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Słowo od redakcji

W

ojna cywilizacji rozpętała się na
dobre. Wszystko to, co kiedyś
było uważane za społecznie niedopuszczalne, chce się zrobić jako normalność.
Postępowy „Zachód” chce zalać kraje
Europy Środkowej, w tym Polskę, swoimi
dziwnymi normami. W XXI w. bez jednego
wystrzału z broni palnej można człowieka
pozbawić wolności. Inżynieria społeczna
działa na najwyższych poziomach. Przykład
jej działania widzimy choćby we wprowadzeniu tzw. pandemii koronoświrusa.
Państwa poddały się odgórnemu przykazowi, aby w jednym momencie uziemić swoją
gospodarkę, a ludzi zamknąć w domach.
Czy podobnych działań nie będzie we
wprowadzaniu lewackich pomysłów na
zmianę społeczeństwa? Niegdyś człowiek rozmawiał o sprawach łóżka w swoim mieszkaniu, w swojej sypialni. Dzisiaj
o seksualności i sposobie jej przeżywania mówi się na ulicach. Im dziwniejsze
jej formy, tym głośniej się o niej mówi
i ją manifestuje. Język, którym normalna
osoba określa takie zachowanie nazywa

się mową nienawiści. Kiedyś życie było
troszkę łatwiejsze. Kradzież nazywano
kradzieżą, wynaturzenia seksualne zboczeniem. A dziś zwrócisz uwagę na to, co
się dzieje, to doczepią ci łatkę wszystkich
fobii, posądzą o brak tolerancji. Tylko jak
tolerować to, że człowiek posiadający zaburzenia psychiczne ma problem z określeniem swojej płciowości? Jak sam nie
wie, kim jest? Kiedyś płeć określało się
po cechach biologicznych danej jednostki.
I nie było z tym problemu, chłopiec był
chłopcem, a dziewczynka dziewczynką.
I nikt z tego powodu nie robił burzy.
Środowiska postępowe wprowadzające tzw. tolerancję zapominają, że ta powinna działać w obie strony. Jednak ich myślenie zatrzymało się na poziomie Kalego.
Kali kraść krowy – dobrze, Kalemu ukraść
krowy – niedobrze. Ty masz tolerować naśmiewanie się ze świętości, parodiowanie
Mszy. Ale nie możesz wyrazić swojego
zażenowania tym faktem, bo jesteś nietolerancyjny, niepostępowy i w ogóle, jak
się sprzeciwiasz, to jesteś z ciemnogrodu. ›

Naszemu koledze, radnemu dzielnicy Praga Północ oraz jego żonie Beacie
życzymy błogosławieństwa Bożego na nowej drodze życia
Redakcja Myśli Praskiej.
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Ile musi przepłynąć wody w Wiśle,
w tej zanieczyszczonej polskiej rzece, żeby
ludzie pojęli, że te działania wprowadzane
w imię wolności tak naprawdę tę wolność
im zabierają. Politycy, którzy powinni zająć się naprawdę ważnymi sprawami swoje siły skupiają na walkach ideologicznych.
Na tworzeniu nowej normalności. Aż ta
normalność wychodzi potem w Wiśle,
która płynie bogata w skażające środowisko g… Tu można by przywołać do tablicy
środowiska pseudoekologiczne, które jakoś milczą na ten temat, a swoje śmieszne
protesty urządzają w coraz to dziwniejszych miejscach. Dlaczego te organizacje
nie walczą ze skażeniem środowiska na
tak dużą skalę? Czy to, że Wisła spływa
g… im nie przeszkadza? A może im chodzi
o coś całkiem innego?
Polska niegdyś walcząca o własną wolność, chroniąca Europę przed zalewem
różnej maści zniewoleń dzisiaj sama musi
się zastanowić, ile zostało z tego zacięcia.
Czy nie dajemy się omamić różnymi pięknymi frazesami za cenę własnej wolności.
Czy nie jesteśmy zbytnio zajęci kłótniami
między sobą zapominając o tym, co nas

jednoczy? Narody zwaśnione łatwiej jest
przejąć i nimi kierować.
Wolność jest łatwo stracić. Odbu
dowanie jej potem nie jest proste. Niech
przykład naszych pradziadów i ojców nam
przyświeca w tej walce o własne ja. A ci,
którzy chcą w swej żądzy władania umysłami Polaków niech wiedzą, że jesteśmy narodem dumnym i nie ulegającym coraz to
dziwniejszym zakusom „Zachodu”. Kiedyś
wróg był widzialny. Dzisiaj może on pojawić się z każdej strony.▪
Łukasz Russa

Czyniąc, zastanawiam się, czy to
będzie dobre dla Polski.
Adam Chętnik

Drodzy Czytelnicy!
Od września Redakcja Myśli Praskiej ma nową siedzibę:
ul. Białostocka 8/21
03-741 Warszawa
Domofon 40
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Czerwony Rower – jedząc pomagasz
Z Angeliką Olek, menadżerką restauracji Kuchnia Czerwony Rower rozmawiał
Łukasz Russa

działalność naszego Stowarzyszenia. My
jako Stowarzyszenie trafiamy do osób
potrzebujących – głównie osób z niepełnosprawnością i osób zmagających się
z tak zwanym wykluczeniem społecznym.
Należą do nich osoby w kryzysie bezdomności, są to osoby z rodzin dysfunkcyjnych.
Prowadzimy też świetlicę. Więc zakres
naszych działań, prowadzonych na całą
Warszawę, jest bardzo duży.

Łukasz Russa: Spotkaliśmy się na Pradze
w bardzo ciekawym miejscu jakim jest
Kuchnia Czerwony Rower. Proszę powiedzieć czytelnikom ile lat istnieje placówka
i dlaczego właśnie ta nazwa?
Angelika Olek: Istniejemy od pięciu lat.
Ostatnio obchodziliśmy swoje urodziny,
dokładnie miesiąc temu. Dlaczego nazwa?
Z prostego powodu... Znaleźliśmy w piwnicy czerwony rower. Postanowiliśmy wykorzystać nasze zaplecze gastronomiczne.
Wcześniej tutaj była stołówka dla schroniska, które prowadzimy. Znaleźliśmy ten
rower, który nas urzekł. I postanowiliśmy
tak nazwać restaurację.

ŁR: Czy każda osoba borykająca się z problemem wykluczenia może znaleźć u Was
pomoc?
AO: Przede wszystkim takie osoby kierujemy do specjalistycznych zespołów zawodowych i do zespołów, które zajmują
się zbadaniem rzeczywistego problemu
u tej osoby. Bardzo często są to osoby
z niepełnosprawnością, ale ich problem
leży na przykład gdzieś w rodzinie albo
w jakichś umiejętnościach nie stricte zawodowych, a w społecznych. Więc najpierw poddajemy taką osobę, która potrzebuje pomocy specjalistycznej analizie.
Jest program aktywizacji zawodowej, jest
to program usamodzielniania, w zależności od potrzeb danej osoby. My nie mamy
przyjętego ogólnego systemu ani procedur. Mamy indywidualne podejście do
każdej potrzebującej pomocy osoby.

ŁR: Jakie to jest schronisko, o którym
Pani wspominała?
AO: Nasze stowarzyszenie Otwarte Drzwi
prowadzi specjalistyczne schronisko dla
młodych mężczyzn z problemami uzależnień lub z problemami psychicznymi.
ŁR: Jaka jest misja Czerwonego Roweru?
AO: Przede wszystkim jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym. Czyli dajemy
miejsca pracy dla osób, które często na
komercyjnym rynku pracy mają trudności
ze znalezieniem jej. Są to osoby z niepełnosprawnością. Są to podopieczni naszego Stowarzyszenia. Są to również mieszkańcy tego schroniska, które prowadzimy.
Druga misja to cel typowo komercyjny. Prowadzimy restaurację, w której
można zakupić posiłki. A wszystkie zyski
wygenerowane przez nią wspomagają

ŁR: Czyli mają Państwo przypisany kompleksowy program dla danej osoby?
AO: Dajemy potrzebującemu człowiekowi zarówno wsparcie psychologiczne,
jak i wsparcie agencji zawodowej. Mamy
mieszkania treningowe dla osób, które potrzebują nauki samodzielności. Mieszkają
na przykład z rodzicami, ale boją się ›
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usamodzielnienia. Mogliby mieszkać sami,
ale z jakiegoś powodu nie chcą lub rodzice sprzeciwiają się odejściu dziecka. Więc
takie treningi przeprowadzamy w ramach
wspomnianych wcześniej mieszkań treningowych. Mamy też ośrodki dziennego pobytu, warsztaty terapii zajęciowej.
Więc tych narzędzi do pomocy osobom
z niepełnosprawnością, czy osobom, które
są w jakimkolwiek kryzysie jest naprawdę
wiele.

jednostką, taką jak każdy inny człowiek.
ŁR: Czy jakiś warunek jest stawiany przez
Stowarzyszenie osobom, które zwracają
się o pomoc?
AO: Trzeźwość. Jeżeli taka osoba chce
naszej pomocy, to zazwyczaj warunkiem
jest przejście terapii, jeżeli problem jest
z uzależnieniem.
ŁR: Odbiegliśmy troszkę od Kuchni. Ale
działalność tych dwóch placówek się zazębia. Wracając do Czerwonego Roweru,
znajdujecie się na Pradze, gdzie również
wydawana jest Myśl Praska. Jak ludzie,
sąsiedzi, podchodzą do Waszej działalności?
AO: My akurat spotykamy się z dosyć
pozytywnym odbiorem osób, które odwiedzają nas jako restaurację. Lokalnie
z sąsiadami mamy bardzo dobre relacje.
Jesteśmy w tym akurat miejscu, w tym
podwórku od 25 lat. Jest historia zbudowana na indywidualnych cechach osobowościowych osób, które zakładały nasze
Stowarzyszenie. My tutaj z lokalnej społeczności czujemy bardzo wiele. Jesteśmy
też miejscem aktywności lokalnej. Więc
zarówno osoby działające lokalnie, społecznicy, jak i osoby kierujące się świadomą konsumpcją przychodzą do nas i to
są ludzie pozytywni. Nie spotkaliśmy się
do tej pory z jakimiś przeszkodami, jeżeli
chodzi o społeczeństwo.

ŁR: Czy taka praca jest łatwa z osobami
niepełnosprawnymi lub bezdomnymi?
Patrząc zwłaszcza stereotypowo, że takie
osoby są roszczeniowe. Skąd taka postawa się może u nich zrodzić?
AO: Nie jest łatwa. To nie jest cecha bezdomności, która może się pojawiać jako
cecha grupy. Tylko to są takie nasze polskie cechy typowo roszczeniowe w stosunku do mechanizmów, które nie zawsze
są państwowe tak naprawdę. Bo my jako
instytucja czerpiemy trochę dofinansowań
ze środków publicznych, ale to jest jakaś
część. To jest też grono ludzi, które chce
pomagać, dzięki wartościom, które ich motywują. Więc nasi podopieczni nie zawsze
rozumieją, że my nie jesteśmy OPS-em. My
nie jesteśmy narzędziem państwowym.
Bardzo często te osoby, jak nas poznają
to przekonują się, że jako Stowarzyszenie
poza samą doraźną pomocą budujemy jakieś wartości, które też staramy się przekazywać im. Czy zawsze się to udaje?
Oczywiście nie zawsze. I nie wszystkim
też udaje się pomóc. Czasem niektórzy
traktują nas jako doraźną pomoc na jakąś część swojego życia. I wcale nie mają
takiego planu, jak my mamy wobec nich,
czyli żeby zaktywizować ich zawodowo,
usamodzielnić i sprawić, że będą normalną

ŁR: Wspomniała Pani, że minimalnie korzystacie ze środków publicznych. Z czego utrzymujecie placówki, które prowadzicie? Są to na pewno przedsięwzięcia
kosztowne? W Kuchni pracują osoby
zatrudnione na etat?
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ŁR: Jak Państwo pomagają mężczyznom
uzależnionym od alkoholu?
AO: W tym środowisku terapia tego typu
jest bardzo ciężka. Widzimy, jak te osoby naprawdę walczą ze swoim nałogiem.
Bardzo często przeżywamy to z nimi. To są
kryzysy jednodniowe lub też często kryzysy wielomiesięczne. Mamy zaplecze psychologów uzależnień, mamy zaplecze wychowawców ze schroniska. Korzystamy
też z zewnętrznych terapii. Jeżeli to jest
konieczne, to są też terapie zamknięte.
Mieszkaniec wtedy wyjeżdża na trzymiesięczną albo półroczną terapię zamkniętą.
Wraca do nas dopiero, kiedy specjaliści
uznają, że on jest gotowy do następnego
etapu usamodzielniania.

AO: Tak. Utrzymujemy się ze sprzedaży
posiłków, jak każda inna restauracja. Jak
wspomniałam, są dotacje,ale na schronisko, więc Czerwony Rower nie dostaje
żadnych środków. Schronisko ma dofinansowanie do posiłków, częściowo, bo
to jest tak naprawdę znikome. Za to nie
da się pełnowartościowo wyżywić dorosłych mężczyzn, którzy mają pracować.
Wszyscy chcemy, aby oni pracowali, a nie
tylko leżeli. Zapieniądze z dotacjigodne
żywienie jest niemożliwe, więc właściwie
całe zyski generowane przez restaurację
są przekazywane głównie na utrzymanie
schroniska.
ŁR: Tylko mężczyznom udzielacie pomocy?
AO: Tak. To jest schronisko, gdzie pomagamy tylko mężczyznom. Robimy tak
z jednego prostego powodu – ponieważ
mężczyzn z problemem bezdomności jest
więcej niż kobiet. Nie mamy tutaj warunków infrastruktury, żeby zrobić koedukacyjne.

ŁR: Czy dużo osób wychodzi z problemu
alkoholizmu?
AO: Alkoholikiem jest się przez całe życie.
Więc ciężko jest powiedzieć tak na prawdę, ile osób wychodzi z problemu. Mniej
więcej połowa mieszkańcówośrodka nie
wytrzymuje i łamie regulamin. A druga połowa z jakiś powodów albo dostaje mieszkanie, albo postanawia wynająć swój pokój, znajduje pracę i idzie dalej. Zazwyczaj
traktujemy to jako odejście. Że są na to
gotowi. Podejmują przynajmniej próbę.
Później różnie się dzieje w ich życiu. Więc
tutaj nie ma reguły.

ŁR: Ilu obecnie Stowarzyszenie pomaga
mężczyznom?
AO: Schronisko może pomieścić dwudziestu mężczyzn. Obecnie obłożenie jest
mniejsze w związku z panującą pandemią.
Sama procedura przyjmowania do schronisk jest teraz trochę zmieniona. Obecnie
prosto z ulicy nie można trafić do schroniska. Wcześniej trzeba przejść przez kwarantannę. Zrobić testy. I dopiero wtedy,
kiedy jest pewność, że ta osoba jest zdrowa
i nie ma zagrożenia dla pozostałych mieszkańców, może być przyjęta. Więc w tej
chwili obecnie mieszka u nas 11 mężczyzn.

ŁR: Pomagać im na ulicy? Czy nie pomagać?
AO: Najlepiej skierować ich do specjalistów. Osoby bezdomne są doskonale
zorientowane, jakie są narzędzia i gdzie
mogą się udać po pomoc. Jest to przekazywane najczęściej drogą pantoflową. To
jest zamknięta społeczność. Oni wszyscy
się znają. Także oni wiedzą, jak uzyskać ›
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pomoc tylko warunkiem jest to, że oni jej
muszą chcieć. My jako Stowarzyszenie
też mamy projekty, gdzie nasi pracownicy
praktycznie codziennie pracują na ulicach.
Rozpoznają ich potrzeby, próbują zdobyć
ich zaufanie i przekonać w jakiś sposób
żeby skorzystali z tej pomocy, systemowej, krok po kroku, tak, jak to powinno
być. Bo dać mieszkanie i powiedzieć „teraz nie pij i bądź samodzielny, my ci damy
pracę” to jest za dużo. Bardzo często dla
osoby, która przez kilkanaście lat żyła
w nędzy. Więc to jest wieloletnia praca
z osobą, z człowiekiem przede wszystkim.
Zaczątkiem tego wszystkiego jest, że ta
osoba musi zdecydować, że chce.

stołówkowe, więc postanowiliśmy je
wykorzystać i znaleźć swoje miejsce na
drodze komercyjnej. Dodatkowo cel był
taki, żeby się troszkę uniezależnić od
środków publicznych i stworzyć miejsca
pracy – nasze wewnętrzne miejsca pracy
dla mężczyzn, którzy potrzebowali takiego
treningu, ajeszcze nie byli gotowi na taki
otwarty rynek pracy. Więc te trzy powody
sprawiły, że otworzyliśmy przedsiębiorstwo społeczników Czerwony Rower.
ŁR: Swoich podopiecznych Stowarzyszenie
wysyła również do innych miejsc pracy,
poza ośrodek?
AO: Tak. Oni bardzo często jej samodzielnie szukają. Jeżeli już dochodzą do tego
momentu, że czują się na siłach, to dajemy
im wszystkie możliwe narzędzia, żeby mogli sami sobie jej poszukać. Jeżeli potrzebują konsultacji z doradcą zawodowym
to oczywiście udostępniamy im je. Ale
bardzo często, jak wspomniałam, oni to

ŁR: Ktoś wyszedł z pomysłem założenia
restauracji Kuchnia Czerwony Rower?
AO: Nie. Stowarzyszenie ma bardzo wielu
członków. To był efekt badania naszych
potrzeb, jak jeszcze bardziej możemy pomagać. Mieliśmy tutaj wcześniej zaplecze

Kuchnia
Czerwony Rower
ul. Targowa 82
od lewej: Łukasz
Russa, Angelika
Olek
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ŁR: Czy w restauracji można zorganizować większe imprezy?
AO: W tej chwili sytuacja epidemiologiczna nas ogranicza. Ale jak najbardziej można
u nas zamówić przyjęcia okolicznościowe,
chrzciny, komunie, rodzinne spotkania, czy
nawet spotkania służbowe. Ze względu na
naszą specyfikę działalności, warunkiem
jest brak alkoholu. Nie staramy się o koncesje. I nigdy nie będziemy się starać. Więc
jeżeli komuś to odpowiada, to można korzystać z naszego lokalu i znajdującego się
obok niego ogródka. I organizować bardzo
przyjemne spotkania.

samodzielnie robią. Nie zawsze są to osoby, które są całkowicie niepełnosprawne
lub niezdolne do pracy. Bardzo często są
to świetni fachowcy, z wykształceniem.
Oni posiadają zdolności zawodowe, tylko
są w pewnym kryzysie życiowym, który
ich zatrzymuje w szukaniu pracy. Jeżeli
udaje im się go pokonać, to bardzo często
robią to sami.
ŁR: Czy osoby, którym pomogliście wracają do Was?
AO: Nasi podopieczni, którzy się usamodzielnili często nam pomagają. Choćby
ostatnio była sytuacja, kiedy trzeba było
w kuchni naprawić instalację elektryczną. Nasz wychowanek, który już ma pracę poza Stowarzyszeniem jako elektryk,
przyszedł i naprawił ją nieodpłatnie.

ŁR: Dziękuję za rozmowę.▪

Osoby chcące wspomóc działalność
restauracji Czerwony Rower, która znajduje się na Pradze, ul. Targowa 82 oraz
Fundacji Otwarte Drzwi mogą to zrobić
przekazując darowiznę na konto:

ŁR: Jak można wesprzeć Stowarzyszenie
i Kuchnię Czerwony Rower?
AO: Doraźnie, kupować nasze obiady. Jak
mówiłam, kupione u nas posiłki bezpośrednio finansują posiłki dla mieszkańców
schroniska, bezpośrednio finansują naszą
działalność, finansują też miejsca pracy
dla tych osób. To jest dla nas najuczciwsza forma pomocy. Czyli nasze hasło „jedząc pomagasz” rzeczywiście działa i to
jest bardzo prosta droga do tego. Drugi
sposób to darowizny. Stowarzyszenie
Otwarte Drzwi jest to instytucja, która
działa od 25 lat. Godna zaufania tutaj- zawsze działaliśmy na Pradze. Tu są nasze
korzenie. Doraźnie pomagamy osobom
z Pragi. Więc darowizna jest pomocą bardzo bezpośrednią na naszą działalność.

PEKAO S.A. 77 1240 6074 1111 0010
3072 2313

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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Roczne sprawozdanie Radnego Dzielnicy
Praga-Północ m.st. Warszawy

uwagę m.in. na konieczność skutecznej
kontroli ZGN. Współpracuję także z radnymi Miasta Stołecznego Warszawy (m.in.
Sebastianem Kędzierskim), czy Sejmiku
Województwa Mazowieckiego (m.in.
Wojciechem Zabłockim).
W opinii wielu osób jestem jednym z najaktywniejszych radnych na Pradze. Otrzymuję
wiele głosów poparcia od mieszkańców, za
co dziękuję i oczywiście zachęcam do dalszej
współpracy. Staram się reagować na wszelkie zgłoszenia od mieszkańców. Interweniuję
w sprawach drobnych, jak latarnie przy ul
Szwedzkiej, większych jak np. bezpieczeństwo pieszych na praskich przejściach oraz
strategicznych jak propozycje budowy nowych miejsc parkingowych dla mieszkańców.
Można się ze mną kontaktować za pomocą Facebooka facebook.com/e.kobylinski/,
mailowo: praga.ekobylinski@o2.pl oraz za
pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady dla
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Na
bieżąco informuję mieszkańców o podejmowanych przeze mnie inicjatywach. Jestem
krytyczny wobec władz Miasta Stołecznego
Warszawy oraz koalicji rządzącej PragąPółnoc, jednakże moją krytykę zawsze opieram o fakty i merytoryczne uwagi. Kiedy
trzeba, potrafię również pochwalić władze
Dzielnicy bądź Warszawy.
Cieszę się z możliwości reprezentowania
Pragi-Północ i możliwości wpływu na rozwój
naszej małej ojczyzny. Aktywność i podejmowanie działań na rzecz Pragi będą moimi
priorytetami do końca pełnienia mojej funkcji. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Wspólnie
zmieniajmy Pragę-Północ na lepsze! ▪
Ernest Jerzy Kobyliński
Radny Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Szanowni mieszkańcy,
Mija drugi rok kadencji stołecznego samorządu. Dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę i uwagi dotyczące naszej
Dzielnicy.
Od początku kadencji złożyłem ponad
220 interpelacji i zapytań (najwięcej z pośród
radnych Pragi), treść pism oraz odpowiedzi
są dostępne na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawa. Składałem po kilkanaście projektów do Budżetu Obywatelskiego na lata
2019, 2020 i 2021. Regularnie kontaktuję
się i spotykam z mieszkańcami Pragi. Jako
jedyny radny Dzielnicy – w okresie, gdy z powodu pandemii nie odbywały się Sesje Rady
Dzielnicy, przekazywałem 50% diety radnego
na cele charytatywne, w tym m.in. na Centrum
Zdrowia Dziecka. W wyniku mojej akcji „zgłoś
wrak”, udało się usunąć z praskich ulic kilka
zalegających i zajmujących miejsca parkingowe wraków i porzuconych aut. Złożyłem
też w tej sprawie projekt nowelizacji przepisów, który przekazałem do posłów, z którymi mam możliwość współpracować. Na mój
wniosek wymieniono krawężniki przy blokach
na Golędzinowie, również dzięki moim staraniom powstały tam progi zwalniające. Walczę
o budowę prawidłowego odwodnienia skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ul. Zatylnej, o remont kładki przy PKP Praga łączącej Pragę
z Targówkiem oraz o ekrany akustyczne przy
stacji PKP Warszawa ZOO. Jestem przeciwnikiem okradania kierowców przez Miasto oraz
likwidowania miejsc parkingowych.
Moje pomysły dotyczące lokalnej działalności przekazuję posłom, m.in. Pawłowi
Lisieckiemu, Sebastianowi Kalecie, czy Jaro
sławowi Krajewskiemu. Posłom zwracam
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Na rocznicę wiktorii wiedeńskiej
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września minęła 337. rocznica kapitalnego zwycięstwa pod Wiedniem,
gdy król Jan III Sobieski, m.in. dzięki szarży
bodaj najbardziej znanej polskiej formacji
wojskowej – husarii – rozgromił Osmanów
wyzwalając Wiedeń. Wiktoria powstrzymała, do tej pory zwycięski, pochód imperium spod znaku półksiężyca, de facto ratując Europę przed podbiciem przez świat
islamu. Król Jan III doprowadził do złamania potęgi Wysokiej Porty, która musiała
wycofać się z podboju świata łacińskiego,
zachowując dla siebie jedynie południowy
wschód Europy. Fama o królu Janie poniosła się w cały chrześcijański świat, on
sam rzekł o zwycięstwie venimus, vidimus,
Deus vicit – „przybyliśmy, zobaczyliśmy,
Bóg zwyciężył” podkreślając zarazem
dziedzictwo Rzymu (królewskie słowa to
parafraza słów Gajusza Juliusza Cezara)
i swoją, a także Polski, chrześcijańskość,
oczywiście w kontekście antemurale,
„przedmurza”. Wiktoria wiedeńska jest
także jedną z ważniejszych bitew historii
świata. Wpisuje się również w panteon
decydujących zwycięstw polskiego oręża, obok tak znanych starć, jak te spod
Grunwaldu (1410 r.), Kłuszyna (1610 r.),
Warszawy (1920 r.) oraz wielu innych.
Bitwa pod Wiedniem poza byciem faktem historycznym, wydarzeniem dziejowym, jest także w mojej opinii symbolicznym i realnym rozdziałem trwającego dwa
i pół tysiąclecia starcia cywilizacji, walki
„Europy” z „Azją”. Pod pojęciem „Europy”,
„Zachodu” czy „Okcydentu” rozumiem tutaj geopolityczną przestrzeń zdominowaną
przez wspólną cywilizację, Christianitas,
opierającą się na symbolicznych wzgórzach
Akropolu, Kapitolu i Golgoty, czyli opartą

na fundamentach spuścizny filozofii greckiej (zwłaszcza w kontekście racjonalnego
dążenia do prawdy), prawa rzymskiego (rozumianego jako wyraz słuszności i dobra),
religii i ładu moralnego wprowadzanych
przez chrześcijaństwo oraz dziedzictwa
unikalnych kultur europejskich narodów.
Cywilizację tę określa także wyjątkowo celny przymiotnik „łaciński”. Jej fundamentalne elementy to personalizm, dualizm prawa
(podział na prawo prywatne i publiczne,
podział na prawo świeckie i religijne),
wyższość etyki nad prawem, ograniczenie władzy państwowej, oparcie państwa
na narodzie, monogamiczny i samorządny
charakter rodziny, niesakralność, przewaga ducha nad materią. Cywilizacja łacińska
nie jest oczywiście osamotniona na świecie
(ani nawet w Europie...). Przeciw niej stają
siły „Azji”. Dzieje Starego Świata to dzieje
starcia Okcydentu z Orientem, reprezentowanym przez nurty bizantyńskie, turańskie,
żydowskie i arabskie.
W tym kontekście bitwa pod Wiedniem
jawi się jako kolejny akt obrony cywilizacji łacińskiej przed obcym żywiołem
cywilizacyjnym, w rozumieniu starożytnych „barbarzyńskim”, światem islamu.
Rywalizacja między tymi dwoma ośrodkami cywilizacyjnymi trwa od wieków.
Patrząc w przeszłość, z mroku dziejów
wyłaniają się Poitiers, wyprawy krzyżowe,
ciąg starć z Imperium Osmańskim, wojny
kolonialne... Nowym obliczem starcia jest
oczywiście tak zwana wojna z terrorem,
a szerzej wszelka rywalizacja między światem Zachodu a islamistami i dżihadystami.
Są we współczesnej Europie ośrodki
postulujące otwarcie granic, chcące asymilacji przedstawicieli obcych cywilizacji, ›
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byłe kolonie i strefy wpływów.
Już o ówczesnej – międzywojennej –
Europie Feliks Koneczny pisał: „choruje
obecnie na pomieszanie cywilizacyj; oto
przyczyna wszystkich a wszystkich <<kryzysów>>. Jakżeż bowiem można zapatrywać się dwojako, trojako (a w Polsce nawet czworako ) na dobro i zło, na piękno
i szpetność, na szkodę i pożytek, na stosunek społeczeństwa i państwa, państwa
i Kościoła; jakżeż można mieć równocześnie czworaką etykę, czworaką pedagogię?! Tą drogą popaść można tylko w stan
acywilizacyjny, co mieści w sobie niezdatność do kultury czynu. Następuje kręcenie się w kółko, połączone ze wzajemnem
zżeraniem się”. Czyż nie podobne procesy
obserwujemy również obecnie w Europie?
Bitwa pod Wiedniem jest symbolem
nie tylko walki, ale przede wszystkim zwycięstwa Okcydentu nad Orientem. Polska
dała Zachodowi wspaniały przykład. Aby
cywilizacja łacińska mogła przetrwać, potrzebne jest jej głębokie odrodzenie i powrót do łacińskiego rozumienia Quincunx,
pięciomianu bytu: Dobra, Prawdy, Zdrowia,
Dobrobytu i Piękna. Tylko odrzucenie fałszywych ideologii głoszących odmienne
rozumienie pięciomianu i odrzucenie
multikulturowego modelu społeczeństwa
pozwoli cywilizacji opartej na Akropolu,
Kapitolu i Golgocie trwać. Innej drogi nie
ma, gdyż, jak Koneczny twierdził: „niema
syntez, są tylko trujące mieszanki”.▪

wierzące w możliwe pokojowe współistnienie różnych cywilizacji na tym samym
terytorium. Nie jest to jednak możliwe. Wybitny teoretyk cywilizacji Feliks
Koneczny stwierdził: „nie można być cywilizowanym na dwa sposoby”. Rozważał
on możliwość syntez cywilizacyjnych
i doszedł do wniosku, że są one niemożliwe, gdyż w dłuższym okresie cywilizacja
bardziej żywotna zwycięża nad tą bardziej
bierną. Cywilizacje na styku muszą ze
sobą walczyć, zaś w przypadku zaistnienia faktycznej dyfuzji cywilizacji na tym
samym obszarze, zwycięży cywilizacja niższa. Koneczny za najwyższą z cywilizacji
uważał tę łacińską – ponieważ jako jedyna
zapewnia harmonijnie połączone swobody jednostki i siłę zbiorowości. Pozostałe
wyróżniane przez niego cywilizacje –
arabska, bizantyńska, turańska, żydowska, chińska i bramińska – reprezentują
typy niższe, bezetyczne, gromadnościowe
lub na różne sposoby despotyczne.
Przez dekady błędnej polityki państw
europejskich, Stary Kontynent staje się coraz bardziej tyglem cywilizacji, w którym
obok siebie żyją przedstawiciele wszystkich typów cywilizacyjnych. Jest to wielkim zagrożeniem dla cywilizacji łacińskiej.
Obserwujemy bowiem jej stopniowy upadek spowodowany na wyłączne życzenie
samych Europejczyków. Okcydent zatracił
wolę mocy i walki, porzucił wiarę w swoje
wartości, wycofał się z ekspansji. Poszły
za tym problemy demograficzne, otwarcie
granic, utrata impetu gospodarek, spadek
atrakcyjności europejskiego modelu życia.
Rolę w tym procesie odegrały oczywiście
antyłacińskie, a więc antycywilizacyjne
ideologie. Zachód stracił hegemoniczną
pozycję w świecie, a jego miejsce wkrótce
zajmą, co szczególnie upokarzające, jego

Aleksander Kowaliński
sekretarz mazowiecki
prezes warszawskiego koła
Ruchu Narodowego
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Legenda Amazonek

J

est w byłym powiecie garwolińskim
wieś Kozłów, która niegdyś prawa miejskie posiadała. Na jej wschodnim krańcu
zachowały się po dziś dzień ślady średniowiecznego grodziska. Władała nim ongiś
jednooka kniahini, którą zwano Wisławą.
Pod jej rozkazem drużyna sześćdziesięcioosobowa stawała z samych białogłów
wyłącznie się składająca. Samotny tryb
życia prowadziły i jakoby klasztorne życie,
tym tylko się od zakonnic różniące, że cudzą krew chętnie przelewały. Na bliskich
i dalekich ziemiach wieści o nich straszliwe
się niosły, o ich okrucieństwie niebywałym, nienawiści do mężczyzn, których po
pojmaniu torturom ciężkim poddawały.
Mówili też ludzie, że gdy któraś łaskawiej
do mężczyzny się odnosiła, wrzucano ją
do lochu i w łańcuchy zakutą bez jedzenia
trzymano dotąd, aż nie pomarła.
Wisława urodziwą, trzydziestoparoletnią niewiastą była, oko od włóczni straciła
w boju, lecz szpetnym to jej nie czyniło.
Pewnego dnia amazonki wyruszyły na polowanie. Długo i bezskutecznie kluczyły
w ostępach, lecz jeno parę zajęcy ustrzeliły. Wracając do grodu, posłyszały wołanie
o pomoc, człek w bagnie się topił, widocznie nie znając terenu. Mową niemiecką
władał, kupiec był to od Niemców i zwał
się Godfryd. Pobłądził w borze i konia
w topieli postradał. Wyzwoliwszy go z bagien do warowni zabrały, by tam zastanowić się, co z nim czynić należy. Minęło
dni kilka, które kupiec w lochu spędził.
Domagano się jego głowy, lecz Wisława
tym razem wyroku śmierci nie potrafiła
wydać. Pobladła bardzo, spać po nocach
nie mogła, rozmyślając o zielonych oczach
mężczyzny. „Hańba jej”- krzyknęła Żywia,

z dawna zamyślająca o godności kniahini,
mająca wiele zwolenniczek – „To łamanie
naszych świętych praw!”. Wisława broniła się mówiąc, że dość już pomsty, dosyć
przelanej krwi ludzkiej. Zakotłowało się
żelazo. Wojowniczki na dwie grupy się
podzieliły, lecz grupa Żywii była liczniejsza. Wisławę wrzucono do lochu i zaczęto rozmyślać, co dalej. Żal im było jednak
kniahini, więc na wygnanie ją skazały,
a za karę pamiątką na drogę obdarzyć.
Wykapano oczy kupcowi, oraz ostatnią
źrenicę Wisławy i za bramę obojga wyrzucono. Deszcz ich obudził, podnieśli się
i odnaleźli swoje ręce. Trzymając się za
nie, poszli przed siebie, wprost w stronę
bagna.
Kilkanaście lat później warownię oblegli Mongołowie i zrównali ją z ziemią.
Dziś po nocach, gdy wiatr pośród
drzew na grodzisku hula, posłyszeć można
„Goooodfrydzie!!! -Wisławooo!!!”
Na miejscu tego grodziska, w czasach
późniejszych wznosił się zamek warowny w którym Maria Ludwika chroniła się
przed Szwedami. Królowa narzekała na
bezsenność, ponieważ te nawoływania
spać jej nie dawały.▪
Za: Opowiem ci legendę.
https://opowiemcilegende.blogspot.
com/2019/03/legenda-amazonek.html
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Powstanie Warszawskie
sierpień-wrzesień 1944 r.
Kapelani powstańczej Warszawy.
Strzępy wspomnień… część 2

C

elem kolejnego artykułu, podobnie
jak w artykule z numeru lipcowego
„Myśli Praskiej”, jest zachowanie pamięci
o heroicznym bohaterstwie polskich duchownych – księży warszawskich parafii
kościelnych, księży kapłanów oraz sióstr
zakonnych, które podczas Powstania
Warszawskiego opiekowały się rannymi
w szpitalach powstańczych: „Wśród niezliczonych ofiar, wśród setek tysięcy ludzi
poległych w walce o wolność i zamęczonych w niemieckich obozach koncentracyjnych nie zabrakło polskich księży, zakonników i zakonnic, którzy do końca byli
z Powstańcami”. Cytatami, wybranymi
z różnych publikacji, m. in. Stanisława
Podlewskiego pt. Przez krzyż i mękę
ku świtom Zmartwychwstania – W murach Powstańczej Warszawy, czy jezuity
ks. Adama Kozłowieckiego (od 1998 r. kardynała Zambii), więźnia Dachau – numer
obozowy 22187, ze spisanego przez niego
pamiętnika-dziennika pt. Ucisk i strapienie,
przypominam niektóre postacie i wydarzenia z powstańczej Warszawy roku 1944.
Sierpień 1944 r., Powstańcza Warszawa
walczy…
Kardynał Adam Kozłowiecki w/w wspomnianym dzienniku Ucisk i strapienie pod
datą 10 sierpnia 1944 r. zapisał: „Nareszcie
Niemcy podali obszerną wiadomość o powstaniu w Warszawie. Więźniowie niemieccy są rozentuzjazmowani tą wiadomością. Franz Trepel gratulował mi[…].
Bolesne jest jednak to, co piszą Niemcy

i co zresztą wynika z Polski Podziemnej, że
powstańców pozostawiono kompletnie samych1 […]. 14 sierpnia 1944 r. Edek Mruk
przyniósł mi wiadomość podaną przez radiostację Powstańców Warszawskich, że
zabici zostali nasi ojcowie i bracia [Jezuici]
w Warszawie na Rakowieckiej… Mamy
nowych Męczenników. Oby ich krew dała
jak najszybciej wolność Warszawie i Polsce
[…] Z chwilą, gdy wszystkie gazety niemieckie zaczęły pisać o Powstaniu, wszystkie
narodowości okazały nam dużo sympatii.
Powstanie było naszą chlubą w obozie, a powstańcy bohaterami. Fritz Bortt powiedział
mi raz, przeczytawszy opis walk z <młodocianymi bandytami polskimi>, że Niemcy robią dziś wspaniałą reklamę temu Narodowi,
z którego tak niedawno kpili […]”.
5 sierpnia 1944 r. Niemcy rozpoczęli
natarcie na pozycje powstańcze na Woli
i Ochocie. Mimo bohaterskiej obrony wolskich oddziałów powstańczych, wspartym zgrupowaniem „Radosław” (ppłk.
J. Mazurkiewicz), Niemcy mający olbrzymią
przewagę w ludziach oraz sprzęcie zdobyli
Wolę i rozpoczęli rzeź ludności cywilnej.
W dniach 5-6 sierpnia zamordowali około
Alianci, wbrew oczekiwaniom, przyjęli wybuch powstania obojętnie. Rząd Wielkiej Brytanii
zarzucił władzom polskim, że nie uzgodniły terminu jego rozpoczęcia i przez cały sierpień zwlekał
z uznaniem AK za armię sojuszniczą, co posłużyło
Niemcom z pretekst mordowania wziętych do
niewoli powstańców, w tym sanitariuszek.
1
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40.000 tysięcy osób.” 4-11 sierpnia Niemcy
opanowali Ochotę i tam także wymordowali tysiące mieszkańców: „Dnia 5 sierpnia 1944 r. około godz. 13 z okien szpitala
wolskiego ks. Chwilczyński widzi, że z okolicznych domów Niemcy wyciągają kobiety i rozstrzeliwują na podwórkach. Wokół
rozlegają się krzyki i jęki, serie wystrzałów
i wybuchy grantów. […] Około godz. 14
Ukraińcy i Gruzini z formacji SS wchodzą
na teren szpitala wolskiego. Wdzierają się
na salę, rannym i chorym ściągają z palców obrączki, pierścionki, rabują zegarki.
Wpadają do gabinetu dyrektora szpitala.
Każą przywołać ks. kapelana. Po chwili
rozlegają się strzały, zostają zamordowani dyrektor, prof. dr Marian Piasecki,
ordynator prof. Zeyland i ks. Kazimierz
Ciecierski, kapelan szpitala.”. 7 sierpnia
1944 r. po zlikwidowaniu powstania na
Woli i Ochocie, Niemcy skierowali główne uderzenie w rejon Starego Miasta,

główny ośrodek oporu powstańców. 17
sierpnia 1944 r. artyleria nieprzyjacielska
ostrzeliwała staromiejskie domy pociskami burząco-zapalającymi, zapaliła się
Katedra: „Ktoś daje znać ks. Wacławowi
Karłowiczowi, przebywającemu w szpitalu powstańczym przy ul. Długiej 7, że pali
się Katedra. Ksiądz wpada do Katedry.
Tutaj są złożone najcenniejsze eksponaty
Muzeum Archidiecezjalnego. […] Płonie
sklepienie nad kaplicą Barczyków. Ksiądz
zastanawia się, zabrać czy zostawić figurę Chrystusa w kaplicy. Jeżeli zostanie –
spłonie. Pod obstrzałem, przez Kanonię,
do bramy klasztoru Ojców Jezuitów ksiądz
wynosi Chrystusa. […] Ludzie biorą figurę Chrystusa na swoje barki. Na przedzie
idzie ks. Karłowicz. Na Starym Rynku
leżą niewypały, odłamki i niepogrzebane
ciała. Gromada ludzi dostaje się na ulicę
Starą do kaplicy Sióstr Szarytek. Układają
Cudownego Chrystusa na ołtarzu. Może

Ruiny katedry św. Jana w Warszawie (1945)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ruiny_katedry_%C5%9Bw._Jana_w_Warszawie_1945.jpg
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tutaj będzie bezpieczniej”. Z płonącego
kościoła Ojców Jezuitów wyniesiono relikwie świętego Andrzeja Boboli: „Ojciec
Paweł, kapelan polowy, z grupą chłopców
w największej tajemnicy zabiera z ołtarza
srebrną trumnę z relikwiami (św. Andrzeja
Boboli) i zanosi ją do podziemi świątyni.
Układają relikwie miedzy trumnami sprzed
wieków. […] Aby zatrzeć ślady srebrną
trumnę zakrywają ciemną materią. Ojciec
Paweł kładzie na wieku figurę Chrystusa
z kaplicy Barczyków […]”. 19 sierpnia
1944 r. Niemcy rozpoczęli generalne natarcie na Stare Miasto z udziałem lotnictwa, ciężkiej artylerii i czołgów. Wobec
groźby likwidacji tego ważnego ośrodka
oporu powstańcy zdecydowali się na dwustronne natarcie od strony Starego Miasta
i Żoliborza na pozycje niemieckie w rejonie
Dworca Gdańskiego, by doprowadzić do

połączenia tych odizolowanych od siebie
dzielnic. Jednak natarcia przeprowadzone
w nocy z 20 na 21 sierpnia nie powiodły się. Oddziały powstańcze rozpoczęły
ewakuację kanałami. Ewakuacja nie objęła ludności cywilnej (około 50. tys. osób).
Niemcy wymordowali rannych, a ludność
cywilną umieścili w założonym 6 sierpnia
1944 r. niemieckim obozie przejściowym
w Pruszkowie. Przez obóz przeszło łącznie
około 55.000 tys. mieszkańców Warszawy.
W chwili wybuchu Powstania w Domu
Zgromadzenia SS. Zmartwychwstanek na
Żoliborzu przy ul. Krasińskiego urządzono
jeden z powstańczych szpitali polowych.
Siostry Zmartwychwstanki w szpitalu niosły pomoc rannym powstańcom. Ponieważ
Niemcy nieustannie ostrzeliwali Klasztor
z pobliskiego Instytutu Chemicznego,
dowództwo Obwodu Żoliborz podjęło

Gimnazjum i Liceum Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie,
w czasie Powstania Warszawskiego tzw. Twierdza Zmartwychwstanek
fot. Adrian Grycuk, licencja: CC BY-SA 3.0 PL

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gimnazjum_i_Liceum_Si%C3%B3str_Zmartwychwstanek_w_Warszawie_2017.jpg
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decyzje przeniesienia szpitala. Ranni zostali
przeniesieni do bloku na ul. Krechowieckiej
na Marymoncie. Podczas ewakuacji została ranna siostra Felicjanna. Szpital z około 300 rannymi został rozmieszczony
w schronach i piwnicach. Z rannymi pozostało 16 Sióstr Zmartwychwstanek: „31
sierpnia na Żoliborz nadlatuje 21 samolotów i obrzuca bombami bloki mieszkalne
i barykady powstańcze. […]Dzień ten upamiętnia się w historii Zgromadzenia Sióstr
Zmartwychwstanek. Pod gruzami znajduje
śmierć w czasie pełnienia obowiązków 10
zakonnic. Wśród nich przełożona S. Elżbieta
(Franciszka Wyzińska) i S. Katarzyna
(Katarzyna Iwanicka), które szyły bieliznę
dla powstańców w garażu w „Szklanych
Domach”. Cztery siostry: Kajetana (Anna
Lewkowicz), Berchmansa (Waleria Laska),
Ambroża (Aniela Nowak) i Celestyna
(Joanna Kazimirska) prały bieliznę dla powstańczego szpitala przy ul. Mickiewicza
oraz cztery siostry nauczycielki: Kolumbia
(Maria Woźniak), Bernardetta (Wilhelmina
Markiewicz), M. Bogumiła (Antonina Jeske)
i Antonina (Zofia Nowocień).
Z przytułku św. Stanisława Kostki na
Przyrynku: „Niemcy wypędzają wszystkich
ubogich starców wraz z Siostrami Szarytkami
S.S. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo,
zapędzają na teren fabryki garbarni Pfeiffera
na Woli, gdzie wszystkich zabijają. Wraz
z siostrą Aurelią Pomierny, przełożoną przytułku ginie 8 sióstr […]. ”
W ostatnich dniach sierpnia 1944 r.
w tragicznych dniach powstańczej Starówki,
podczas pełnienia obowiązków kapłańskich,
wielu kapelanów oddziałów powstańczych
i szpitali polowych zostało rannych lub
zabitych. Wraz ze szpitalem zgrupowania
„Gozdawa” zginął ks. Adam Wiśniewski –
Łukasz, kapelan batalionu im. Czarneckiego.

W dniu 18 sierpnia ks. Henryk Mroczka został ranny na ulicy Jezuickiej, gdy niósł wodę
dla rannych w schronach. Zmarł w święto
Andrzeja Boboli, patrona swojego zakonu.
Pochowano go na dziedzińcu Archiwum
Skarbowego za kościołem OO. Jezuitów.
Na ruinach Starego Miasta Niemcy rozstrzelali ciężko rannego ks. mgr Stanisława
Żelazowskieo, sędziego prosynodalnego
i proboszcza parafii św. Teresy od Dzieciątka
Jezus.
Ks. Wiktor Potrzebski-Korda, kapelan
batalionu „Vistula”, następnie kapelan IV
rejonu obwodu „Śródmieście”, nie wierzył w powodzenie powstania, a mimo to
z największym oddaniem pełnił obowiązki kapłańskie. Należy do najpiękniejszych
postaci podziemia i najgorliwszych kapelanów powstańczych Armii Krajowej: „[…]
Urządza kaplicę. W ornacie koloru krwi,
symbolizującym męczeństwo, odprawia
codziennie co najmniej dwie Msze św., słucha spowiedzi”. Przez cały czas powstania
pisał szczegółowe sprawozdania i raporty
i przesyłał do ks. Koraba, kapelana obwodu. W ostatnim swoim sprawozdaniu, jak
gdyby przeczuwał śmierć, pisze: „Sprawy
nasze przybrały przykry obrót, ze swojej
strony jednak musimy sobie powiedzieć,
że uczyniliśmy wszystko, co do nas należy, a resztę zostawiamy Bogu”. Zginął
pod gruzami kamienicy na ul. Szpitalnej 4.
Został pochowany z honorami wojskowymi. „W ogrodzie Krasińskich wyrósł cały las
najróżnorodniejszych krzyży na mogiłach.
Księżą kapelani na wolnym jeszcze skrawku
ziemi chowają zabitych. Kapłani bez przerwy spowiadają i udzielają Komunii św..
Każdy pragnie być pogodzony z Bogiem.
W podziemiach kościoła św. Jacka, pokotem leżą ciężko ranni powstańcy. […] Po
ciemku wśród stłoczonych rannych, od ›
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kilku godzin chodzi ks. Henryk CybulskiCzesław, kapelan batalionu Chrobry II. Po
omacku, delikatnie dotyka głów, rąk, nóg,
aby nie urazić, nie nastąpić… Słucha szeptów spieczonych warg, spowiada i rozgrzesza w imię Boże… in articulo mortis.”
W ostatnich dniach Powstania przyczółek na Solcu, broniony przez powstańców
staje się piekłem: „W oficynie domu Solec
53 broni się rozpaczliwie 30 chłopców
i dziewcząt. Dowodzi nimi por. Szumski
z AK. Obok niego jest młody ksiądz kapelan Józef Stanek-Rudy, pallotyn. Rano
23 września 1944 r. banda wściekłych
SS-manów wdziera się na podwórze palącego się domu. Jakiś młody SS-man serią
z peemu zabija porucznika Szumskiego
i ciężko rani ks. Rudego, a następnie wiesza
go na jego szaliku”.
Kapitulacja Warszawy, a raczej

Śródmieścia – ostatniego powstańczego
batalionu Warszawy – zostaje podpisana
2 października 1944 r.. Upełnomocnieni
przedstawiciele Komendy Głównej AK
(płk Iranek- Osmecki i płk Z. Dobrowolski)
podpisali w Ożarowie pod Warszawą,
w kwaterze von dem Bacha- Zelewskiego,
akt kapitulacji. Ludność cywilna opuszczała
mury zniszczonej stolicy: „W dniu 5 października odszedł do niewoli gen. Tadeusz
Komorowski „Bór”. Przy rozebranej barykadzie, na ul. Śniadeckich, oddział powstańczy oddał mu honory. Oddziały powstańcze
AK wychodzą ze Stolicy i w wyznaczonych
miejscach składają broń, następnie pieszo
doprowadzeni są do Ożarowa. Wśród nich
księża kapelani oddziałów wojskowych
i szpitali polowych”. Z Ożarowa w bydlęcych wagonach, w transportach jenieckich
› ciąg dalszy artykułu na str. 23

Obalona figura Chrystusa
z kościoła Świętego Krzyża
(1944)
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Plik:Warsaw_Uprising_-_Christ_of_
Holy_Cross_Church.jpg
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Obchody 81. rocznicy niemieckiej
napaści na Polskę

W

Narodowy oraz Wolscy Patrioci spotkali
się, aby oddać hołd Obrońcom Warszawy
i wszystkim Żołnierzom wojny obronnej
1939 roku.▪

fot. Bartosz Wojdat

fot. Bartosz Wojdat

rocznicę niemieckiej napaści na Polskę
odbyła się uroczystość pod pomnikiem Stefana Starzyńskiego. Towarzystwo
Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, Ruch

›
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fot. Bartosz Wojdat

fot. Bartosz Wojdat
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Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Z

okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
12 września 2020 roku w Piasecznie odbyła się defilada historyczna. Rekonstruktorzy
maszerowali w dawnych mundurach,

fot. Bartosz Wojdat

fot. Bartosz Wojdat

a towarzyszyły im wojskowe pojazdy
z poprzednich epok. W organizację wydarzenia zaangażowane było Towarzystwo
Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury.▪

›
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fot. Bartosz Wojdat

fot. Bartosz Wojdat

22

Historyczne
– żołnierzy Powstania Warszawskiego.
Liczba przybyłych – 2561 osób. Więźniowie
Buchenwaldu zrzekają się obiadu, aby nakarmić zatrzymane na rampie kobiety
i dzieci celem dalszego odtransportowania.
Warszawiaków umieszczono pod namiotem na terenie małego obozu (Zeltlager).
Po kwarantannie znaczną ich część odtransportowano do komenderówki Langesteine,
Kreis Halberstadt. […] Więźniowie przybyli
do KL Buchenwald z Warszawy 14 sierpnia 1944 roku otrzymali numery od 70701
do 73272.” (zob. w E. Polak, Dziennik
Buchenwaldzki, 1983, s.260 i 261). Tenże
ks. Adam Kozłowiecki: „16 września 1944
roku […] przybył (do Dachau) duży transport ludności z Warszawy, około 1000
osób. Odnieśliśmy się do nich z ogromną
sympatią”.
Powstanie Warszawskie upadło mimo
bohaterskiej postawy powstańców i ludności cywilnej. Po upadku Powstania i ewakuacji ludności cywilnej Niemcy systematycznie rabowali i niszczyli miasto, realizując
rozkaz Hitlera, który „nakazał zrównać
Warszawę z ziemią i wymazać z mapy
Europy”: „Bezkresne ruiny Warszawy
pustoszeją. Nieprzyjacielskie patrole nieustannie przeszukują wzdłuż i wszerz cały
teren. Mordują każdego, kto wpadnie w ich
ręce, wypalają ocalałe kamienice. W tym
labiryncie ruin ukrywają się gromady ludzi,
którym udało się ujść z życiem.”.
Oddaję hołd Bohaterom Powstania
Warszawskiego – Niezłomnym – Wiernym
Ojczyźnie –mieszkańcom Warszawy, żołnierzom, księżom kapelanom, siostrom zakonnym. O ich heroicznym bohaterstwie
nie możemy nie pamiętać i nie możemy
zapomnieć. Walczyli o wolną Polskę.▪

zostali wywiezieni do różnych oflagów
i stalagów na terenie Niemiec i do niemieckich obozów koncentracyjnych np. Dachau,
Mauthausen-Gusen, Bergen-Belsen,
Buchenwald, Stutthof. W transporcie jenieckim do Stalagu XI Fallingbostel, zostali
wywiezieni ks. płk T.J. Korab, ks. Pallotyn
mjr German oraz ks. St. Paraszewski, silnie poparzony i ranny. Z tego obozu zostali przetransportowani i Bergen- Belsen.
Księża diecezjalni, oraz cywile zostali wywiezieni do założonego 6 września 1944
roku, na terenie Zakładów Naprawczych
Taboru Kolejowego, obozu przesiedleńczego w Pruszkowie – Stalag 121, utworzonego specjalnie dla mieszkańców Warszawy
i okolic podczas Powstania Warszawskiego.
Przez Pruszków przeszło od 350-550 tysięcy mieszkańców Warszawy oraz podwarszawskich miejscowości: Zielonka
(5 września 1944 r. wypędzono z miasta
wszystkich mieszkańców i wywieziono do
Pruszkowa), Wawer, Rembertów, Kobyłka,
Ząbki… Warunki w obozie były nieludzkie.
Zmarło kilka tysięcy osób. Z Pruszkowa
do obozów koncentracyjnych wywieziono od 50-60 tys. mieszkańców Warszawy,
zaś około 150 tys. na roboty przymusowe
w Niemczech. Pozostała część mieszkańców Warszawy – chorzy, starsi, niezdolni
do pracy, matki z dziećmi – została wywieziona na tereny Kielecczyzny i Krakowa
(Generalne Gubernatorstwo). Dzięki personelowi polskiemu udało się uratować
tysiące osób, około 100 tys. nie wywieziono na roboty przymusowe, głównie do
Niemiec. Jednym z niemieckich obozów
koncentracyjnych do którego wywożono
mieszkańców powstańczej Warszawy był
Buchenwald: „Do niemieckiego obozu koncentracyjnego Buchenwald już 13 sierpnia
1944 roku przybył transport więźniów

Anna Jagodzińska
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W pierwszym szeregu
…Nie noszą lampasów i szary ich strój,
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota…

się zawsze opinią oficera prawego, twardego, ale i sprawiedliwego…, z podejściem do
życia, powiedziałbym, nieco filozoficznym.
W 1932 roku płk Kowalski wrócił
do Wilna, gdzie został zastępcą dowódcy Obszaru Warownego – płk Michała
Pakosza. We wrześniu 1934 roku został
wyróżniony przez marszałka Piłsudskiego,
po przeprowadzonych manewrach, „za wybitne osiągnięcia” (wraz z płk Jakliczem).
W marcu 1939 roku awansowany do stopnia generała brygady, obejmuje dowództwo 1 Dywizji Piechoty Legionów.
Generał Wincenty Kowalski zdawał sobie
doskonale sprawę, jaka ciąży na nim odpowiedzialność. Dowodził elitarną jednostką
piechoty Wojska Polskiego, która w swojej pełnej nazwie miała imię Naczelnego
Wodza, człowieka, który dla wielu Polaków
był symbolem odzyskania niepodległości

/z pieśni „Szara piechota”/

U

rodził się w Warszawie, 11 września
1892 roku. Jego ojciec był rzemieślnikiem. Ukończył szkołę im. Konarskiego oraz
szkoły Wawelberga i Rotwanda. Studiował
na Instytucie Politechnicznym w Liege, na
wydziale budowy maszyn. Od 1905 roku
brał udział w ruchu niepodległościowym jako
członek Związku Walki Czynnej i Związku
Strzeleckiego. Ukończył szkołę podoficerską i kurs oficerski Związku Strzeleckiego
w Oleandrach. W sierpniu 1914 roku, jako
żołnierz 1 Kompanii Kadrowej, wyruszył na
szlak bojowy Legionów. Pełnił też służbę
w 1 pułku artylerii Legionów. Po odmowie
złożenia przysięgi na wierność Niemcom
i Austro-Węgrom, został internowany
w Beniaminowie. W listopadzie 1918 roku
powrócił do armii i został dowódcą batalionu w 1 krakowskim pułku artylerii, a następnie pełnił służbę w 1 pułku artylerii polowej
Legionów. W wojnie 1920 roku był dowódcą II batalionu 5 pułku piechoty Legionów.
W latach 1921-1923 studiował w Wyższej
Szkole Wojennej w Warszawie, ciesząc się
ogólną sympatią i powszechnym uznaniem.
W roku 1923 ppłk Wincenty Kowalski
został zastępcą dowódcy 1 pułku piechoty
Legionów w Wilnie, a następnie przeszedł
do pracy w Inspektoracie Armii. W 1927
roku awansował na stanowisko zastępcy szefa Oddziału II Sztabu Generalnego
w Warszawie. Płk Romeyko tak pisał
o nim w swoich wspomnieniach: Cieszył

Generał Wincenty Kowalski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_Kowalski#/media/
Plik:Wincenty_Kowalski.jpg
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w 1918 roku. Dywizja miała piękną kartę bojową z czasów wojny polsko-bolszewickiej.
Walczyła na Wileńszczyźnie, nad Dźwiną,
w czasie ofensywy na Ukrainie, brała udział
w operacji warszawskiej i niemeńskiej. We
wrześniu 1920 roku, w składzie północnej
grupy uderzeniowej, dywizja zdobyła i obroniła Lidę, biorąc do niewoli około 10 000
czerwonoarmistów i zdobywając 30 armat,
nie licząc taborów i sprzętu wojskowego.
We wrześniu 1939 roku przed dywizją
i jej dowódcą stanęło nowe wyzwanie –
wojna z Niemcami. W składzie utworzonej
6 września Grupy Operacyjnej (GO) gen.
Kowalskiego znalazły się: 1DP, 33,35 i 45
rezerwowe dywizje piechoty (w sumie
około 25 batalionów piechoty, 2 szwadrony kawalerii i 120 dział). Oddziały GO
walczyły dzielnie nad Narwią i Bugiem,
a następnie w rejonie Krasnobrodu

i Kałuszyna. Szczególnie zacięte walki
stoczono pod Pułtuskiem. Miasto przechodziło z rąk do rąk. 5 pp (pułk piechoty) Legionów wyparł oddziały niemieckiej
11 DP, ale na odrzucenie Niemców za
Narew pod Gnojnem nie starczyło już sił.
Niemcy wsparci oddziałami 61 DP i lotnictwem wyparli dywizję z miasta i zmusili do
wycofania się za rzekę Bug. 10 września
1DP Legionów przemaszerowała w rejon
Kałuszyna, gdzie zmierzyła się z DPanc
„Kampf” oraz 21 DP. Ze wspomnień gen.
Kowalskiego: …Tego dnia dowództwo niemieckie ogłosiło przez radio, że sławna 1DP
Legionów została otoczona i musi się poddać. Na odprawie dowódców zarządziłem,
aby podać do wiadomości radia niemieckiego i naszym żołnierzom, że dywizja może
być otoczona, ale przejdzie gdzie zechce po
brzuchach niemieckich.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jubileusz_25-lecia_1._DP_Leg._w_Wilnie_-_wreczenie_ryngrafu_NAC_1-W-1150-7.jpg
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Jubileusz dwudziestopięciolecia
1. Dywizji Piechoty Legionów
w Wilnie - wręczenie pamiątkowego ryngrafu.
Widoczni m.in.: gen. Wincenty
Kowalski (z lewej) i gen. Józef
Kwaciszewski (z prawej).
Koncern Ilustrowany Kurier
Codzienny - Archiwum
Ilustracji.
Sygnatura: 1-W-1150-7
›
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Zapadła decyzja o przebijaniu się z okrążenia. Początkowo plan przebiegał bez
zakłóceń, ale później, pod Kałuszynem
6ppLegionów napotkał bardzo silny opór
nieprzyjaciela. Wywiązała się krwawa walka ciągnąca się przez całą noc i dopiero
nad ranem opór niemiecki został złamany.
Pierwszy pierścień wojsk nieprzyjaciela został rozerwany, ale straty były duże, ciężko
ranny został dowódca 6pp – płk Stanisław
Engel.
Wreszcie, 12 września o świcie, w wyniku udanego szturmu, zdobyto Kałuszyn.
Dowódca niemieckiego 44 pp – płk
Fischer, który wraz z częścią pułku pancernego zamykał Polakom drogę do Kałuszyna
– zastrzelił się widząc klęskę swoich oddziałów. Następnie dywizja toczyła ciężkie walki odwrotowe, osiągając lasy na
południe od Łukowa. Walcząc z wojskami pancernymi dywizja poniosła znaczne
straty w ludziach i sprzęcie, zadając jednak Niemcom równie dotkliwe. Pomimo
trudnej sytuacji gen. Kowalski i jego żołnierze zamierzali kontynuować walkę. Po
krótkim odpoczynku kontynuowano marsz
w kierunku Włodawy. Po otrzymaniu uzupełnienia w postaci oddziału płk. Tatara,
gen. Kowalski otrzymał rozkaz wymarszu w kierunku Komorowa i Tomaszowa
Lubelskiego. W okolicy Grabowa straż
przednia 1DP Legionów rozpędziła niemiecki zagon pancerny. Nieprzyjaciel został odrzucony mimo znacznej przewagi.
Po trzech tygodniach nieustannych walk
żołnierze 1DP Legionów trzymali się dzielnie. Gen Kowalski wspominał: Z rana przeglądałem oddziały. W kompaniach nastrój
zupełnie dobry. Otrzymałem meldunek, że
przyprowadzono dwóch niemieckich parlamentariuszy celem pertraktacji w sprawie
zawieszenia i złożenia przez nas broni. Nie

chciałem prowadzić z nimi żadnych rozmów
w sprawie złożenia broni i w ten sposób poleciłem szefowi sztabu dywizji zawiadomić
parlamentariuszy.
O godz. 12 1DP Legionów ruszyła
do natarcia. Po całodniowym boju poszczególne jednostki polskie wdarły się
do środka ugrupowania nieprzyjaciela,
a po północy zaczęły docierać nawet do
stanowisk artylerii. Tymczasem Niemcy
otrzymali posiłki. Walczące oddziały polskie z godziny na godzinę topniały w morderczym ogniu karabinów maszynowych
i artylerii.
Tak wspominał te wydarzenia gen.
Wincenty Kowalski: Kompanie walczyły,
czy to w obronie, czy w przeciwuderzeniach,
do wyczerpania. Około południa było to już
jedno wielkie pobojowisko, tłamszone niszczącym ogniem nieprzyjaciela. Chciałem
sam zginąć. Zdołałem jeszcze nadać meldunek przez radio, że bitwa skończona, jestem
rozbity… Na czele doraźnie zebranych plutonów ruszyliśmy do przeciwuderzeń. W pewnej chwili zostałem ciężko kontuzjowany.
Niemiecki patrol sanitarny zabrał mnie na
noszach z pobojowiska.
W czasie przesłuchań w sztabie 14 armii niemieckiej, na pytanie czy wiedział
o beznadziejnej sytuacji swoich oddziałów, gen. Kowalski powiedział: Tak, ale
chciałem się bić do końca o honor 1 Dywizji
Piechoty Legionów.▪
Na podstawie książki Zbigniewa
Mierzwińskiego „Generałowie II Rzeczy
pospolitej” (Wydawnictwo Polonia,
Warszawa 1990) opracował Marek
Strzeszewski.

26

Historyczne

Nierozliczone zbrodnie niemieckie

N

a konferencjach w Jałcie i Poczdamie
tzw. wielka trójka – Stany Zjednoczone,
Wielka Brytania i ZSRR ustaliły wysokość
reparacji ze strony Niemiec. Zgodnie z tymi
postanowieniami Polska miała uzyskać odszkodowanie z sowieckiej części reparacji.
Podpisana wkrótce w Moskwie umowa między warszawskimi władzami komunistycznymi z Bierutem na czele a sowieckimi
przewidywała, że Polska otrzyma piętnaście procent dostaw odszkodowawczych
jakie uzyska ZSRR ze wschodniej i zachodnich stref okupacyjnych Niemiec. Moskwa
powiązała kwestie reparacji dla Polski
z dostawami węgla do ZSRR. W praktyce
wartość wywożonego z „Polski Ludowej”
węgla przewyższała wartość otrzymywanych reparacji. Specjalna cena węgla została określona w tajnym protokole i nie
pokrywała kosztów wydobycia i transportu. Strona polska nie otrzymała istotnych
dla rozwoju przemysłu obiektów, ale aż
10 procent wartości dostaw od sowietów
stanowiły „dzieła Lenina i innych ideologów marksistowskich”.
W 1953 roku rządy NRD i ZSRR ustaliły, ze Moskwa „przerywa” pobieranie
reparacji. W ślad za tym postanowieniem
rząd PRL podjął decyzję o zrzeczeniu się
z dniem 1 stycznia 1954 roku spłaty reparacji. Jednak zdaniem niektórych badaczy
nie ma żadnych dokumentów poświadczających, że zrzeczenie się reparacji faktycznie nastąpiło. W następnych latach
Niemcy odnosiły się do tych deklaracji
chcąc wymusić na kolejnych rządach
w okresie PRL i po jego upadku potwierdzenia decyzji z 1953 roku.
Zrzeczenie się reparacji od NRD przez
polskich komunistów pozbawione jest

mocy prawnej. Eksperci prawa międzynarodowego zwracają uwagę, że kwestia
reparacji wobec Polski nie została uregulowana po II wojnie światowej, a prawo międzynarodowe nie zna instytucji
przedawnienia. Berlin stoi na stanowisku,
że temat reparacji wojennych dla Polski
został zamknięty. Należy przypominać
władzom i niemieckiemu narodowi, że
istnieje faktyczna i prawna ciągłość państwa niemieckiego przed i po 1 września
1939 roku. RFN jest zobowiązana do odpowiedzialności za zbrodnie biologiczne
i materialne dokonane w okresie wojny na
ziemiach polskich. Ani państwo polskie ani
naród polski nigdy nie zrzekły się reparacji
wojennych.▪
dr Krzysztof Kawęcki

Jesteśmy katolikami nie tylko dlatego, że Polska jest katolicka, bo gdyby
nawet była muzułmańska, prawda nie
przestała by być prawdą, tylko trudniejszy i boleśniejszy byłby dla nas,
Polaków dostęp do niej. Jesteśmy katolikami nie tylko dlatego, że doktryna
katolicka lepiej rozstrzyga trudności a
dyscyplina konflikty, ani dlatego, że
imponuje nam organizacja hierarchiczna Kościoła zwycięska przez stulecia,
ani dlatego wreszcie, że Kościół ocalił i
przekazał nam w spuściźnie wszystko
to, co w cywilizacji antycznej było jeszcze zdrowe i nie spodlone, ale dlatego,
że wierzymy, iż jest Kościołem ustanowionym przez Boga..
Jan Mosdorf
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W czasie Wielkiego Terroru w ZSRR bycie
Polakiem było jak bycie Żydem w III Rzeszy

W

spominając morze krwi stalinowskiego Wielkiego Terroru, pamiętamy o Wielkim Głodzie na Ukrainie,
przymusowej kolektywizacji rolnictwa,
zsyłkach na Sybir czy Kołymę, ale Operacja
Polska NKWD przeprowadzona w latach
1937-1938 gdzieś nam znika... Właśnie
przypada jej 82. rocznica.
Eksterminacja polskiego narodu objęła Moskwę, Leningrad, Krasnojarsk, Kraj
Dniepropietrowski i całą Syberię. Polacy
na terenie ZSRR traktowani byli jak Żydzi
w III Rzeszy. W latach 1937–1938 na terytorium Związku Radzieckiego żaden Polak
nie mógł czuć się bezpiecznie. Więźniarki
NKWD podjeżdżały zawsze w nocy.
Później były uderzania kolbami karabinów w drzwi, aresztowanie i wywózka
w nieznane. Aresztowani trafiali do obwodowych komend NKWD, a tam po przesłuchaniu, mającym na celu wydobycie
informacji, czekało ich rozstrzelanie. Na
polskich mieszkańców ZSRR padł strach.
Ziemie wcielone w skład Białoruskiej
i Ukraińskiej Republiki Sowieckiej na mocy
traktatu ryskiego, kończącego wojnę z bolszewikami, stały się miejscem kaźni 110
tysięcy Polaków.
Mordowano masowo. Najpierw na podstawie list zatwierdzonych w Moskwie,
potem na celowniku znalazły się osoby,
których nazwiska kończyły się na „ski”
i „ska” albo brzmiały po polsku, a jak było
za mało, szukało się nazwisk w książce
telefonicznej. Na mocy rozkazu nr 00485
z 11 sierpnia 1937 r. wydanego przez
komisarza spraw wewnętrznych Nikołaja
Jeżowa, zatwierdzonego przez Stalina

i Biuro Polityczne WKP(b), rozpoczęło
się starannie zaplanowane ludobójstwo.
Gdziekolwiek byli Polacy, tam trwała
wojna przeciwko nim. Bez brania jeńców,
mordowano strzałem w tył głowy, żeby
mieć pewność, że ofiara na pewno umrze.
Pod pretekstem przynależności do organizacji szpiegowskiej z siedzibą w Warszawie,
a nazwanej na Łubiance „Polska Organizacja
Wojskowa”, mordowano polskich działaczy,
księży, rolników, urzędników, chłopów, nauczycieli, leśników. Organizacja, na którą
powoływała się NKWD, faktycznie istniała. Założona była przez Józefa Piłsudskiego
w roku 1915, a rozwiązana w 1921 w niepodległej II Rzeczpospolitej.
Zanim władze ZSRR postanowiły ostatecznie rozprawić się z Polakami, pokładano
w nich pewne nadzieje. Po klęsce w 1920 r.
postanowiono stworzyć małą „czerwoną”
Polskę na terenie ZSRR. Ten zabieg miał
pozwolić na wykształcenie odpowiedniej
kadry, która w przyszłości weźmie dział
w inwazji na II Rzeczpospolitą, a następnie obejmie władze w "czerwonej” Polsce.
Utworzono dwa rejony narodowe w 1925 r.
– „Marchlewszczyznę” na Ukrainie oraz
„Dzierżyńszczyznę” na Białorusi w 1932 r.
Inicjatorami powstania obwodów narodowych był Feliks Dzierżyński, Feliks Kon
i Julian Marchlewski.Eksperyment w obu
obwodach zakończył się wielkim niepowodzeniem. Wynikało to z ogromnego
przywiązania Polaków do tradycji narodowej i głęboko zakorzenionego katolicyzmu.
Polacy mieszkający na „Marchlewszczyźnie”
i „Dzierżyńszczyźnie” opierali się również
kolektywizacji rolnictwa, a aktywistów
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partyjnych witali kosami i siekierami.
W połowie lat trzydziestych stosunek Moskwy do Polaków zmienił się.
W 1936 roku postanowiono rozwiązać
„Marchlewszczyznę”. 28 kwietnia 1936 r
na podstawie uchwały Rady Komisarzy
Ludowych ZSRR rozpoczęto wywózki
Polaków na Syberię. Liczbę wywiezionych
– zgodnie z raportami końcowymi NKWD
– można oszacować na 50 tysięcy.
Na przełomie lata i jesieni 1937 r. postanowiono ostatecznie rozwiązać kwestię polską. Wspomnianym już rozkazem
00485, wszystkich Polaków mieszkających
w ZSRR uznano za obywateli radzieckich,
szpiegów na usługach warszawskiego wywiadu. Nikołaj Jeżow, zwany „Krwawym
karłem” (pseudonim nadany mu z powodu brutalności, bezwzględności i niskiego
wzrostu), wprowadził podział aresztowanych na dwie kategorie. Pierwsza kategoria, do której należały wszystkie szpiegowskie, dywersyjne i powstańcze kadry
wywiadu podlegała rozstrzelaniu. Druga

kategoria, składająca się z mniej aktywnych Polaków, była traktowana lżej – podlegała osądzeniu w więzieniach i łagrach
z wyrokiem od 5 do 10 lat.
Ze względu na ogrom skali zaniechano
procedur prokuratorskich, sędziowskich
oraz stosowania obowiązującego prawa.
Specjalnie dla Polaków stworzono nowy
tryb rozpatrywania spraw – „system albumowy”. Polegał on na tym, że lokalni
szefowie NKWD wpisywali nazwiska
aresztowanych do specjalnego zeszytu,
a obok umieszczano krótki opis ich „zbrodni” przeciwko ZSRR. Całość, w grubych
albumach (tak wiele było nazwisk), przesyłano do Moskwy, gdzie automatycznie
wpisywano wyroki. W 80 proc. była to kara
śmierci. Działania NKWD nabrały takiego
tempa, że do Moskwy docierały listy z nazwiskami ludzi już rozstrzelanych, więc od
września 1937 r. decyzje podejmowały już
lokalne komendy NKWD.

Łubianka, Moskwa, dawne więzienie NKWD
fot. Mark A. Wilson

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lubianka.jpg

›
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Sowieckiego – było wymordowanie ludzi,
których użyto do przeprowadzenia rzezi
Polaków.
W latach PRL horror lat trzydziestych
XX wieku zapisał się, jako „okres stalinowskich wypaczeń”, których ofiarami
w pierwszej kolejności byli członkowie
Komunistycznej Partii Polski. Na zachodzie świadomość o tragedii Polaków jest
zerowa. Wynika to z faktu, że następca
Stalina – Nikita Chruszczow – machinę
propagandową sprowadził jedynie do procesów pokazowych czołowych działaczy
partii bolszewików.
Dzisiaj w społeczeństwie wzrasta
świadomość o tragedii naszych współbraci, ale wciąż nie zajmuje ona należnego miejsca w zbiorowej pamięci obok
Katynia, Rzezi Wołyńskiej czy Powstania
Warszawskiego. Wielki Terror w Związku
Sowieckim budzi na całym świecie olbrzymie zainteresowanie i jest przedmiotem
wielu dyskusji. Tyle że mało kto wie, że
co piątą jego ofiarą był Polak. Wynika to
z faktu, że w samej Polsce ludobójstwo,
którego ofiarą w latach 1937–1938 padli
nasi rodacy w Związku Sowieckim, nie budzi większego zainteresowania. Niestety...
Warto zwrócić uwagę, że Operacja
Polska otwiera nową kartę w historii komunistycznego ludobójstwa. O ile do tej
pory bolszewicy mordowali ludzi z powodu ich pochodzenia społecznego, to
w przypadku Operacji Polskiej pierwszy
raz wzięli na cel konkretną grupę etniczną. A jedynym „grzechem” ofiar Operacji
Polskiej NKWD była ich narodowość i pochodzenie.▪

Represje dotknęły również członków rodziny rozstrzelanych. Specjalnym
rozkazem 00486 żony „zdrajców” miały
otrzymać od 5 do 8 lat zesłania do obozu
pracy. Dzieci „niebezpieczne socjalnie”
w zależności od wieku i „stopnia niebezpieczeństwa” miały być umieszczane
w obozach pracy, koloniach poprawczych
lub domach dziecka o zaostrzonym rygorze. Rozkaz Jeżowa wskazywał również,
jak należy postępować z matkami karmiącymi piersią, chorymi lub z chorymi dziećmi. Nie należało ich aresztować i zsyłać
do obozów natychmiast, ale dopiero po
zakończeniu karmienia piersią lub wyzdrowieniu.W praktyce nikt szczególnie
tego nie przestrzegał. Kobiety w zaawansowanej ciąży, a także te karmiące piersią
były wysyłane w nieludzkich warunkach
na Syberię. Miejsc w sierocińcach brakowało i bardzo często dzieci po aresztowaniu rodziców zostawiano na pastwę losu.
Często kilkuletnie maluchy błąkały się
po miastach i wsiach, dopóki nie zmarły
z wycieńczenia.Tych ofiar oczywiście nikt
nie wpisywał do oficjalnych statystyk, co
sprawia, ze liczba ofiar Operacji Polskiej
jest znacznie wyższa.
Pieczę nad całą operacją sprawował
osobiście Stalin, na którego biurko regularnie trafiały szczegółowe raporty dotyczące z przeprowadzania Operacji Polskiej.
Mimo, iż pierwotnie operacja miała trwać
trzy miesiące, ostatecznie przedłużono ją
aż do listopada 1938 r., co oznacza, że ciągnęła się grubo ponad rok. Dopiero wtedy towarzysz Józef Stalin uznał, że Polacy
zostali już wystarczająco przetrzebieni,
a akcja osiągnęła zamierzony cel i można
ją zatrzymać. Tak też się stało. Z Moskwy
nadszedł rozkaz: Stop! Kolejnym krokiem
– co było charakterystyczne dla Związku

Oliver Pochwat
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List otwarty
Warszawa 2020-09-01
Ringier Axel Springer Polska
Wiceprezes Zarządu
Pan Aleksander Kutela

inną nazwą musiałoby być potraktowane jako
deprecjonowanie idei utrwalania Pamięci
o Męczennikach Holocaustu i wywołałoby
międzynarodowy skandal.
Podobnie jest w opisanym na wstępie przypadku. Określenie Parku Pamięci
Narodowej Parkiem Rydzyka jest próbą
ukrycia pod fałszywą nazwą prawdziwej idei
powstania tego Parku. Eksponowanie wykreowanej przez portal nazwy, która ma w świadomości społecznej przysłonić nazwę i ideę
Parku Pamięci Narodowej jest obrazą dla tych
wszystkich Polaków, którzy w czasie okrutnej
niemieckiej okupacji nieśli pomoc i ratowali
współobywateli pochodzenia żydowskiego.
Ale jest także obrazą dla samych Żydów bo
to ich ratowaniu przed zagładą tak naprawdę
poświęcony jest ten Park Pamięci Narodowej.
Próba ukrywania prawdziwej idei Parku poprzez kreowanie fałszywej nazwy nosi więc
znamiona negowania Holocaustu.
Kreowanie tego typu działań, szczególnie
przez portal informacyjny o niemieckim kapitale jakim jest ONET musi budzić obawy i powodować stanowczy sprzeciw. Deprecjonowanie
idei Parku Pamięci Narodowej, deprecjonowanie pamięci o zamordowanyćh i eksterminowanych, deprecjonowane pamięci o tych
co „Zachowali się jak trzeba” musi spotkać się
ze stanowczym sprzeciwem każdego, także
stowarzyszeń i organizacji zarówno w Polsce
jak i w Izraelu czy Stanach Zjednoczonych,
które stoją na straży Pamięci o Holocauście
i Pamięci o wszystkich ofiarach zbrodniczego
systemu, Pamięci o tych co ginęli za Wolność
naszą i waszą.
Musi się spotkać ze stanowczym sprzeciwem -aby historia się nie powtórzyła.▪

Szanowny Panie Prezesie
Administrowany przez Państwa firmę portal internetowy ONET informował obszernie
o otwarciu w Toruniu Park Pamięci Narodowej
„Zachowali się jak trzeba” upamiętniającego
Polaków, którzy podczas II wojny światowej
ratowali Żydów. Ze zdziwieniem przyjąłem
fakt, że zarówno w tytule artykułu jak i w jego
treści Park Pamięci Narodowej nazywany był
„Parkiem Rydzyka". Najwyraźniej nie był to
błąd tylko celowe działanie gdyż nazwa ta
była przez portal używana także w artykułach prezentowanych w kolejnych dniach.
Niewątpliwie Ojciec Tadeusz Rydzyk przyczynił się do powstania Parku Pamięci Narodowej
ale tworzenie alternatywnej nazwy Parku
z użyciem jego nazwiska jest absurdalne i nieuprawnione. Idea Parku w żaden sposób nie
odnosi się do osoby Ojca Rydzyka gdyż urodził się już po zakończeniu li Wojny Światowej
więc nie można mu w żaden sposób przypisać
zasług tych Polaków, którzy z narażeniem życia własnego i swoich rodzin ratowali Żydów
podczas wojny.
To tak jakby ktoś w artykule informacyjnym
nazywał Instytut Jad Waszem (Yad Vashem)
będący Instytutem Pamięci i Męczenników
Holocaustu Instytutem Shenhavi'ego od nazwiska Mordechaja Shenhavi pomysłodawcy powołania Instytutu Jad Waszem czy też
Instytutem Arada od nazwiska Jicchaka Arada
wieloletniego Przewodniczącego Zarządu
Instytutu. Słowa „Jad Waszem” oznaczające
„Pomnik i Miejsce” wskazują na rolę i znaczenie Instytutu i zastępowanie ich jakąkolwiek
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Jak oszukano Sejm w sprawie konwencji
stambulskiej. Tłumaczenie tekstu na polityczne zamówienie rządu PO-PSL.

K

onwencja stambulska nie chroni kobiet, a jedynie ich imitacje – osoby udające
kobiety. Ten fakt, oczywisty jak 2+2=4, jest jednak widoczny tylko w angielskim
tekście konwencji. Ukryło go umyślnie przekłamane tłumaczenie, przygotowane na
polityczne zamówienie ówczesnego rządu PO: gender (swoistą imitację płci) przełożono w nim na płeć (zespół cech biologicznych), zgodnie z wytycznymi ideologii, która
rzekomo nie istnieje.
Oznacza to że:
1) Oszukany Sejm ratyfikował przekłamany polski tekst konwencji i opublikował
go wraz z prawdziwym tekstem angielskim w dzienniku ustaw.
2) W ten sposób oba sprzeczne ze sobą teksty stanowią część krajowego porządku
prawnego (art. 91.1 Konstytucji).
Każdy z tych dwóch punktów stanowi wystarczający formalny powód, by anulować
ratyfikację konwencji nie wnikając w inne (skądinąd skandaliczne) zapisy konwencji.
Jest jeszcze powód trzeci: konwencja z założenia nie chroni kobiet! Brak nagłośnienia
tych podstawowych faktów osłabia argumentację krytyków konwencji i może powiększyć negatywne polityczne konsekwencje jej wypowiedzenia.
Przypomnijmy, że konwencja stambulska, rzekomo zwalczająca przemoc wobec kobiet, została ratyfikowana przez Sejm 6.02.2015 większością głosów PO, SLD, Twojego
Ruchu i części PSL, przy sprzeciwie wszystkich posłów PiS (wyniki głosowania TUTAJ1).
13.04.2015 podpisał ją Prezydent Bronisław Komorowski.
Przejdźmy do rzeczy. Przemoc wobec kobiet zdefiniowana jest w artykule 3a. konwencji jako wszelkie akty przemocy ze względu na gender (= płeć społeczno kulturową),
jednak w dzienniku ustaw przeczytamy, że są to wszelkie akty przemocy ze względu na
płeć. Porównajmy zatem polskie tłumaczenie z angielskim oryginałem.
Oto fotokopie artykułu 3a. w dzienniku ustaw (TUTAJ2), w którym podano najpierw polski, a potem angielski tekst konwencji (podkreślenia GS). Dalsze fotokopie pochodzą z tego samego źródła.
1

http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/86_40/$file/glos_86_40.pdf

2

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000961/O/D20150961.pdf
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Nie trzeba znać angielskiego by dostrzec, że w oryginale chodzi o akty przemocy ze
względu na gender, a nie ze względu na płeć (płeć biologiczna to po angielsku sex). Czy
to robi różnicę? Art. 3c. konwencji mówi wyraźnie czym jest ów gender, czyli tzw. płeć
społeczno-kulturowa Pokazujemy go wraz z nagłówkiem całego artykułu, również
w wersji polskiej i angielskiej.

Zauważmy, że tym razem gender zostało przetłumaczone prawidłowo – jako płeć społeczno-kulturowa a nie jako płeć (w domyśle: biologiczna). W definicji trudno byłoby coś
„przekręcić", bo trzeba byłoby wmawiać, że płeć to „umowne role, zachowania i atrybuty itp.".
Dla jasności płeć: (prawdziwa, czyli biologiczna) to zespół cech biologicznych dzielących osobniki danego gatunku na męskie i żeńskie odgrywające uzupełniające role
w procesie rozrodu. Płeć jest nierozerwalnie związana z rozmnażaniem płciowym (jest
to kompilacja definicji płci z dwóch encyklopedii PWN: 6- i 31-tomowej).
Gender (płeć społeczno-kulturowa) może być więc kulturowym opakowaniem płci jeśli
„wewnątrz” jest płeć zgodna z tym „opakowaniem” (np. kobiecy ubiór okrywa kobietę).
Może być też tylko imitacją płci, jeśli „wewnątrz” jest płeć niezgodna z "opakowaniem”
(np. kobiecy ubiór okrywa mężczyznę), jak w przypadku drag queens, mężczyzn, którzy
teatralnie i przesadnie, strojem i makijażem odgrywają kobiety np. w gejowskich klubach. W tym wypadku gender jest imitacją płci, tak jak drag queen jest imitacją kobiety.
A zatem gender ma się tak do płci jak drag queen do prawdziwej kobiety, albo jak pudło
z napisem „telewizor” do samego telewizora. Utożsamianie telewizora z tym pudłem, albo
drag queen z kobietą to absurd. Właśnie ten absurd konwencja stambulska wprowadza
do polskiego prawa.
›
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Czy rzeczywiście chodzi o przemoc wobec kobiet?
Wstawmy (jak w matematycznym równaniu) definicję gender do definicji przemocy
ze względu na gender. Pokazuje to, że dla celów konwencji przemocą wobec kobiet są:
...wszelkie akty przemocy ze względu na... społecznie skonstruowane role, zachowania,
działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet i mężczyzn.
Według tej definicji przemocą wobec kobiet nie są akty przemocy ze względu na
biologiczne cechy kobiet!!! Są nią jedynie akty przemocy ze względu na umowne role,
zachowania i atrybuty, składające się na gender.
Ktoś może mieć wątpliwość, że przecież biologiczne kobiety są „ubrane” w ów gender (płeć społeczno-kulturową), czyli strój, uczesanie, makijaż itp. zewnętrzne kobiece
atrybuty, które kuszą potencjalnego sprawcę, więc jego przemoc jest jednak motywowana genderem (owymi atrybutami), a nie płcią. To jednak tylko pozory, na które dał
się nabrać również napastnik.
Oszustwo genderem ma bowiem krótkie nogi. Przecież ów skuszony zewnętrznymi
kobiecymi atrybutami potencjalny gwałciciel zobaczy pod tym kulturowym „opakowaniem” męskie organy płciowe. Jeśli jest typowym (w języku konwencji: stereotypowym)
heteroseksualistą, odwróci się z odrazą i nie dojdzie do żadnego gwałtu.
Ten przykład pokazuje jednoznacznie, że gwałt mężczyzny na kobiecie to przemoc
motywowana płcią (prawdziwą, czyli biologiczną). Taka przemoc, według konwencji
rzekomo chroniącej kobiety, nie jest przemocą wobec kobiet! Po prostu nie mieści się
w definicji takiej przemocy!
Przemocą wobec kobiet są natomiast akty przemocy skierowane przeciw transseksualistom (np. drag queens), ponieważ mają miejsce ze względu na „społecznie skonstruowane” kobiece atrybuty (perukę, sukienkę i szminkę) oraz odgrywane kobiece role.
W ten sposób z ochrony przed gwałtem, odrażającą zbrodnią na kobiecie, konwencja robi absurdalną karykaturę.

Piętno marksizmu
Nie powinniśmy się temu dziwić. Te absurdy to świadomy zamysł marksistowskiej
ideologii genderyzmu: Judith Butler w "biblii genderyzmu", Gender Trouble (Uwikłani
w płeć) szukała sposobu w jaki sposób wprowadzić zamieszanie w kategoriach kulturowej
płci. Właśnie przekonaliśmy się jak Konwencja takie zamieszanie wprowadza manipulując pojęciem gender, bo właśnie tak się to odbywa. Promotorzy gender raz twierdzą,
że to coś innego niż płeć, kiedy indziej zaś zastępują nim płeć, jakby była tym samym.
Pokazaliśmy i jeszcze pokażemy palcem, gdzie i jak to robią.
Tak zawsze jest z marksizmem. Rzekomo bronił interesów robotników. Faktycznie
ta obrona była dla ideologicznej kasty marksistów pretekstem do zdobycia nieograniczonej totalitarnej władzy. Ta marksistowska władza w razie potrzeby (albo i bez)
mordowała i pakowała do gułagu (obozów laogai lub innych) „chronionych” przez siebie
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robotników tak jak wszystkich innych swoich poddanych. Tam, gdzie zamiast marksistowskiej rewolucji godzono interesy obu stron, potępiani przez marksizm kapitaliści
lepiej dbali o robotników niż ich zbrodniczy marksistowscy „adwokaci".
Nigdy nie dość przypominania, że marksizm był i pozostał najbardziej zbrodniczą
ideologią w dziejach ludzkości i że był też ideologią najbardziej zakłamaną. Dzięki temu
zakłamaniu otumaniał rzesze ludzkich umysłów (także tych uważanych za najbardziej
wyrafinowane) do tego stopnia, że mordowane przez marksizm ofiary nadal w niego
wierzyły. To się nie zmieniło, choć trzeba uważnie patrzeć, by to dostrzec. Hitleryzm to
skompromitowany margines, a marksizm kwitnie dzięki swojemu zakłamaniu i przebiegłości. Dlatego wszechobecni marksiści (bardzo często występujący pod szyldem „liberałów") są znacznie bardziej niebezpieczni niż stanowiący absolutny margines hitlerowcy.
Kiedy marksiści zabierają się za „obronę” kogokolwiek lub czegokolwiek, wszyscy pozostali muszą się mieć na baczności, bo to oznacza, że na pewno nie chodzi im o tę obronę, tylko
o inne, z pewnością niebezpieczne cele. Takie skrajnie niebezpieczne plany neomarksiści
opracowali już dziesiątki lat temu i obecnie konsekwentnie je realizują, co odbywa się na
naszych oczach. Konwencja stambulska jest tego dobitnym i aktualnym przykładem.

Co to jest kobieta?
Ktoś jednak może stwierdzić, że w art. 3a. mimo wszystko jest mowa o kobietach,
bo owa wątpliwie (a może raczej nonsensownie) zdefiniowana przemoc wobec kobiet
prowadzi jednak do szkody lub cierpienia kobiet (ang: harm or suffering to women).
Jeszcze bardziej zdecydowanie o kobietach mówi osobna definicja przemocy wobec
kobiet ze względu na gender (znowu przekłamane tłumaczenie jako: przemocy wobec
kobiet ze względu na płeć; oryginał: gender-based violence against women). Popatrzmy
na punkt d. z artykułu 3.

Grzegorz Strzemecki
› ciąg dalszy artykułu na stronie www.myslpraska.pl
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Ważne daty z historii Polski – wrzesień
01.09.1015

01.09.1919
01.09.1920
01.09.1939

02.09.1942
02.09.1945
05.09.1924
06.09.1790
06.09.1794
07.09.1764
07.09.1929
07.09.1943

08.09.1514
08.09.1655
08.09.1831
08.09.1968

09.09.1939
10.09.1526
10.09.1967

zwycięstwo wojsk polskich pod wodzą księcia Bolesława
Chrobrego nad niemieckimi w bitwie pod Budziszynem w czasie
wyprawy cesarza Henryka II Świętego na Polskę.
Polska ratyfikowała Traktat wersalski.
Wojska litewskie napadły na Suwałki, Sejny i Augustów – początek polsko-litewskiej wojny granicznej.
Wojska niemieckie i słowackie napadły o świcie bez wypowiedzenia wojny na Polskę, rozpoczynając kampanię wrześniową
II wojny światowej;
w wyniku sowieckiego nalotu bombowego na Warszawę zginęło
200-400 osób.
Powstała konspiracyjna organizacja Wolność i Niezawisłość
(WiN) pod dowództwem płka Jana Rzepeckiego.
We Lwowie ukraiński student Teofil Olszewski dokonał nieudanego zamachu na prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego.
Sejm Czteroletni przyjął uchwałę o niepodzielności ziem
Rzeczypospolitej.
Insurekcja kościuszkowska: zakończyło się nieudane rosyjsko-pruskie pierwsze oblężenie Warszawy.
Stanisław August Poniatowski został wybrany na króla Polski /
Zamek królewski W-wa/
Terroryści z Ukraińskiej Organizacji Wojskowej wysadzili w powietrze budynek dyrekcji lwowskich Targów Wschodnich.
W Warszawie żołnierze AK dokonali udanego zamachu na
Franza Bürkla, znanego z sadyzmu zastępcę komendanta więzienia na Pawiaku.
Wojna litewsko-moskiewska: zwycięstwo wojsk polsko-litewskich w bitwie pod Orszą.
Potop szwedzki: wojska szwedzkie zajęły Warszawę.
Powstanie listopadowe: skapitulowała Warszawa.
Ryszard Siwiec dokonał samospalenia podczas uroczystości dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie, protestując
w ten sposób przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego
na Czechosłowację; zmarł po 4 dniach w wyniku odniesionych
oparzeń.
Kampania wrześniowa: Rozpoczęcie Bitwy nad Bzurą
Sejm mazowiecki złożył przysięgę na wierność królowi Polskiemu,
oficjalnie potwierdzając inkorporację Mazowsza do Korony.
Prymas kardynał Stefan Wyszyński koronował obraz Matki
Boskiej Gietrzwałdzkiej.
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11.09.1733
12.09.1683
14.09.1944

15.09.1339
16.09.1877
16.09.1930

17.09.1924
17.09.1939
17.09.1980
17.09.1993
19.09.1863
19.09.1940

20.09.1942
22.09.1939
22.09.1980
22.09.2006
23.09.1939
24.09.1940
25.09.1921
25.09.1939
25.09.1953
26.09.1908
26.09.1920
27.09.
27.09.1331

Stanisław Leszczyński został wybrany na króla Polski /Wola/
Bitwa pod Wiedniem
Oddziały Armii Czerwonej wraz z 1. Dywizją Piechoty
Ludowego Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki zdobyły
warszawską Pragę, wypierając z niej wojska niemieckie.
Zakończył się polsko-krzyżacki proces warszawski.
W Gietrzwałdzie miało miejsce ostatnie objawienie Matki
Boskiej.
Na rozkaz premiera marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęła
się pacyfikacja Małopolski Wschodniej, wywołana akcjami sabotażowymi i terrorystycznymi Ukraińskiej Organizacji Wojskowej.
Utworzono Korpus Ochrony Pogranicza.
O świcie rozpoczęła się agresja ZSRR na Polskę.
Powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
Ostatni żołnierze Północnej Grupy Wojsk opuścili terytorium Polski.
W Warszawie doszło do nieudanego zamachu na namiestnika
Królestwa Polskiego gen. Fiodora Berga.
Rotmistrz Witold Pilecki dał się dobrowolnie aresztować
Niemcom w łapance ulicznej na Żoliborzu, aby dostać się w celach wywiadowczych do obozu koncentracyjnego Auschwitz.
W czasie tej samej łapanki został aresztowany Władysław
Bartoszewski.
Utworzono Narodowe Siły Zbrojne (NSZ).
W Brześciu odbyła się wspólna sowiecko-niemiecka defilada.
Założono Niezależne Zrzeszenie Studentów.
Rozpadła się po raz pierwszy koalicja PiS-Samoobrona-LPR.
Mjr Henryk Dobrzański ps. Hubal sformował w Górach
Świętokrzyskich pierwszy oddział partyzancki.
Ruch Narodowo-Radykalny Falanga rozpoczął zaciąg do
Zaolziańskiego Korpusu Ochotniczego.
We Lwowie miał miejsce nieudany zamach na marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego.
W wyniku nalotu dywanowego na Warszawę zginęło około 10
tys. osób, a 35 tys. zostało rannych.
Władze PRL uwięziły prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego
oraz arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
Pod Bezdanami na Wileńszczyźnie Józef Piłsudski z grupą bojowców z PPS dokonał napadu na rosyjski pociąg pocztowy.
Wojna polsko-bolszewicka: decydujące zwycięstwo wojsk polskich w bitwie nad Niemnem (20-26 września).
Dzień Podziemnego Państwa Polskiego
›
II wojna polsko-krzyżacka: bitwa pod Płowcami.
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27.09.1605

28.09.1939
28.09.1939

28.09.1939
29.09.1944
30.09.1773
30.09.1905
30.09.1938

II wojna polsko-szwedzka: wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza rozgromiły
Szwedów w bitwie pod Kircholmem.
Skapitulowała Warszawa.
III Rzesza i ZSRR dokonały, wbrew prawu międzynarodowemu,
wytyczenia granicy niemiecko-sowieckiej na okupowanym wojskowo terytorium Polski.
Zbrodnia w Zakroczymiu dokonana przez Niemców po kapitulacji Twierdzy Modlin na 500 polskich jeńcach i 100 cywilach.
W bitwie pod Jaktorowem Niemcy rozbili główne siły Grupy
AK „Kampinos”.
Sejm ratyfikował traktaty rozbiorowe /I Rozbiór Polski/
W Łodzi członkowie PPS Adolf Szulc i Stefan Jędras zastrzelili
przemysłowca branży włókienniczej Juliusza Kunitzera.
Polska wystosowała wobec Czechosłowacji ultimatum z żądaniem zwrotu Zaolzia.▪
opracował Jacek Piotr Filipczak
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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.

fot. z archiwum TMPiK

Kontakt
e-mail: woj.slawek1807@gmail.com
tel.: 661 594 207
Szczegółowe informacje o naszej działalności znajdują się na stronach:
tmptik.org.pl
www.facebook.com/Towarzystwo-Miłośników-Polskiej-Tradycji-i-Kultury-900168683364092
Darowizny prosimy przekazywać na rachunek numer:
45 1240 1082 1111 0010 7016 4036
Bank PKO SA VI Oddział w Warszawie
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