro’’ autorstwa Aleksandra Kowalińskiego i Tomasza
Dorosza.▪
Aleksander Kowaliński
sekretarz mazowiecki
prezes warszawskiego koła
Ruchu Narodowego
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Legendy polskie

Legenda zerwanego mostu

N

a przełomie XIX i XX wieku powstała
carska droga, która miała połączyć
Białystok z Jeżewem. Na swym szlaku
musiała jednak przeciąć rozlewiska Narwi,
stąd w planach budowy uwzględniono też
budowę mostu. Miał on mieć 365 metrów
długości. Budowa rozpoczęta około 1900
roku bardzo się przeciągała i końca prac
nie było widać nawet po trzech latach.
Wówczas okazję tę postanowił wykorzystać sam diabeł. Zaproponował swą pomoc
budowniczym, na co ci przystali. Zapłatą zaś
za tę usługę miała być dusza pierwszego nieszczęśnika, który most ten przejdzie.
Dobito targu i most stanął na swym miejscu w kilka dni później. Aby przechytrzyć diabła robotnicy postanowili jako pierwszego
po moście przepędzić starego i kulawego
już konia, któremu i tak wiele dni życia nie
pozostało.
Wściekły diabeł, który został oszukany
rzucił klątwę. „Każdy most będzie stał w tym

miejscu 11 lat, a później wybuchnie wojna,
która go zniszczy’’.
Pierwszy raz most został wybudowany
w 1903 roku, zaś w 1914 roku, 11 lat po
zakończeniu budowy wybuchła I Wojna
Światowa, w której to most został zerwany.
Po raz drugi most odbudowano w 1928
roku, w 1939 roku wybuchła II Wojna
Światowa.
Po raz trzeci nikt nie miał odwagi odbudować mostu w tym miejscu.
***
W każdą pierwszą niedzielę września
w Kruszewie odbywa się znany na całą okolicę Festyn Ogórków Kiszonych – tak słynnych, że sam Napoleon zabrał je ze sobą idąc
na Rosję ;) ▪
Opowiem ci Legendę
https://opowiemcilegende.blogspot.com
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Zwycięska Bitwa Warszawska 1920 roku

12

stycznia 1919 roku dowódcy
wojsk bolszewickich Lew Trocki
i Siergiej Kamieniew wydali rozkaz realizacji planu pod kryptonimem „Wisła”.
Armia Czerwona miała zdobyć tereny od
Niemna po Bug, a następnie przejść przez
Polskę do Niemiec gdzie miała rozpocząć
się rewolucja. W lutym 1920 roku Lenin
polecił Rewolucyjnej Radzie Wojennej
Republiki Rosyjskiej zwiększyć liczebność
na Froncie Zachodnim. W efekcie Armia
Czerwona osiągnęła stan ponad 2,5 miliona żołnierzy.
W najcięższych dla Polski chwilach,
12 lipca 1920 roku, zawarty został litewsko-sowiecki traktat pokojowy. W tajnym protokole załączonym do traktatu
rząd litewski wyraził zgodę na przejście
Armii Czerwonej przez przyznane Litwie
polskie terytorium. Po zajęciu przez Armię
Czerwoną Białegostoku ustanowiony
przez bolszewików rząd wydał 30 lipca
odezwę o „pozbawieniu władzy dotychczasowego rządu szlachecko-burżuazyjnego i utworzeniu Polskiej Socjalistycznej
Republiki Rad”. Przychylność wobec sowietów wykazywał również rząd niemiecki mimo, że ogłosił neutralność w wojnie
polsko-bolszewickiej.
27 lipca na Jasnej Górze polscy biskupi pod przewodnictwem kardynałów
Aleksandra Kakowskiego i Edmunda Dalbora
dokonali poświęcenia Polski Najświętszemu
Sercu Jezusa i ponownie obrali Najświętszą
Maryję Pannę na Królową Polski.
Generał Weygand w swoich pamiętnikach wspominał: „Nigdy nie widziałem
ludzi tak modlących się jak w Warszawie
[...] Ulicami przechodziły procesje. Ludzie
klękali na chodnikach przed Najświętszym

Sakramentem. Kapelani słuchali spowiedzi na peronach kolejowych i placach,
gdzie zbierali się żołnierze i młodzi ochotnicy przed udaniem się na front”.
W okresie śmiertelnego zagrożenia
utraty odzyskanej właśnie niepodległości
do armii zgłosiło się sto tysięcy ochotników.
W dniach 13 i 14 sierpnia Polacy odnieśli pierwsze zwycięstwo w bitwie z Armią
Czerwoną w bitwie pod Ossowem, w której zginął ksiądz Ignacy Skorupka, symbol Bitwy Warszawskiej. Zwycięstwo
w Bitwie Warszawskiej nie byłoby możliwe bez skutecznych działań polskiego
wywiadu i osiągnięć kryptologów na czele
z porucznikiem Janem Kowalewskim, którzy zdołali złamać szyfry Armii Czerwonej.
Najdalej idącą pomoc dla Polski w wojnie z bolszewikami pokazały Węgry, które
dostarczyły 75 milionów nabojów.
Przełomowe znaczenie przyniósł
15 sierpnia – święto Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Bitwa rozegrana została zgodnie z planem operacyjnym
opracowanym przez Szefa Sztabu generała Tadeusza Rozwadowskiego.
Obowiązkiem Państwa Polskiego jest
upamiętnienie Bitwy Warszawskiej poprzez
postawienie w stolicy Łuku Triumfalnego,
wybudowania Muzeum Zwycięskiej Wojny
1920 roku i upamiętnienie w postaci pomników obrońców Warszawy – generałów Tadeusza Rozwadowskiego i Józefa
Hallera.▪
dr Krzysztof Kawęcki
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Obchody rocznicy podjęcia Powstania
Warszawskiego na Pradze-Północ: 1 sierpnia

W

Urząd Dzielnicy Praga Północ
Grupa Historyczno-Edukacyjna
„Szare Szeregi”
Związek Żołnierzy Narodowych Sił
Zbrojnych Okręg Mazowiecki
Patronat medialny sprawował miesięcznik Myśl Praska.▪

fot. Bartosz Wojdat

fot. Bartosz Wojdat

dniu 1 sierpnia 2020 przy skwerze
płk, Żurowskiego odbyło się upamiętnienie wybuchu Powstania Warszwskiego.
Organizatorami oraz partnerami wydarzenia
byli:
Towarzystwo Miłośników Polskiej
Tradycji i Kultury

›
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fot. Bartosz Wojdat

fot. Bartosz Wojdat
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Obchody rocznicy podjęcia Powstania
Warszawskiego na Pradze-Północ: 2 sierpnia

2

sierpnia 2020 Wybuch Powstania został
upamiętniony na Placu Weteranów 1863

fot. Bartosz Wojdat

fot. Bartosz Wojdat

roku przed katedrą św. Michała Archanioła i
św. Floriana Męczennika w Warszawie▪

›
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fot. Bartosz Wojdat

fot. Bartosz Wojdat
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Marsz Zwycięstwa

15

sierpnia 2020 r., w 100. rocznicę
chwalebnego zwycięstwa nad bolszewicką nawałą, ulicami Warszawy przeszedł zorganizowany przez środowiska
narodowe (Młodzież Wszechpolska, Ruch
Narodowy) Marsz Zwycięstwa. Tysiące
polskich patriotów, w tym rekonstruktorzy

fot. Bartosz Wojdat

fot. Bartosz Wojdat

z Towarystwa Miłośników Polskiej Tradycji
i Kultury, manifestowały radość z wiekopomnej wiktorii Narodu nad czerwoną zarazą. Po Marszu, który zakończył się na pl.
Krasińskich, miało miejsce poświęcenie
sztandaru Ruchu Narodowego.▪

›
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Zdjęcie z uroczystości poświęcenia sztandaru Ruchu Narodowego
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fot. Marcin Fijałkowski

fot. Bartosz Wojdat
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Poświęcenie sztandaru Ruchu Narodowego

15

i Skarbnik Mazowiecki RN), Andrzej Babiak
(członek Zarządu Koła Warszawa I RN),
Jacek Piotr Filipczak (członek Zarządu
Mazowieckiego RN), Aleksander Kowaliński
(Sekretarz Mazowiecki RN i Prezes Koła
Warszawa II RN) oraz okręgi Dolnośląski,
Lubuski, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki,
Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski,
Wielkopolski, Zachodniopomorski.
Po wbiciu przez fundatorów pamiątkowych gwoździ oraz złożeniu podpisów
pod aktem ufundowania sztandaru, rodzice chrzestni – Dariusz Pastor i Iwona
Wawruszczak – poprosili o. Mieczysława
Sołowieja SJ o poświęcenie sztandaru. Po
tym akcie przekazali sztandar Prezesowi RN
Robertowi Winnickiemu. Prezes dokonał
prezentacji sztandaru oraz zaprzysiężenia
pierwszego pocztu sztandarowego, w skład
którego weszli Jacek Piotr Filipczak (dowódca), Aleksander Kowaliński (sztandarowy),
Rafał Wielądek (asystujący).▪

fot. Marcin Fijałkowski

sierpnia obchodziliśmy 100. rocznicę
bitwy pod Warszawą – zwycięstwa
nad bolszewikami.
Ruch Narodowy wybrał tę datę jako
dzień poświęcenia swojego sztandaru.
Uroczystość odbyła się na placu Krasińskich
w Warszawie w obecności znamienitych gości, działaczy RN, Młodzieży Wszechpolskiej
i innych organizacji narodowych.
Poświęcenia sztandaru dokonał
o. Mieczysław Sołowiej SJ. Fundatorami
zostali: Robert Winnicki (Prezes Ruchu
Narodowego), Krzysztof Bosak (I Wiceprezes
RN), Krzysztof Tuduj (II Wiceprezes RN),
Piotr Cezary Lisiecki (członek Zarządu
Głównego RN), Marek Wacław Szewczyk
(członek Zarządu Głównego RN),
Witold Sławomir Tumanowicz (członek
Zarządu Głównego RN), Jerzy Janoska
(członek Rady Politycznej RN), Mariusz
Lesław Krogulski (Prezes Mazowiecki
RN), Dariusz Piotr Pastor (Wiceprezes

›
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fot. Marcin Fijałkowski
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Antoni Stępniak (1894-1970) – uczestnik
Powstania Wielkopolskiego i Bitwy
Warszawskiej. Strzępy wspomnień
z pamiętnika rodzinnego w stulecie
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.

A

ntoni Stępniak, (brat mojego śp. dziadka Jana Stępniaka), Wielkopolanin,
uczestnik Powstania Wielkopolskiego
w stopniu porucznika i wyprawy kijowskiej, uczestnik Bitwy Warszawskiej 15
sierpnia 1920 r. urodził się 13 stycznia
1894 r. we wsi Czarnotki k. Zaniemyśla,
gdy Wielkopolska w wyniku drugiego
rozbioru należała jeszcze do zaboru pruskiego (1793-1918). Był ostatnim z dwanaściorga dzieci Szymona i Marianny.
Wychowany w rodzinie wielkopolskiej,
głęboko wierzącej, o tradycjach patriotycznych i religijnych, od wczesnych lat
kształtował w sobie silne przywiązanie do
Ojczyzny, które aktywnie rozwijał przez
całe swoje życie. Jego dzieciństwo i młodość przypadło na czas walki Polaków
o suwerenność i niepodległość. Tutaj pod
zaborem pruskim toczyła się „najdłuższa
wojna nowoczesnej Europy”, a jej stawką było zachowanie polskości w stałych
zmaganiach z naporem germanizacyjnym. Ostoją narodowego ducha stała
się rodzina, kultywująca tradycje dziejów
Ojczyzny, jej kulturę i wiarę przodków.
Miejscem walki o polskość stał się głównie
Kościół Katolicki. W zaciętej walce z germanizacją zrodziła się tu większa niż na
pozostałych ziemiach polskich aktywność
najszerszych mas społecznych, świetna
organizacja oraz doskonała kadra przywódcza. Prowadzona z uporem w drugiej

połowie XIX wieku praca organiczna w
zaborze pruskim na terenie Wielkopolski
odegrała swoją rolę w walce o niepodległość. Społeczeństwo polskie przekształciło się w nowoczesną strukturę pod egidą
inteligencji i klasy średniej. W porównaniu z poprzednimi latami, w pierwszej dekadzie XX wieku zaznaczył się wyraźny
wzrost uświadomienia narodowego i aktywności politycznej. W tych warunkach
umacniała się coraz widoczniej myśl niepodległościowa, a niepodległościowym
aspiracjom Polaków sprzyjał wybuch wojny
światowej w 1914 r. oraz rozwój wydarzeń
wojennych i politycznych w latach 19171918. Na terenie Wielkopolski w konspiracji tworzyły się polskie organizacje wojskowe. Ważnym elementem były polskie
organizacje o charakterze paramilitarnym
np. takie jak: Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół”, skauting i inne. Przyjazd Ignacego
Paderewskiego do Poznania i wydarzenia
z 26 i 27 grudnia 1918 r. przyspieszyły
wybuch Powstania Wielkopolskiego, powstania zwycięskiego. Wielkopolska miała
swoją filozofię – Nie rzucim ziemi skąd nasz
ród – tak nam dopomóż Bóg, filozofię kojarzącą się ze słynnym utworem poetki Marii
Konopnickiej „Rota’’. Filozofię, która głosiła, że my tu będziemy trwali, ziemi i wiary
nie rzucimy, a ty Panie Boże nas wspieraj.
Walkę o wolność Polacy toczyli na wielu
frontach i na wiele sposobów – nie tylko ›
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już w styczniu 1919 r. wziął czynny udział
w Powstaniu Wielkopolskim. Z bratem
Franciszkiem był współorganizatorem
powstania w Środzie Wielkopolskiej.
Następnie wstąpił do 3 Pułku Ułanów
Wielkopolskich w Gnieźnie, skąd wyjechał do powiatów Czarnków i Chodzież,
walcząc pod Ryczywołem-Budzyniem. Po
zwycięstwie Powstania Wielkopolskiego
i przyłączeniu Ziem Zachodnich do
Macierzy – odrodzonej II Rzeczypospolitej
Polskiej, wstąpił do utworzonej Armii
Wielkopolskiej, w skład której wchodziły piechota, strzelcy wielkopolscy,
artyleria i eskorta lotnicza. W szeregach 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich
w Gnieźnie, przemianowanego z 3 Pułku
Ułanów Wielkopolskich (imię Króla
Bolesława Chrobrego nadano 6 maja
1939 r.) w Lesznie. W stopniu porucznika
w oddziale kawalerii, Antoni brał udział
w marszu na Kijów. W lutym 1920 r. z 17
Pułkiem Ulanów Wielkopolskich -wchodzącego w skład odrodzonego Wojska
Polskiego, przybył do Wilna. Pod dowództwem ppłk. Witolda Żychlińskiego
brał udział w licznych szkoleniach bojowych, ćwicząc m. in. szarże na kawalerię. W dniach 15 – 24 kwietnia pułk
został przerzucony na południe w celu
wzięcia udziału wyprawie kijowskiej.
7 maja 1920 r. Wojsko Polskie wkroczyło do miasta, Kijów został zdobyty.
Mieszkańcy Kijowa klucze miasta przekazali Naczelnikowi Państwa i Naczelnemu
Wodzowi Armii Marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu. Ale już w czerwcu słynna ze zwycięstw bolszewicka konnica
Siemiona Budionnego zmusiła Polaków
i armię Petlury do cofnięcia się w kierunku Warszawy. W obliczu zagrożenia niepodległości młodego państwa polskiego

z bronią w ręku. Dzięki nim okres niewoli
przetrwaliśmy jako naród, który nie zatracił własnej tożsamości. Zachowaliśmy
język, obyczaje i religię i byliśmy na tyle
silni, by podczas I wojny światowej stanąć do walki o własną niepodległość,
także w 1920 r. Było to możliwe dzięki
dziedzictwu kulturowemu, które przekazali nam przodkowie. Do dziedzictwa należą: Godło Orła Białego, Biało-Czerwona,
Hymn Państwowy i nasze dawniejsze pieśni hymniczne jak „Gaude Mater Polonia’’
(Hymn Dynastii Piastów), „Bogurodzica’’
(Hymn Dynastii Jagiellonów), „Rota’’ , „My
Pierwsza Brygada’’. Dumny ukoronowany
orzeł stał się znakiem naszego państwa
pod krótkim panowaniem Przemysła II. Od
zawsze orzeł jest postrzegany jako władca
przestworzy, ptak królewski, symbolizujący
siłę, odwagę, dumę, zwycięstwo, władzę.
Antoni Stępniak szkołę podstawową
ukończył w pobliskim Śremie, w mieście wielkopolskich działaczy społecznych. Jednym z nich był m. in. ks. Piotr
Wawrzyniak, działacz społeczny, oświatowy i gospodarczy, „budowniczy” podstaw
moralnych społeczeństwa polskiego na
terenie zaboru pruskiego, twórca banków
ludowych. Antoni, na Uniwersytecie we
Wrocławiu, ukończył Wydział Agronomii.
W momencie wybuchu w 1914 r. I wojny
światowej, Antoni Stępniak i jego czterej
bracia – Franciszek, Wojciech, Piotr i Jan –
mój dziadek, jako poddani Niemiec (Zabór
Pruski) zostali wcieleni do niemieckiej armii, zmuszeni do przelewania krwi za kaisera i vaterland. Antoniego i Jana wysłano na front niemiecko-rosyjski w pobliżu
Łodzi. W grudniu 1918 r., gdy wybuchło
Powstanie Wielkopolskie, Antoni Stępniak
i jego czterej bracia zrzucili znienawidzone mundury niemieckie. Antoni Stępniak
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powołano pod koniec lipca 1920 r.
Rząd Obrony Narodowej z Wincentym
Witosem i Ignacym Daszyńskim na czele. Powstająca już od kilku tygodni armia
ochotnicza, dowodzona przez gen. Józefa
Hallera, osiągnęła stan 100 tys. żołnierzy.
Rząd wydał specjalną odezwę wzywającą
cały naród do walki w obronie ogniska
domowego, w obronie pracy i wolności
obywatelskiej, do walki świętej w obronie wolności niepodległej Ojczyzny!
Episkopat polski i późniejszy Papież Pius
IX, wezwali wiernych do obrony zagrożonej cywilizacji chrześcijańskiej: „Już
na początku sierpnia Armia Czerwona
sforsowała Bug i szła na Warszawę. Na
terenach zajętych przez bolszewików
zaczęły działać trybunały rewolucyjne,
szerzące postrach wśród ludności: mordowano ziemian, a ich majątki przekazywano chłopom, chcąc w ten sposób zdobyć ich przychylność”. W dniach 12–18
sierpnia rozegrała się decydująca b i t w a
o W a r s za w ę. Wojsko, dowodzone
bezpośrednio przez Józefa Piłsudskiego,
rozbiło lewe skrzydło armii bolszewickiej.
Generał Michaił Tuchaczewski zarządził
odwrót. Piłsudski zwyciężył na całej linii
– a zwycięską bitwę 15 sierpnia 1920 r.
o Warszawę nazwano <<Cudem nad
Wisłą>>.
W Bitwie Warszawskiej brał udział
porucznik Antoni Stępniak. Od kuli nieprzyjaciela uratowała go wojskowa
lornetka, od której odbiła się rykoszetem. Dzisiaj jest przechowywana w naszej rodzinie przez Tomasza Stępniaka,
mieszkańca Kórnika. Spektakularne
zwycięstwo nad przeważającymi siłami sowietów w Bitwie Warszawskiej 15
sierpnia 1920 r., z tego powodu nazywanej „Cudem nad Wisłą”, Polacy przypisują

objawieniu się Bogurodzicy oddziałom
broniącym bolszewikom w Ossowie dostępu do Warszawy w wigilię Święta
Wniebowzięcia, i w samo święto 15
sierpnia w Wólce Węglowej. Fakt ten
potwierdzili liczni świadkowie. Wygrana,
dzięki walecznej i bohaterskiej postawie
żołnierzy zapewniła Polsce niepodległość
na blisko 20 lat i równocześnie uchroniła Europę Zachodnią przed „bolszewicką
zarazą”. Bitwa Warszawska to jedna z 18
bitew, które zdecydowały o losach świata.
Po zakończeniu działań wojennych
Antoni Stępniak w stopniu porucznika rezerwy został komendantem utworzonego
w 1920 r. Stowarzyszenia Żołnierzy 17
Pułku Ułanów Wielkopolskich w Lesznie.
Na siedzibę Stowarzyszenia wyznaczono
Gniezno – miejsce pierwszego garnizonu pułku. Wszystkie sprawy dotyczące
Stowarzyszenia normował statut, który
stanowił, że Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną o charakterze narodowym i katolickim. Stowarzyszenie działało
na terenie województwa poznańskiego,
a jego celem było utrzymywanie życia towarzyskiego między byłymi żołnierzami
17 Pułku Ułanów oraz udzielanie pomocy materialnej swoim członkom. Antoni
Stępniak w służbie w Wojsku Polskim
pozostał do 1923 r.. W 1958 r. Uchwałą
Rady Państwa za udział w Powstaniu
otrzymał Wielkopolski Krzyż Powstańczy.
Z wdzięczności za szczęśliwy powrót
z frontów pierwszej wojny światowej
oraz z wojny polsko-bolszewickiej Antoni
Stępniak i jego bracia ufundowali Panu
Bogu figurę Matki Boskiej Niepokalanej
z napisem: „Za szczęśliwy powrót z wojny – bracia Stępniakowie” (Franciszek,
Wojciech, Jan, Piotr, Antoni). W czasie drugiej wojny światowej Niemcy ›
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zniszczyli figurę, ale po wojnie dzieci Jana
Stępniaka ufundowały i postawiły nową
w tym samym miejscu, na rozstaju dróg
z Czarnotek do Lubonieczka i Zaniemyśla.
Figura ta stoi do dziś. Grunt, na której stoi
figura został zapisany w tzw. katastrze
ksiąg państwowych. Po drugiej wojnie
światowej w latach czterdziestych pracował jako nauczyciel w Powiatowej Szkole
Gospodarstwa Wiejskiego we Wrześni
(początki Szkoły sięgają 1923 roku).
Następnie był dyrektorem Gospodarstwa
Rolnego Fundacji Zakładów Kórnickich
PAN w Kórniku i zamieszkał w Kórniku
na tzw. Prowencie. Po śmierci pierwszej Żony, ożenił się ponownie i zamieszkał w Żerkowie k. Jarocina. Po
wyjeździe z Kórnika podjął pracę w m.
Bojanice pow. Gniezno. Po śmierci
Antoniego Stępniaka, jego zięć Bernard
Zalewski – ożeniony z córką Antoniego
Lidią – zachował wszystkie pamiątki związane działalnością patriotyczną
Antoniego Stępniaka: zdjęcia w mundurze wojskowym, ze spotkań z byłymi
Powstańcami, także te z Gniezna z okresu międzywojennego oraz odznaczenia,
w tym Wielkopolski Krzyż Powstańczy.
W 2018 r., przekazał mi ten historyczny
zbiór, za co jestem niezmiernie wdzięczna. Dzisiaj znajduje się w mojej rodzinie
i będzie przekazywany z pokolenia na
pokolenie jako świadectwo umiłowania Ojczyzny. Antoniego Stępniaka poznałam osobiście gdy przyjeżdżał do
mojego Ojca , Bronisława Stępniaka do
Kórnika na Leśniczówkę Zwierzyniec –
Polska Akademia Nauk. Pamiętam Jego
wojskowy dryg, elegancję. Dzisiaj żałuję,
że wtedy tak mało rozmawiałam z Nim
o Jego udziale w walkach o niepodległość w Powstaniu Wielkopolskim, Bitwie

Warszawskiej. Zmarł w 1970 roku, został
pochowany na cmentarzu parafialnym
w Bninie koło Kórnika.
Składam serdeczne podziękowanie,
ale przede wszystkim uznanie dla działającego w Kórniku Towarzystwa Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919 w Kórniku,
by nie zapomniano o Powstańcach
Wielkopolskich walczących o niepodległość. Zaproszona 15 grudnia 2019 r. przez
ww. Towarzystwo Powstania Wielkopolskiego
miałam zaszczyt uczestniczyć w wyjątkowej
uroczystości upamiętniającej 100. rocznicę
wybuchu Powstania Wielkopolskiego, organizowaną od lat w Kórniku, na której to wręczono mi podczas uroczystości pamiątkowy
Krzyż Powstańczy, jako krewnej Powstańca
Wielkopolskiego Antoniego Stępniaka.
Stowarzyszeniu „Wiara Lecha” dziękuję za zaprojektowanie Tablicy 1918/1919
Powstanie Wielkopolskie, upamiętniającej Żołnierzy Powstania Wielkopolskiego.
Przekazaną przez Towarzystwo Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919 w Kórniku,
którą Katarzyna Stępniak – Warteresiewicz,
ze swoimi Uczniami ze Szkoły w Bninie,
umieściła na grobne śp. Antoniego
Stępniaka spoczywającego na cmentarzu
parafialnym w Bninie. Tablicę, która „mówi’’:
„tutaj spoczywa walczący o niepodległość
Polski Powstaniec Wielkopolski’’.▪
Anna Jagodzińska
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Debata o powstaniu warszawskim jest
dość popularna. Często jednak w takich
dyskusjach zapomina się o celach tego
powstania. Militarnie powstanie było
wymierzone przeciwko niemieckiej okupacji, lecz politycznie – w ZSRR. Chodziło
o wyzwolenie Warszawy przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej, chcąc tym
samym umocnić pozycję legalnego rządu
RP i zahamować plan sowietyzacji Polski.
Polacy w najczarniejszych godzinach naszej historii od zawsze potrafili
się zjednoczyć i stanowić jeden niepodzielny element – byliśmy jak skała, potrafiliśmy przetrwać kolejne fale, które
miały nas zniszczyć. I tak było też 76
lat temu – młodzi ludzie wychowani na
dziełach Mickiewicza, Słowackiego oraz
kulcie Powstania Listopadowego oraz
Styczniowego chcieli walczyć. Pamiętali
o tym jak ich ojcowie zatrzymali bolszewików, teraz przyszła kolej na nich – chcieli
dać łupnia Niemcowi i odpłacić mu za lata
niewoli. Młoda, gorąca krew i patriotyzm
to mieszanka wybuchowa. Dowódcy AK
mając to na uwadze postanowili wykorzystać zapał młodych ludzi i wyzwolić
ukochaną stolicę, tym samym wysłać jasny komunikat w świat o tym, że „Jeszcze
Polska nie zginęła’’. Taka informacja
i działania jednocześnie dawały Stalinowi
jasny sygnał, ze każda próba podporządkowania sobie Polski i stworzenia z niej
kolejnej Republiki Radzieckiej spotka się
z oporem. Warto zaznaczyć, ze zdaniem
uczestnika Powstania Warszawskiego
oraz wybitnego ekonomisty, profesora
Witolda Kieżuna Powstanie rozpoczęło
się nie 1 sierpnia, a w chwili, gdy ludność Warszawy nie stawiła się na roboty ›

ak co roku przy zbliżającej się kolejnej
rocznicy „największej tragedii narodowej’’ ze smutkiem wysłuchuję debaty „Czy
Powstanie Warszawskie było słuszne?’’.
Im bliżej do rocznicy, tym głośniej i aktywniej słychać głosy, iż należy w sposób
symboliczny ukarać odpowiedzialnych za
wybuch Powstania.
W całej tej debacie zapomina się jednak o Powstańcach Warszawskich i ich
uczuciach. Na nic głosy o ich bohaterstwie, gdy zewsząd słychać o „bezsensownych działaniach’’, „odpowiedzialności za śmierć cywilów’’, „szaleństwie’’ czy
„obłędzie’’.
Przez lata zapominani i poniżani,
w Wolnej Polsce nie zaznali spokoju. Głosy
krytyki skierowane w ich stronę przypominają ujadanie propagandystów rodem
z PRL o tym, jak Powstańcy posyłali dzieci
na śmierć. Interesującym faktem jest to,
że głosy negujące słuszność Powstania
Warszawskiego jakoś dziwnie milczą
podczas rocznicy Powstania w Getcie
Warszawskim. Z ust polityków i publicystów nie słyszymy głosów o słuszności
tego powstania, nikt nie ośmieli się zasugerować teorii o szaleństwie czy bezsensowności. Widocznie jest to strach przed
linczem i oskarżeniami o głęboko zakorzeniony i ukryty, ale słynny na cały świat
„polski antysemityzm’’. Marek Edelman
wspominał: „Chodziło przecież o to, żeby
nie dać się zarżnąć, kiedy po nas przyszli.
Chodziło tylko o wybór sposobu umierania’’. Nikt nawet nie ośmieli się podważyć
słuszności tych słów, a argument o tym:
„Czy grupka osób może decydować o losie
całego miasta?’’ jest celowo pomijany, ale
tak ochoczo wyciągany 1 sierpnia.
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Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Azerowie,
Kałmucy itp.
Zaprawione w boju, świetnie uzbrojone, mające wsparcie czołgów i samolotów
jednostki ruszyły do stolicy. Ludność cywilna pozostawiona na pastwę losu mogła
liczyć tylko na litość jednostek niemieckich. Te jednak jej nie miały. Od samego
początku pacyfikacji Warszawiacy spotkali się z ogromną brutalnością. Pijana „sołdateska’’ od Dirlewangera i Kamińskiego,
w ramach walki z powstańcami i „odpoczynku’’ miedzy kolejnymi starciami,
swoją nienawiść wyładowywała na bezbronnych cywilach. Gwałty, rabunki, masowe egzekucje – to wszystko dotknęło
Warszawiaków.
W tym całym zrywie zapomniano
o mieszkańcach stolicy, a dowództwo powstańcze mając na uwadze sytuację z lat
okupacji powinno wiedzieć, że najcięższe
represje dotkną tych niewinnych – tych,
co chcą żyć. Zapomniano o tym i skazano na zagładę 200 tysięcy cywilów. Takie
miejsca jak „Zieleniak’’, „Hala Mirowska’’,

mające zmienić Warszawę w twierdzę.
W pierwszych dniach powstania udało
się opanować Śródmieście, Stare Miasto,
Wolę, Powiśle, Ochotę, Mokotów i Żoliborz.
Był to ogromny sukces militarny i doprowadził do czasowego wycofania się sił
niemieckich. Upragniona wolność w końcu
nadeszła, a ludność Warszawy mogła żyć
jak dawniej. Euforia nie trwała jednak długo.
Niemcy rzucili przeciwko miastu 50 tys.
żołnierzy, a dowództwo nad nimi powierzono SS-Obergruppenführerowi Erichowi
von dem Bachowi-Zelewskiemu. W skład
jednostek wyznaczonych do tłumienia powstania, oprócz regularnych jednostek SS
i Wehrmachtu, wykorzystano również jednostki specjalizujące się w szeroko pojętej
pacyfikacji ludności oraz walce z partyzantami. Mam tutaj na myśli Pułk Specjalny SS
„Dirlewanger’’ dowodzony przez pedofila
Oskara Dirlewangera, a złożony z morderców, pedofilów, gwałcicieli, kłusowników
oraz Brygadę Szturmową SS „RONA’’, którą dowodził SS-Brigadeführer Bronisław
Kaminski, a w skład której wchodzili

Powstanie Warszawskie na Pradze
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ulice, domy i podwórka warszawskiej Woli
i Ochoty stały się miejscem kaźni Polaków,
a wojenną przeszłość widać do dziś.
63 dni chwały, cierpienia i poświęcenia… Niewyobrażalne zniszczenia, eksterminacja ludności cywilnej, kwiat młodzieży polskiej martwy w gruzach Warszawy.
Znikoma pomoc od aliantów. Można
i należy zadać pytanie, na co to wszystko było? Osobami, które mają prawo
pytać o to w pierwszym rzędzie są sami
Powstańcy. My możemy jedynie okazać
należny im szacunek, bowiem walczyli za
Wolność – najważniejsze i niezbywalne
prawo każdego człowieka.
Dzisiaj po 76 latach od tych tragicznych
wydarzeń łatwo jest oceniać. Ta łatwość
wynika z faktu, że nie żyliśmy w tamtych
czasach. Największe problemy dzisiejszego młodego pokolenia to brak zasięgu
w telefonie, niedziałający Internet i „nie
mam, w co się ubrać, mimo, iż w szafie
brakuje miejsca’’. Wyjście ze znajomymi na
miasto jest przyjemne i bezproblemowe,
a sklepy są bogato zaopatrzone w produkty z całego świata. Nasze pokolenie nie
rozumie, czym jest „łapanka’’, co oznacza
„100 Polaków za 1 Niemca’’. Nasze koleżanki i koledzy żyją spokojnie i mają czas
na naukę, zabawę i odkrywanie młodości.
Niech każdy z nas „zamieni się’’ ze swoimi
rówieśnikami sprzed 76 lat...
Każde wyjście z domu może być Twoim
ostatnim. Twoje koleżanki bite i gwałcone
na Alei Szucha, krzyk i płacz Twoich kolegów, gdy podkuty niemiecki but gniecie ich genitalia na Pawiaku. Codzienne
strzały, strach, głód i ta niemoc. Modlitwy
matki, abyś bezpiecznie wrócił do domu.
Wtedy może chociaż na chwilkę zobaczymy, w jakich przyjemnych czasach żyjemy,
a w jakich żyli Oni.

Czy, gdyby nie decyzja dowódców,
Powstanie Warszawskie i tak by wybuchło?
Ciężko jednoznacznie stwierdzić. Moim
zdaniem tak, ale w poszczególnych dzielnicach i swoim zasięgiem nie objęłoby całej
Warszawy. W 1944 wobec zbliżającej się
Armii Czerwonej Warszawa wrzała, a napięcie można było wyczuć na każdym kroku. Niemcy, tak pewni siebie w poprzednich
latach okupacji, coraz rzadziej zapuszczali
się w pewne rejony. Wynikało to z obawy
przed „Warszawskimi Cwaniakami’’ i ich
ostrymi nożykami wsadzonymi między żebra w bramie w zemście za Pawiak, Getto,
łapanki.
Wspominając Powstanie Warszawskie
oraz jego uczestników odłóżmy na bok na
jeden dzień politykę; nie oceniajmy, nie
krytykujmy, ale pamiętajmy i doceńmy ich
bohaterstwo, poświecenie oraz determinację. Idąc przez Warszawę zatrzymajmy
się na chwilę refleksji, zamknijmy oczy
i wyobraźmy sobie piekło 1944 roku. Te
pożary, krew, zwłoki, brutalność, walkę
i bestialstwo Niemców oraz ich sojuszników. Wspomnijmy też cywilne ofiary powstania, obcokrajowców walczących ramię
w ramię z naszymi chłopcami i dziewczętami oraz żołnierzy Wojska Polskiego, którzy
łamiąc rozkazy na własną rękę przeprawiali
się na pomoc krwawiącej stolicy, często nawet jej nie znając. A dyskusje o słuszności
Powstania Warszawskiego rozpocznijmy
na zimno i w pełni wtedy, gdy odejdzie od
nas ostatni świadek tamtych dni. Dzisiaj
za to głównie w ciszy pamiętajmy, chyląc
czoła przed Bohaterami...▪
Oliver Pochwat
Przedruk z portalu wSensie.pl
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Praski rozdział warszawskiej
insurekcji 1944 roku

P

owstanie warszawskie rozpoczęło się
1 sierpnia 1944 r. po obu stronach Wisły.
Decyzję o podjęciu walki zbrojnej w stolicy
podjął dzień wcześniej Komendant Główny
Armii Krajowej gen. Tadeusz Komorowski
„Bór” za zgodą Delegata Rządu na Kraj Jana
Stanisława Jankowskiego.
Klęski niemieckie, a zarazem postępy
Armii Czerwonej, o których meldował
dowódca Okręgu Warszawskiego Armii
Krajowej płk. Antonii Chruściel „Monter”,
skłoniły przywódców polskiej konspiracji
do rozpoczęcia walki. Militarnie powstanie
skierowane było przeciwko niemieckim
okupantom, a politycznie – przeciw zaborczym knowaniom Stalina, który chciał
osadzić w Polsce, kontrolowane przez
siebie, rządy komunistyczne. W przypadku wygranej Polskie Państwo Podziemne
mogłoby wystąpić wobec Sowietów w roli
gospodarza we własnej stolicy, pokazać
Stalinowi i państwom zachodnim, że jest
tu już jedna, pełnoprawna i silna władza
polska.
Praski rozdział warszawskiej insurekcji
1944 roku jest wciąż o wiele mniej znany
niż dzieje walk po lewej stronie Wisły. Całe
powstanie planowano rozpocząć o godz.
17.00, tzw. godzinie „W”, ale do pierwszych starć doszło już wcześniej. Prascy
powstańcy ok. godz. 16.30 natknęli się na
niemiecki patrol u zbiegu ul. Ząbkowskiej
i ul. Markowskiej. Nieplanowane starcie
przyniosło pierwsze ofiary, a zarazem pozbawiło Armię Krajową szansy na zaskoczenie przeciwnika w tym rejonie. Niemcy
momentalnie zrozumieli, że spodziewana
insurekcja obejmie także prawobrzeżną

Warszawę i czym prędzej przygotowali
się do obrony strategicznych punktów na
tym obszarze.
Całe rejon stolicy po prawej stronie
rzeki wchodził w skład jednego wielkiego Obwodu VI Praga Armii Krajowej,
którym dowodził ppłk. Antonii Żurowski
„Andrzej”. Rozkaz o rozpoczęciu walki dotarł do dowódcy przed południem 1 sierpnia. Krótki czas przeznaczony na mobilizację sprawił, że nie wszyscy zdążyli przybyć
na miejsce koncentracji. Pomimo trudności kilka tysięcy osób podjęło nierówny
bój z przeciwnikiem. Pierwotne plany były
bardzo ambitne i zakładały opanowanie
kluczowych obiektów – mostów, dworców kolejowych i koszar wojskowych.
Sytuacja militarna powstańców na
Pradze była zupełnie inna niż walczących
po drugiej stronie rzeki. Prawa strona
Warszawy stanowiła dla Niemców bezpośrednie zaplecze frontu wschodniego
i z tego powodu zgromadzono tu znaczne siły regularnej armii, artylerii i czołgów.
Przewaga wroga była wręcz miażdżąca,
a trudną sytuację praskich powstańców
potęgowały znaczne braki w uzbrojeniu.
Z tych względów większość zamierzeń
okazała się niemożliwa do zrealizowania.
Udało się jednak osiągnąć kilka celów.
Opanowano ważne strategicznie budynki Dyrekcji Kolei Państwowych przy ul.
Targowej, Dworzec Wileński oraz siedzibę centrali telefonicznej przy ul. Brzeskiej
(tzw. „małą PAST-ę”). Zajęto również kompleks szkół przy dzisiejszej ul. Wysockiego.
Najcięższe walki toczyły się o koszary wojskowe przy ul. 11 listopada, które

34

Historyczne
nieskutecznie atakowano najpierw od
strony cmentarza żydowskiego przez
nasypy kolejowe, a później od wschodu.
1300 niemieckich żołnierzy, liczna broń
i czołgi typu „Tygrys” stanowiły dla powstańców siłę nie do pokonania. Podjęto
również nieudane próby zajęcia stacji
kolejowej Warszawa-Praga i Dworca
Wschodniego – obiektów strategicznych
dla obu stron konfliktu. Ważnym miejscem
na mapie powstańczej Pragi był także Park
Skaryszewski, w którym ciężkie walki prowadzili żołnierze Zgrupowania Saperów
Polskich z niemieckimi jednostkami elitarnej dywizji spadochronowej „Hermann
Göring”.
Straty stawały się bardzo wysokie, zarówno wśród samych powstańców, jak
i ludności cywilnej, którą dosięgały niemieckie akcje odwetowe. Większe działania zbrojne w zasadzie wygasły 2 sierpnia.
Cztery dni później ppłk. Antonii Żurowski,
za zgodą Komendanta Okręgu, wydał
rozkaz o przejściu praskich AK-owców
z powrotem do konspiracji. Tym samym
powstanie warszawskie w tym rejonie
miasta dobiegło końca. Podejmowano
już tylko nieliczne i niewielkie działania
zbrojne na tym terenie. Część żołnierzy
Obwodu VI dołączyła do walczących po
drugiej stronie Wisły. Niewiele dni minęło,
gdy 14 września 1944 roku prawobrzeżna
Warszawa dostała się pod zupełnie nową,
również brutalną, a przy tym znacznie
dłuższą okupację sowiecką. Niecałe trzy
tygodnie później całe powstanie dobiegło
końca, gdy 3 października ok. godz. 2.00
w nocy w Ożarowie Mazowieckim polscy
emisariusze podpisali kapitulację walczącej Warszawy.
Każdego roku dzień 1 sierpnia jest
dla nas – Polaków, a szczególnie dla nas

– warszawiaków momentem szczególnej
pamięci i refleksji nie tylko nad samym powstaniem warszawskim ale, szerzej, nad
historią naszej Ojczyzny. Patrząc na dzisiejszą Polskę zastanawiamy się nad tym,
jaki byłby nasz świat, nasze życie, gdyby
nie dwustuletnia walka kolejnych pokoleń polskich powstańców, żołnierzy, polityków, działaczy społecznych i zwykłych
obywateli o wolną, niepodległą Polskę. Tak
uroczyście obchodzone kolejne rocznice
warszawskiej insurekcji 1944 roku uświadamiają nam, że choć powstanie zakończyło się klęską zbrojną, stało się niezwykle
silnym symbolem prawdziwego bohaterstwa, odwagi i determinacji. Obserwujemy,
jak kolejne pokolenia Polaków odnajdują
w życiorysach powstańców realne i trwałe wartości, a upływające lata nic w tej
kwestii nie zmieniają – Powstańcy byli, są
i będą dla nas niedoścignionymi wzorami
patriotyzmu.▪
Andrzej Kryński, historyk
Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Warszawie

Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel
ten to Ojczyna, dla której chcemy żyć
i pracować.
Roman Dmowski
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Czy to na pewno Cud nad Wisłą?

C

udu nad Wisłą nie da się wytłumaczyć
tezami racjonalnymi. Gdyby którykolwiek z elementów tej misternej układanki,
jaką był plan generała Rozwadowskiego
zawiódł, to armie bolszewickie przeszłyby przez Polskę jak niszczycielski huragan.
Wystarczyłoby, żeby naprędce zmobilizowana przez generała Hallera armia ochotnicza nie wytrzymała sowieckich ataków
pod Radzyminem, a nie pomogłyby żadne
ofensywy ani najwymyślniejsze manewry. Gdyby nie pomogli nam Węgrzy czy
Francuzi, to nie mielibyśmy nawet czym
walczyć ani z czego strzelać w obronie naszej Ojczyzny. Gdyby Piłsudski nie potrafił
dogadać się z Witosem, to nie wiadomo,
czy idea obrony Polski zyskałaby aż tak
szeroki oddźwięk społeczny, a hasła bolszewickie nie znalazłyby podatnego gruntu wśród uboższych warstw wielokulturowego społeczeństwa naszego kraju.
Osobnym zagadnieniem pozostaje
złamanie szyfrów rosyjskich przez zespół
porucznika Jana Kowalewskiego we wrześniu 1919 roku, co walnie przyczyniło się
do sukcesów naszego wywiadu i pozwoliło
poznać plany i zamierzenia bolszewików.
Sama wojna z Rosją Sowiecką rozpoczęła się już w listopadzie 1918 roku.
Pomimo wzniosłych deklaracji Lenina
o „samostanowieniu narodów będących
wcześniej w Imperium Romanowów”,
w rzeczywistości dążył on do podporządkowania Sowietom jak największych obszarów obejmujących wcześniej Carską
Rosję. Liczył on na słabość świeżo powstałych państw i rozszerzenie idei rewolucji na ogromne tereny Azji i Środkowej
Europy. Samo pojęcie „narodu’’ nie miało
dla niego żadnego znaczenia. Rewolucję

i jej nieodłączne atrybuty – przemoc i wojnę – traktował wyłącznie jako tzw. walkę
klas. „Pokonanie Polski było dla Lenina
celem taktycznym – głównym było udzielenie pomocy komunistom, którzy w tym
samym okresie próbowali rozpocząć rewolucję w Niemczech i w krajach powstałych z rozpadu Austro-Węgier.”(1) Walki
z bolszewikami toczyły się ze zmiennym
szczęściem aż do „rozmów pokojowych”
jesienią 1919 roku. Odciążenie frontu potrzebne było bolszewikom do skoncentrowania sił przeciwko wojskom Denikina,
a także do ataku na oddziały ukraińskie
Semena Petlury. Piłsudski także dostrzegł
dogodną okazję i zawarł z Petlurą porozumienie wojskowe przewidujące wspólną walkę. Polska miała uzyskać tzw.
Małopolskę Wschodnią ze Lwowem, w zamian uznając rząd Ukraińskiej Republiki
Ludowej, czyli de facto istnienie ukraińskiego państwa. Rozpoczęta ofensywa
doprowadziła do zajęcia Kijowa w maju
1920 roku. Jednak polski sztab generalny nie przewidział, że Sowieci zastosują
chytrą taktykę: oddając poszczególne
tereny i miasta i wycofując się wciągali
wojska polsko-ukraińskie w głąb terytorium dzisiejszej Ukrainy, jednocześnie
przegrupowując swoje siły i koncentrując
je w rejonie dzisiejszej Białorusi. W połowie maja Armia Czerwona rozpoczęła
potężną ofensywę. Front Białoruski dowodzony przez Michaiła Tuchaczewskiego
miał przełamać główne siły polskie i zająć Warszawę, zaś Armia Konna Siemiona
Budionnego uderzyła na Lwów, a Korpus
Gaj-Chana oskrzydlającym atakiem wdarł
się na północne Mazowsze. Odziały polskie
cofały się na całej linii frontu i wydawało ›
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się, że klęska jest już tylko kwestią czasu –
wszystkie linie obrony pękały pod nawałą
bolszewików. Piłsudski początkowo planował doprowadzenie do walnej bitwy, ale
w tym celu należało zatrzymać lub przynajmniej znacznie spowolnić działania nieprzyjaciela, aby móc przegrupować wojska.
Tymczasem szybko zmieniające się wydarzenia uniemożliwiały ten zamiar. Nie
udało się zatrzymać Armii Czerwonej na linii Narwi i Bugu. W tej dramatycznej sytuacji szef sztabu generalnego gen. Tadeusz
Rozwadowski wraz z pułkownikiem
Piskorem i kapitanem Regulskim opracowali plan operacji polegający na wyprowadzeniu rozstrzygającej ofensywy z rejonu
Wieprza. Miała ona polegać na nieoczekiwanym, silnym uderzeniu w bok głównych
sił sowieckich, uniemożliwiając połączenie
się armii Budionnego i Tuchaczewskiego,
rozbijając i oskrzydlając wojska prące na
Warszawę. Warunkiem powodzenia operacji było zatrzymanie wojsk rosyjskich na
przedpolach Warszawy i utrzymanie tych
linii za wszelka cenę aż do rozstrzygającego uderzenia znad Wieprza. „W czasie
polskich przygotowań do ofensywy bolszewicy zbliżali się do Warszawy. Sądzili, że
podda się ona w ciągu kilku godzin. Stolicę
miały bezpośrednio atakować trzy armie:
III, XV i XVI, natomiast IV Armia wraz
z konnym korpusem Gaj-Chana ruszyła na
Włocławek i Toruń z zamiarem przejścia
Wisły na Kujawach, powrotu na południe i
wzięcia stolicy w kleszcze od zachodu.”(2)
Bitwa na przedpolach Warszawy rozpoczęła się 13 sierpnia 1920 roku krwawymi walkami o Radzymin, w czasie których
kilkakrotnie przechodził on z rąk do rąk.
„Ostatecznie polscy żołnierze, za cenę wielkich strat, utrzymali Radzymin i inne miejscowości, odrzucając nieprzyjaciela daleko

od swoich pozycji”.(3) 14 sierpnia działania rozpoczęła 5 Armia gen. Sikorskiego,
która prowadziła zwycięskie boje pod
Modlinem, Pułtuskiem i Serockiem, a 16
sierpnia brawurowym atakiem zdobyła
Nasielsk. W tym samym czasie grupa manewrowa Piłsudskiego przełamała linie
bolszewickie w rejonie Kocka i Cycowa,
a następnie wyszła na tyły wojsk nacierających na Warszawę. „Tuchaczewski musiał wycofać się nad Niemen. Ostateczną
klęskę bolszewicy ponieśli pod Osowcem,
Białymstokiem i Kolnem. W wyniku bitwy
na przedpolach Warszawy straty strony
polskiej wyniosły ok. 4,5 tys. zabitych, 22
tys. rannych i 10 tys. zaginionych. Straty
zadane Sowietom nie są dokładnie znane. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. żołnierzy
Armii Czerwonej poległo lub było ciężko
rannych, 60 tys. trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało internowanych przez
Niemców”.(4)
Jak z tego wynika: udało się pobić
przeważające siły przeciwnika, który dysponował przecież zaprawionymi w bojach
i zdeterminowanymi żołnierzami. Nawet
jeśli przyjmiemy, że straty sowieckie zostały zawyżone, to i tak rozmiary klęski
rosyjskich rewolucjonistów muszą budzić
szacunek i uznanie dla ich pogromców.
Polska nie tylko utrzymała swoją niepodległość i niezawisłość, ale także uratowała Europę przed bolszewizmem, który w
Rosji pochłonął tak wiele ofiar i spowodował cierpienia milionów ludzi.▪
Opracował: Marek Strzeszewski
„nauczyciel”
Źródła:
(1) dzieje.pl / PAP
(2) tamże
(3) tamże
(4) tamże
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Rewolucja seksualna 2020 w Polsce!

O

becnie w samym środku wakacji
2020 r., pewni źli i zdeprawowani ludzie zbezcześcili figurę Chrystusa
wkładając obrzydliwe szmaty na pomnik.
Wcześniej jeden z tych sprawców fizycznie zaatakował jednego z obrońców życia
poczętego. Akurat takiego, który specjalizuje się w pokazywaniu pomordowanych
dzieci w łonie matki na skutek tzw. aborcji. Wybuchła awantura, z której najwięcej
zysków zgarną prowokatorzy, dalekosiężni inżynierowie społeczni oraz wszelkiej
maści wywrotowcy, często z zaburzeniami
psychicznymi, czy szeroko pojęci rewolucjoniści lewaccy. Dlaczego tak się stało
i czego to dowodzi?
Odpowiedź wbrew pozorom nie jest
trudna dla obserwatora przemian, jakie zachodzą od roku 1989 w Polsce. Zostawmy
na boku wszelkie LGBTQ-izmy, ponieważ
one są tylko częścią składową całej operacji, którą nazwę dość swojsko „ Seks misja”
lub dla odmiany „misja seksualna”. Otóż ta
droga (przekształcenie, rewolucja) przemiany świata uporządkowanego w świat
chaosu, bałaganu, a w konsekwencji świat
totalitarnie uporządkowany zawsze wiedzie przez zdemoralizowanie narodów.
Dlatego postawiono na seks jako narzędzie polityczne, społeczne i kulturowe,
które ma stworzyć nowy ład. Seks i demoralizacja to najprostsza droga do przemiany. Każdy, kto odczuł na własnej skórze
zdrady małżeńskie, rozwód, aborcję, różnorakie krzywdy seksualne wie, ileż ten
nieporządek kosztuje człowieka, rodzinę,
dzieci i narody i wie, jakie ciężary potem
trzeba dźwigać. Zanim dojdziemy do, wydawać by się mogło, najbardziej awanturniczych LGBTQ-owców, gotowych

z miesiąca na miesiąc wywoływać ostrzejsze burdy, trzeba wiedzieć, że nie było by
to możliwe pod żadnym względem, gdyby
wcześniej nie wydarzyły się rzeczy gorsze
i tragiczniejsze w skutkach.
Tak, gorsze i niosące dramatyczniejsze
skutki. Bandycki napad jakiegoś prowokatora, mężczyzny, udającego na oczach
wszystkich kobietę i popieranego przez
szerokie lewicowe media, w tym upokarzającym umysł kłamstwie mediów, polityków i prawników, że to rzeczywiście
kobieta. Co zatem wydarzyło się wcześniej, co jest po stokroć gorsze od tego
wybryku, zresztą w całej swej istocie prymitywnego? Stopniowa, konsekwentna
utrata wiary katolickiej oraz moralności
niemal całego narodu. Stopniowa, konsekwentna utrata wiary przez duchowieństwo polskie, w szczególności postawa
biskupów i episkopatu, który praktycznie
poza sporadycznymi niemal śmiesznymi
oświadczeniami, nie próbuje postawić
najmniejszej tamy tej powodzi demoralizacji od czasów tzw. wolnej Polski. Fala
rozwodów wśród katolickich małżeństw
sakramentalnych i ponownych związków
cudzołożnych bez reakcji i przeciwdziałania ze strony władz Kościoła. Przykład
z ostatnich dni, jak Jacek Kurski otrzymuje unieważnienie swojego kilkunastoletniego małżeństwa i bierze ponowny ślub
kościelny publicznie, w tak charakterystycznym miejscu, wykazuje daleko idącą zgniliznę wśród duchowieństwa i to
wysokiego szczebla. Młodzież żyje bez
ślubu i zmienia sobie kochanków niemal
jak zwierzęta w lesie, co rok to nowy.
Dorośli czynią tak samo, a prawie wszyscy są ochrzczeni. Rewolucja seksualna
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przeorała cały Naród Polski. Małżeństwa
katolickie, nawet jeśli niektóre pozostają
trwałe, to nie są otwarte na potomstwo,
dzieci rodzi się bardzo mało, wymieramy
jako naród. Wszystkie przykazania są
wśród katolików łamane, bez praktycznie żadnej reakcji władz kościelnych, bez
żadnych środków zaradczych. Pełzająca
rewolucja od lat, pełznie dalej i pełznąć
będzie, ponieważ na swojej drodze nie
spotyka najmniejszego oporu. A opór
może postawić tylko wierny Chrystusowi
Kościół, wierna wspólnota skupiona na
postach, modlitwach i przebłaganiach.
Ale tej wspólnoty nie ma, mała przerażona
grupka wiernych błąka się nie wiedząc, co
ma czynić. Od czasu do czasu jakiś wierny proboszcz coś próbuje zrobić, ale to
zawracanie kijem Wisły. Rewolucjoniści
zawodowi, opłacani i wspierani przez
masonerię (faktyczny rząd światowy) dokonują kolejnych grabieży, pozyskują kolejne areopagi, które Kościół oddaje bez
walki. Ten chuligański wybryk z tęczą na
pomniku Chrystusa to spodziewany od
dawna krok, który musiał się wydarzyć,
jeśli wspólnota katolicka podnosi ręce do
góry. Bezkarność rozzuchwala, to żadna
nowość, to oczywistość. Za chwilę będą
kolejne, większe i bezczelniejsze. To co
było na zachodzie 30-50 lat temu, dziś
gwałtownie przyśpiesza w Polsce.
Czy można się temu przeciwstawić?
Czy w ogóle można coś zrobić w tej materii? Sądzę, że każdy może podjąć działania
na miarę swoich możliwości. Zaproponuję
to, co jest możliwe z mojego punktu widzenia, ojca i męża, i zaproponuję działania takie, jakbym teraz był kardynałem,
szczególnie warszawskim. Przede wszystkim każdy ojciec, mąż, katolik i polski patriota ma obowiązek dobrze zdefiniować

rzeczywistość wokół siebie i stanąć
w prawdzie. Prawda jest taka, że mamy
na wpół upadły Kościół, który materialnie
dobrze stoi, lecz wiarę mocno utracił, nie
głosi Chrystusowej Ewangelii, nie definiuje obecnych zagrożeń i przez palce patrzy
na utratę wiary swoich wiernych. W warszawskich szkołach obok religii wchodzą
na lekcje seks-edukatorzy za miejskie
pieniądze, bez większych reakcji ze strony
rodziców i żadnej reakcji ze strony władz
kościelnych. Tak przekazywana wiara
w szkołach to nieszczęście. Każda wierząca rodzina musi wziąć na siebie odpowiedzialność za pełne wychowanie dzieci do
wiary katolickiej. Albo to będzie w domu
zrobione gruntownie, albo nie będzie to
zrobione wcale. Inaczej nasze dzieci będą
w awangardzie tych szaleńców, wieszających tęczowe flagi na kościołach. Każda
rodzina ma obowiązek szukać schronienia
i przetrwania w większych wspólnotach,
ponieważ w pojedynkę nie można przetrwać powodzi, jaka nadchodzi. Trzeba
szukać wiernych i oddanych księży, a tacy
jeszcze są, ale trzeba zdefiniować sobie
cele oraz rzeczywistość. Konieczna jest
wspólnotowa modlitwa przebłagalna za
grzechy narodu i prośba o zachowanie
wiary, jedności małżeńskiej i za Kościół.
Trzeba na miarę możliwości przeciwstawiać się złu w sposób czynny. Nie wolno się zgadzać na ustępstwa. W pracy,
w rodzinach, wśród znajomych trzeba
bronić prawdy odważnie i konsekwentnie. Należy całkowicie zarzucić złudzenia,
co do polityków, szczególnie tych pisowskich, którzy po cichu sprzyjają rewolucji,
ale to odrębny temat, aby to udowodnić.
Każdy ojciec i mężczyzna ma obowiązek
sam szukać dróg wyjścia ,aby obronić swoje dzieci, małżeństwo i Ojczyznę na miarę ›
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swoich możliwości. Ma być kreatywny
i odważny. Wypowiedziano nam wojnę
i obecnie przegrywamy bitwę za bitwą.
Jednak nie wolno powiedzieć sobie „za
późno’’. Najwyższy czas rozpocząć kontrrewolucję. Nie rozpoczniemy jej inaczej,
jak w swoim sercu. Tu musi być początek.
Co bym zrobił, gdyby mi przyszło teraz objąć tron kardynalski w Warszawie?
Przede wszystkim wygłosiłbym orędzie do
wiernych, że dalej to już non possumus
z naszej strony. Zdefiniowałbym problemy i rany, jakie są w Kościele i zacząłbym
wycinać wrzody. Najpierw te wśród duchowieństwa, zepsutych, posiadających
kochanki, ukrytych sodomitów, słowem
tych wszystkich, którzy zamiast być pasterzami są pastuchami. Trzeba koniecznie
zarządzić ekspiacje za grzechy, wprowadzić posty, modlitwy i zadośćuczynienia.
Z ambon powinna płynąć nauka twardej,
prawdziwej katechezy. Katechezy takiej,
jaka była przed Soborem, jednoznacznej,
surowej, prawdziwej. Dzieci, młodzież,
dorosłych trzeba na nowo nauczyć prawdziwego katechizmu, trzeba tego uczyć
w kościele w niedzielę, po Mszach świętych, tworzyć nowe wspólnoty wiernych.
Wiernych, którzy się znają z wiary, którzy
są braćmi w wierze, a nie obcymi ludźmi
spotykającymi się co jakiś czas w kościele
na czterdziesto-minutowej Mszy i są sobie obcy. Tak wiele można zrobić mając
apostolski zapał i zwykłą uczciwość. To,
co bym zrobił, to w pierwszym rzędzie
nie pozwolił wszystkim oszustom z PiSu
na przystępowanie do Komunii świętej.
Przez ostanie 5 lat zamordowano legalnie
około 10 000 dzieci nienarodzonych, gdyż
ci Judasze nie mają ochoty powstrzymać
tego procederu zabójczego w imię sobie tylko wiadomych celów. Do Komunii

jednak publicznie przystępują, klękają
na Jasnej Górze, a krew mają na rękach.
Trzeba przywrócić porządek tam, gdzie
go niema. To obecnie zadanie dla duchowieństwa, gdyż mają władzę w Kościele
i odpowiedzialność przed Bogiem.
Podsumowując, chcę podkreślić wyraźnie, to nie LGBTQ wyznacza nowe
pole bitwy. To nasza nieudolność i zajęcze
ustępowanie im miejsca pozwoliły im na
takie sukcesy. Garstka wyrostków wsparta cichym poparciem machiny urzędniczej
wyznacza nowe pola bitwy, na których
odnosi swoje rewolucyjne zwycięstwa,
a my tylko ustępujemy. To się musi zmienić. Jednak nie zmieni się to nigdy i nic
nigdy nie zrobisz, jeśli nie zmienisz własnego serca i postawy. Jeżeli boisz się jutra, jeżeli boisz się głosić prawdę nawet
wśród trudnych warunków to przegrałeś.
Przegrałeś z samym sobą w pierwszym
rzędzie. Decyduj więc, teraz!▪
Piotr Zajkowski

Katolicyzm nie jest dodatkiem
do polskości, zabarwieniem jej na
pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej
istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas
katolicyzmu od polskości, oderwania
narodu od religii i od Kościoła, jest
niszczeniem samej istoty narodu.
Roman Dmowski
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Czy będzie dekoncentracja mediów?

P

olski system mediów od początku budowy (całe lata 90.) zanurzony w strukturalnej patologii domaga się reformy.
A to oznacza przede wszystkim potrzebę
dekoncentracji całego rynku medialnego
i zapanowania nad medialnymi monopolami. Dopiero wtedy byłaby szansa na
rzeczywiste zaspokojenie potrzeb informacyjnych obywateli i korzystanie z siły
mediów na rzecz polskiego państwa.
I nie mówimy o rzeczach nieznanych
czy zakazanych. Przepisy antykoncentracyjne zastosowano w Europie i poza
Europą. Organem kontrolującym koncentrację w mediach amerykańskich jest
funkcjonująca od 1934 roku Federalna
Komisja Komunikacji (FCC). Jej kompetencje obejmują także sektor telekomunikacji
i koncesjonowania radia i telewizji. FCC
co cztery lata dokonuje przeglądu obowiązującej w USA legislacji pod kątem
zasad dotyczących koncentracji mediach.
Przykładowo w 1975 r. FCC wprowadziła
regulacje dotyczące własności krzyżowej,
zakazujące posiadania przez jeden podmiot medialny na tym samym rynku lokalnym, jednoczesnych udziałów w prasie
codziennej i stacji radiowej lub telewizyjnej. Zakaz ten służył zapewnieniu odbiorcom dostępu do zróżnicowanych opinii na
jednym obszarze.
Przepisy antykoncentracyjne we wszys
tkich krajach europejskich, w prawie medialnym krajów lub ogólnym, dotyczącym
konkurencji na rynku przewidziane są
w celu ograniczenia liczby koncesji radiowych, koncesji telewizyjnych lub udziałów
kapitałowych. Ograniczenia liczby koncesji radiowych lub telewizyjnych występują m.in. w takich krajach jak: Austria,

Belgia, Chorwacja, Czechy, Francja, Grecja,
Hiszpania, Malta, Szwajcaria, USA, Włochy.
Ograniczenia dotyczące procentowego
udziału w rynku oglądalności lub słuchalności występują w takich krajach jak m. in.:
Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy,
Norwegia, Słowacja, USA, Węgry, Wielka
Brytania. Ograniczenia w koncentracji
krzyżowej występują m.in. w: Chorwacji,
Francji, Niemczech, Słowacji, USA, Wielkiej
Brytanii, Włoszech.
Rynek mediów w Polsce potrzebuje legislacji antykoncentracyjnej na poziomie
centralnym, jak regionalnym. To praca dla
sztabu prawników i konstytucyjnych organów odpowiedzialnych za stanowienie
medialnego prawa. Decyzje były już na
wczoraj, pora na standardy europejskie
i wyjście z medialnego bantustanu.▪
Hanna Karp

Naród szczerze, istotnie katolicki
musi dbać o to, ażeby prawa i urządzenia państwowe, w których żyje,
były zgodne z zasadami katolickimi
i ażeby w duchu katolickim były wychowywane jego młode pokolenia.
Roman Dmowski
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Tak dla rodziny, nie dla gender

C

elem Komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Tak dla rodziny,
nie dla gender” jest wypowiedzenie genderowej konwencji stambulskiej oraz zastąpienie jej Międzynarodową Konwencją
Praw Rodziny. Komitet powstał z inicjatywy
Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego,
Instytutu Ordo Iuris oraz kilkudziesięciu innych organizacji, które od wielu lat działają
na rzecz ochrony rodziny. Dziś jest ostatni
moment na wypowiedzenie tego antyrodzinnego, genderowego dokumentu, który
wbrew swojej nazwie nie porusza rzeczywistych przyczyn przemocy określonych przez
światowe standardy, takich jak uzależnienia,
w tym przede wszystkim alkoholizm, rozpad
więzi rodzinnych i seksualizację wizerunku
kobiet oraz dziewcząt w mediach.
Niestety tytuł tej konwencji – „o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej” – wcale jej nie opisuje, ale ma służyć jedynie odczłowieczeniu
przeciwników ideologii gender. Jest to tym
bardziej fałszywe, gdy zobaczymy, że wiele innych krajów do dzisiaj jej nie przyjęło:
Wielka Brytania, wszystkie kraje Grupy
Wyszehradzkiej (poza Polską niestety),
Litwa, Łotwa, czy Bułgaria, której Trybunał
Konstytucyjny uznała ją za niezgodną z konstytucją. Unia Europejska bezprawnie, coraz mocniej, naciska na te kraje, więc tym
bardziej musimy pokazać naszą solidarność
w walce o bezpieczeństwo i godność rodziny. Aby realnie wzmocnić bezpieczeństwo
rodziny oraz przywrócić ład moralny oparty
o zasady cywilizacji chrześcijańskiej Marek
Jurek, pełnomocnik naszego komitetu, już
kilka lat temu zaproponował rządowi projekt Międzynarodowej Konwencji Praw
Rodziny przygotowany przez Instytut Ordo

Iuris. Jest to dokument, który identyfikuje realne przyczyny przemocy i propozycje
skutecznej ochrony członków rodziny przed
przemocą domową i przemocą godzącą
w życie rodzinne. W konwencji stambulskiej
przemoc względem kobiet została określona
jako „gender-based violence”, czyli przemoc
wobec kobiet „dlatego że są kobietami” (art.
3). Jej autorzy chcą „wykorzenienia” zwyczajów i tradycji „opartych na stereotypowym
modelu roli kobiet i mężczyzn” i aktywnego
„promowania zmiany wzorców społecznych
i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn” (art. 12). Międzynarodowa
Konwencja Praw Rodziny zawiera potwierdzenie naturalnej tożsamości małżeństwa
jako związku kobiety i mężczyzny, gwarancje
opieki i ochrony rodziny przez organy władzy
publicznej przy jednoczesnym zakazie naruszania autonomii rodziny przez nieuprawnione ingerencje urzędników. Zawiera również
identyfikację wspomnianych wyżej realnych
przyczyn przemocy i propozycje skutecznej
ochrony członków rodziny przed przemocą
domową i przemocą godzącą w życie rodzinne. Międzynarodowa Konwencja Praw
Rodziny jest idealnym narzędziem do zainicjowania przez Polskę na forum europejskim
koalicji broniącej rodziny, podstawowych
praw człowieka i wartości naszej cywilizacji.
Kilka dni temu złożyliśmy 3660 podpisów
u Marszałek Sejmu w celu rejestracji komitetu i oczekujemy na pozytywną decyzję.
Kolejnym krokiem będzie zbiórka 100 000
podpisów w celu wniesienia projektu ustawy do Sejmu. Zachęcamy do włączenia się
w naszą akcję. Wszelkie informacje oraz kartę do zbierania podpisów można znaleźć na
www.chronmyrodziny.pl▪
Lidia Sankowska-Grabczuk
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Zapraszamy do wstąpienia do Towarzystwa
Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury

C

elem naszego stowarzyszenia jest propagowanie
postaw i wartości patriotycznych, podtrzymywanie
tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, popularyzacja i wspieranie edukacji historycznej oraz ochrona
miejsc pamięci i dziedzictwa kulturowego.
Od wielu lat organizujemy obchody Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchody rocznicy podjęcia
Powstania Warszawskiego, koncerty, konkursy oraz wiele
innych przedsięwzięć mających na celu promowanie polskiej historii, kultury i tradycji. Wspieramy także lokalne
społeczności, prowadzimy działalność kulturalną i promujemy działania mające na celu poprawę zdolności obronnych naszego społeczeństwa.
W naszych szeregach można rozwinąć swoje zainteresowania historią, a także wziąć
udział w organizowanych przez nas inscenizacjach historycznych. Każdy może znaleźć
u nas ciekawe pole dla swoich działań.
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