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Niepełnosprawność nie jest krzyżem, cierpieniem ani obciążeniem 
tylko normalnym stanem funkcjonowania
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Jest taki miesiąc w roku, w którym pochylamy się szczególnie nad różańcem. Modlitwa ta jest szcze-
gólna w swej prostocie. A jednak, jej odmawanie może czynić cuda. 

Swoimi początkami różaniec sięga XIII wieku. Prekursorem był św. Dominik. Pierwotna forma mod-
litwy różniła się od tej współczesnej. Odmawiano 150 razy Zdrowaś Maryjo i 15 razy Ojcze Nasz. W 
znanej nam formie modlitwa ta ukształtowała się w XIV wieku. Od samego początku traktowano ją 
jako silną broń w walce z szerzącymi się herezjami. Wielu papieży poświęcało różańcowi swoje encyk-
liki. Modlitwa ta była codzienną modlitwą św. Jana Pawła II, który od niej zaczynał swój dzień. Dzięki 
modlitwie udało się wygrać wiele ważnych dla Europy bitew m.in. pod Lepanto w 1571 roku, Cud nad 
Wisłą w 1920 roku, czy uratowanie wsi Garnek przed zajęciem jej przez Niemców w czasie II wojny 
światowej. Mało tego - nikt nie zginął z tej wioski podczas zawieruchy wojennej. Dlaczego? Bo w dniu 
wybuchu II wojny światowej proboszcz tej parafii zarządził codzienną adorację połączoną z odmawi-

aniem różańca aż do jej zakończenia. 
Do odmawiania różańca wzywała wielokrotnie w swoich objawieniach Maryja. Najdobitniej o to prosiła w 

Fatimie. 
Współczesny świat, zabiegany, troszczący się o doczesne dobra, zapomina o wartościach duchowych. 
Październik daje możliwość przystopowania, zatrzymania się i przemyślenia. Zachęca, aby pomodlić 
się, odmówić w gronie rodzinnym choćby część różańca. Jak mawiał jeden ze świętych, diabeł boi się 
różańca. Skoro tak jest, to nie bójmy się go wziąć do ręki. Im bardziej świat śmieje się z różańca, tym 
bardziej objawia się jego moc. Św. Jan Paweł II mawiał „modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla 
człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój i skupienie; wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i 

sprowadza Boga do naszego życia” (3 września 1983 roku).
W tym pięknym miesiącu wspominamy również wydarzenie, z którego dumny jest każdy Polak. 16 
października, przed 40 laty usłyszeliśmy, że papieżem został Polak, kard. Karol Wojtyła, który przyjął 
imię Jan Paweł II. Mówiło się o Nim, że jest zakochany w Maryi. Dało się zauważyć, że Maryja miała 
naszego ukochanego Papieża w swej szczególnej opiece. Były momenty, kiedy po ludzku rzecz ujmując 
wpierw Karol Wojtyła, później Jan Paweł II, powinien zginąć. Po głośnym zamachu na Jego życie, kiedy 

tylko odzyskał siły, Papież podziękował Maryi. 
Cały pontyfikat św. Jana Pawła II przesiąknięty był miłością i oddaniem do Maryi. A może o tym świadczyć kilka 

faktów, o których często się nie mówi.Są to: 
• umieszczenie maryjnego symbolu ,,M’’ w herbie papieskim i przyjęcie hasła “Totus Tuus” za dewizę pontyfikatu (1978 r.)
• poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi (25 III 1984 r.)
• zatwierdzenie Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie (1986 r.)
• opublikowanie encykliki maryjnej Redemptoris Mater (25 III 1987 r.)
• ogłoszenie Roku Maryjnego (Pięćdziesiątnica 1987 r. – Wniebowzięcie 1988 r.)
• zatwierdzenie Katechizmu Kościoła Katolickiego z wykładnią mariologiczną (11 X 1992 r.)
• wygłoszenie maryjnego cyklu katechez podczas audiencji środowych (6 IX 1995 r. – 12 XI 1997 r.), stanowiącego 
prawdziwy Corpus Mariologicum
• wizyta na Papieskim Wydziale Teologicznym „Marianum” w Rzymie (10 XIII 1998 r.)
• ogłoszenie trzeciej tajemnicy fatimskiej (26 VI 2000 r.)
• opublikowanie listu apostolskiego Providentialis gratiae eventus o szkaplerzu karmelitańskim (25 III 2001 r.)
• wydanie listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae i ubogacenie modlitwy różańcowej nowymi 
tajemnicami światła i (16 X 2002 r.)
• ogłoszenie Roku Różańca (od października 2002 roku do października 2003 roku)
•  zawierzenie w matczyne ręce Maryi Kościoła, Polski i całej ludzkości w swoim testamencie (2005 r.)                                                                                                            

                                                                                                                      Łukasz Russa
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Niepełnosprawność nie jest krzyżem, cierpieniem ani ob-
ciążeniem tylko normalnym stanem funkcjonowania

Z Grażyną Aondo-Akaa rozmawiał 
Łukasz Russa.

Łukasz Russa: Ile lat jesteście po ślubie? 
Grażyna Aondo-Akaa: 7 lat.

ŁR: Jesteś żoną Bawera Aondo-Akaa, 
który od urodzenia jeździ na wózku. Przy-
bliż czytelnikom z jaką chorobą zmaga się 
Twój mąż.
GAA: Bawer nie jest chory. Niepełnosprawn-
ość nie jest chorobą. Niepełnosprawność jest 
stanem ciała. Każdy jakiś swój stan ciała ma. 
Niepełnosprawność jest jedną z możliwości. 
Bawer ma porażenie mózgowe. 

ŁR: W medycynie wyróżnia się różne sto-
pnie porażenia mózgowego. W czym się 
objawia ono u Bawera? 
GAA: Pierwsza podstawowa rzecz to to, 
że jeździ na wózku a nie jest w stanie sa-
modzielnie chodzić. A druga rzecz, która jest 
istotą porażenia mózgowego to przykurcze 
mięśniowe. Spastyka, która uniemożliwia 
też precyzyjne ruchy rąk, ruchy mimowolne, 
które utrudniają kontrolowanie kończyn 
górnych. 

ŁR: Jak poznałaś Bawera? 
GAA: Poznaliśmy się w stowarzyszeniu - 
Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych i Ich Przyjaciół - KLIKA. Ono dz-
iała u krakowskich dominikanów od prawie 
50-ciu lat. 

ŁR: Jak wyglądało Twoje oswajanie się 
z niepełnosprawnością Bawera? 
GAA: Niepełnosprawność jest najnormal-
niejszą rzeczą na świecie. Około 10 do 15 
proc. całej populacji ludzkości to są ludzie 
z jakimś rodzajem niepełnosprawności. 

kości to są ludzie z jakimś rodzajem 
niepełnosprawności. W związku z tym to 
jest normalne, że ludzie mają różne moż-
liwości, różne ograniczenia. Mi było może 
nieco łatwiej przez to, że ja jestem peda-
gogiem specjalnym. Ja się w środowisku 
osób z niepełnosprawnością obracam 
ponad 15 lat. Dla mnie to jest najbardziej 
naturalna rzecz na świecie. Więc ja nawet 
nie bardzo wiem co mogłoby być dziwne-
go w tym, że idziesz na randkę z osobą z 
jakąś niepełnosprawnością. 

ŁR: Co robisz gdy ogarną Cię chwile 
zwątpienia? 
GAA: Trudno mi powiedzieć. Bo nie są 
to rzeczy specyficzne, które by wyn-
ikały z niepełnosprawności. W każdym 
małżeństwie, w każdym związku jest raz 
lepiej, raz gorzej. Jak się w tym wszystkim 
odnajduję? Normalnie. Trzeba zacisnąć 
zęby i przetrwać, jeżeli jest coś trudnego. 
Co jest najtrudniejsze? To, co w każdym 
małżeństwie, czyli brak czasu, brak snu. 
Trzeba się wyspać. I trzeba trochę zwol-
nić. Myślę też, że ważne jest, żeby sku-
piać się na tym, co jest dobre.

ŁR: Jak osoby zdrowe mają patrzeć na 
osoby z niepełnosprawnością, by te 
nie czuły się zepchnięte na margines 
społeczny lub jako zło konieczne? 
GAA: To jest bardzo złożone pytanie. Jak 
patrzeć na osoby z niepełnosprawnością? 
Normalnie. Dokładnie tak, jak byś patrzył 
na inną osobę. Była kiedyś taka kampania 
Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.> Tam 
było puszczanych kilka spotów. One final-
nie chyba nie poszły do telewizji, bo zos-
tały uznane za strasznie kontrowersyjne. 
Ale takim moim ulubionym przykładem 
jest spot, że jest biuro, ksero w biurze, 
przy którym stoi młoda, ładna kobieta. Coś 
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Tam było puszczanych kilka spotów. One 
finalnie chyba nie poszły do telewizji, bo 
zostały uznane za strasznie kontrowersy-
jne. Ale takim moim ulubionym przykładem 
jest spot, że jest biuro, ksero w biurze, przy 
którym stoi młoda, ładna kobieta. Coś kse-
ruje. Podjeżdża do niej z tyłu facet na wóz-
ku i łapie ją za tyłek. Kobieta, już oburzona, 
chce go strzelić w twarz, obraca się i widzi, 
że mężczyzna jest na wózku i mówi ,,o jej, 
te korytarze takie wąskie’’. I komentarz do 
tego był taki ,,Dlaczego nie traktujesz nas 
normalnie?’’. Bo taki facet w tym momencie 
po prostu powinien dostać w twarz. I tyle. 
Niepełnosprawność nie ma tu nic do rzec-
zy. I w każdej innej sytuacji traktować tak, 
jak by się potraktowało człowieka sprawne-
go. Czyli jeżeli ktoś mnie o coś prosi, a ja 
nie chce się na to zgodzić, nie mam obow-
iązku się zgadzać na to tylko dlatego, że 
prosi osoba z niepełnosprawnością. Jeżeli 
ktoś się zachowuje bezczelnie i po cham-
sku, to ja nie mam obowiązku tego akcep-
tować tylko dlatego, że on jest na wózku 
albo ma jakąś inną formę niepełnosprawn-
ości. Osobę z niepełnosprawnością należy 
traktować tak, jak każdego innego człow-
ieka. A kiedy czegoś nie wiemy – zapytać 
zainteresowaną osobę. Bo to właśnie oso-
ba z niepełnosprawnością najlepiej nam 
powie, czy i jakiego wsparcia potrzebuje.
Samo poczucie wykluczenia czy zepch-
nięcia na margines jest nieprecyzyjne, bo 
jest właściwie nie do zmierzenia. Każdy 
ma prawo się czuć w jakiś sposób, a uczu-
cia niekoniecznie wskazują na obiekty-
wną rzeczywistość. Pytanie jest właśnie o 
te obiektywne rzeczy, które są i na które 
mamy wpływ, dlatego zamiast o wyklucze-
niu wolę mówić o dostępności i o równym 
traktowaniu, równym dostępie. równym 
dostępie. Dostępność oznacza, że oso-
ba z niepełnosprawnością ma prawo do 
tego WSZYSTKIEGO, co osoba sprawna. 
Przejawem braku takiej dostępności są w 
odniesieniu do niepełnosprawności

ruchowej chociażby wszystkie bariery 
architektoniczne. Brakiem równości jest 
też to, że jeżeli jest pochylnia, to ona jest 
gdzieś z tyłu budynku. I dobrze, że jest. Ty-
lko dlaczego osoba z niepełnosprawnością 
ma wchodzić tylnym wejściem? Tak, by nikt 
nie zobaczył? Inny przykład - gdzieś są 
schody... Do windy trzeba iść 500 metrów 
dalej. I fajnie, że winda jest, tylko dlaczego 
osoba z niepełnosprawnością ma jechać 
dalej tylko dlatego, że jest niepełnospraw-
na? To, o czym należy mówić to właśnie 
prawo do równego dostępu do wszyst-
kiego. Nie tylko do budynków, ale też do 
wszystkich usług, do wszystkich form życia 
społecznego. Dostępność nie jest niczy-
im wymysłem ani roszczeniowością.  Jest 
podstawowym prawem każdego człowieka 
z niepełnosprawnością, a co za tym idzie – 
podstawowym zobowiązaniem dla wszyst-
kich instytucji. 
Warto też pamiętać, że każda osoba z 
niepełnosprawnością jest autonomicznym 
podmiotem, posiadającym niezbywalne 
prawo do niezależnego życia. Dlatego 
ważne jest, żeby w kontakcie z osobą 
z niepełnosprawnością nie odbierać jej 
prawa do decydowania o sobie – należy 
zawsze zwracać się do osoby z niepełno-
sprawnością, a nie do osoby, która jej to-
warzyszy, pamiętać, że wózek, na którym 
się ktoś porusza, jest przestrzenią osobistą 
– nie należy na nim bez zgody osoby zain-
teresowanej wieszać torebki czy płaszcza, 
a już na pewno nie kłaść osobie z niepełno-
sprawnością nic na kolanach. Natomiast w 
traktowaniu osób z niepełnosprawnością 
nie ma nic specjalnego – wystarczy odro-
bina szacunku, empatii i życzliwości.

 ŁR: W wiadomości do mnie napisałaś, 
że boli Cię to, a wręcz denerwuje, kiedy 
się traktuje Ciebie jak opiekunkę, a 
nie żonę Bawera. Wspomniałaś w 
niej również, że wiele rzeczy trzeba 
odkłamać. Co miałaś na myśli?  >
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GAA: Ludziom się nadal wydaje wiele 
bardzo różnych, co najmniej dziwnych 
rzeczy, często wzajemnie sprzecznych, 
na przykład, że nie mogę pracować za-
wodowo, bo muszę być cały czas przy 
mężu. Albo że jednak muszę pracować 
zawodowo – przecież muszę utrzymać 
rodzinę, bo jak osoba z niepełnosprawn-
ością mogłaby pracować i zarabiać jak-
iekolwiek pieniądze? No nie do pomyśle-
nia... Wielu się wydaje, że jeżeli Bawer 
coś robi, to ja automatycznie w tym ucze-
stniczę – znowu jest nie do pomyślenia, 
żeby mój mąż wsiadł do pociągu i gdzieś 
sam pojechał albo zrobił to z kolegą. Jest 
nie do pomyślenia, że samodzielnie odbi-
era telefony, a ja nie odbieram jego tele-
fonów i nie prowadzę jego kalendarza. I 
jeżeli się on w coś angażuje, to ja nie je-
stem w to zaangażowana. I jeżeli się do 
mnie zadzwoni i powie się, że z Bawerem 
się umawiało na to i tamto, to czemu ja nie 
wiem, o co chodzi, bo to jest przecież mój 
święty obowiązek. . Ludziom się wydaje, 
że jeżeli Bawer czegoś chce, to ja mam 
bezwzględny obowiązek się na to zgodzić. 
I moje odczucia, moje prawa w tym mo-
mencie nie mają nic do rzeczy – przecież 
on jest niepełnosprawny. Tak się nie da 
żyć. Jeżeli zakładamy, że jedna osoba 
ma całkowicie się wyzbyć swoich praw, 
przekonań, jakichś sympatii, antypatii, ty-
lko dlatego, że druga osoba ma niepełno-
sprawność, to ile tak można pociągnąć? 
Miesiąc, dwa, rok... Dłużej się tak nie da. 
sympatii, antypatii, tylko dlatego, że druga 
osoba ma niepełnosprawność, to ile tak 
można pociągnąć? Miesiąc, dwa, rok... 
Dłużej się tak nie da.

ŁR: Czy spotkałaś się z sytuacją, że ktoś 
nie chciał Ci pomóc, wręcz z odmowną 
odpowiedzią typu... ,,jesteś jego żoną, 
to sobie radź’’? 
GAA: Tak zdarzyło się...  

ŁR: I co wtedy robić? 
 GAA: To zależy, kto mówi... Choć przede 
wszystkim trzeba sobie po prostu poradzić 
inaczej. Moje doświadczenie jest takie, 
że ludzie są chętni do pomocy, że ludzie 
są dobrzy. Tak naprawdę większym prob-
lemem jest to, że różne osoby chcą po-
magać, a nie bardzo wiedzą jak, a poniżej 
ich godności jest zapytać, co jest potr-
zebne albo jak to zrobić. W związku z tym 
czasem więcej psują niż pomagają. Z tym 
też się spotykamy. Dobre intencje same nie 
wystarczą. Jeżeli się nie wie, jak coś zro-
bić, najlepiej zapytać. Pomoc nie może po-
legać na tym, że osoba, której się pomaga, 
będzie potem ponosić konsekwencje tego, 
że pomagający przecież chciał dobrze. W 
sytuacji, kiedy ktoś odmawia, albo sobie 
radzimy sami albo szukamy kogoś innego 
do pomocy. Na pewno nie ma mowy o żalu, 
pretensjach – w końcu pomoc nie jest też 
niczyim obowiązkiem. Równocześnie tam, 
gdzie mogę, to staram się nie utrzymywać 
relacji z toksycznymi ludźmi. Jeżeli komuś 
z naszych bliskich nie odpowiada niepełno-
sprawność Bawera, to jest wyłącznie jego 
problem. Polecam każdemu przy pode-
jmowaniu życiowych decyzji nie patrzeć 
na to, co ludzie powiedzą. To jest bardzo 
uwalniające. 
Z ciekawych rzeczy, które ludziom nie 
mieszczą się w głowach to chociażby fakt, 
że Bawer może jechać pociągiem sam. 
Kiedyś na PKP nie chcieli mu sprzedać 
biletu, bo pani w kasie uznała, że jak jest 
na wózku to nie ma prawa podróżować 
sam i ona może mu sprzedać bilet, ale 
tylko z biletem dla osoby towarzyszącej. 
Bawer się wkurzył, kupił bilet dla asystenta 
(koszt ok. 10 zł) i na te dwa bilety pojechał 
sam. Nie miał już siły takich oczywistości 
tłumaczyć... >

Wywiady

6



ŁR: Czym się zajmujesz zawodowo? 
GAA: Jestem nauczycielką akademicką. 
Jak wspomniałam wcześniej, pedagogi-
em specjalnym. Zajmuję się zawodowo 
niepełnosprawnością. Prowadzę zajęcia 
na uczelni. 

ŁR: Czym się zajmuje Twój mąż Bawer? 
GAA: Wszystkim. Bawer jest doktorem te-
ologii. Zajmuje się różnego rodzaju działal-
nością społeczną. 

ŁR: Znałaś Bawera jak robił doktorat? 
GAA: Tak. Poznaliśmy się, jak był na pier-
wszym roku studiów doktoranckich. 

ŁR: Jak Bawerowi się studiowało? 
GAA: Wspaniale. Na studiach doktoranck-
ich jest o tyle dobrze, że sam sobie wybi-
erasz czego chcesz się uczyć, wykłady na 
które chodzisz. 

ŁR: Jak Bawer sobie radził na studiach? 
GAA: Lepiej niż nie jeden sprawny student. 
Mieszkał z asystentem w akademiku. Miał 
asystenta, który mu pomagał na zajęciach. 
Z całą resztą musiał sobie radzić sam. Mu-
siał lubić ludzi i być przez nich lubiany, żeby 
chcieli mu chociażby dać do skserowania 
notatki. Studiowanie dla osoby z niepełno-
sprawnością jest bardzo atrakcyjną możli-
wością, bo uczelnie wyższe w większości 
mają bardzo dużo udogodnień, dostoso-
wań i faktycznie jest to proces, który jest 
coraz bardziej dostępny. Można korzystać 
ze wsparcia asystentów osób z niepełno-
sprawnością i tłumaczy języka migowego. 
Budynki są coraz bardziej dostosowane. 
Można też złożyć wniosek o to, żeby prze-
nieść zajęcia do innego miejsca, dostępne-
go architektonicznie. Są adaptowane ma-
teriały dydaktyczne. go architektonicznie. 
Są adaptowane materiały dydaktyczne. 
Właściwie już na każdej uczelni funkc-
jonują biura lub działy do spraw osób z 
niepełnosprawnością, które pomagają, 
wspierają. Ich zadaniem jest chociażby

uwrażliwianie wykładowców na potrze-
by osób z niepełnosprawnością i na to, 
że każdy ma pełne prawo studiować. 
Niepełnosprawność nie czyni nikogo 
gorszym studentem. Zdarzają się takie 
osoby, które mówią ,,on jest niepełno-
sprawny, to ja go nie chcę na moich zaję-
ciach, nie ma szans żeby on zdał u mnie 
egzamin’’. Dlatego biura do spraw osób 
z niepełnosprawnością mają cały czas 
co robić. Ale studia są w tym momencie 
bardzo dobrą alternatywą i sposobem na 
zdobycie wykształcenia, które jest dalej 
przepustką do pracy zawodowej i do 
niezależnego życia. 

ŁR: Co w Twoje życie wniosła relacja z 
Bawerem? 
GAA: To, co wnosi mąż w życie żony. 
Miłość, zwariowane pomysły. Myślę, że 
tu się nieźle uzupełniamy. Bawer dał mi 
dużo radości, spontaniczności. Może to, 
co ja robię nie jest zbyt widoczne, ostat-
nio angażuję się na innym polu, chcemy 
zbudować dom dla osób z niepełnosprawn-
ością. Jest to bardzo pilna potrzeba. Wy-
maga to raczej systematycznej pracy, niż 
nieprzemyślanych pomysłów. Na pewno 
dzięki Bawerowi nauczyłam się o wiele 
lepiej planować różne rzeczy. Niepełno-
sprawność jest rzeczą, która pochłania 
przede wszystkim czas. Tu nawet nie 
chodzi o energię i siły, ale o to, że trze-
ba więcej czasu, chociażby rano, żeby się 
ogarnąć,zjeść śniadanie, żeby coś zrobić, 
żeby gdzieś pojechać, wsiąść do samocho-
du. To są wszystkie rzeczy, które zajmują 
więcej czasu, niż człowiekowi, który jest 
sprawny. Także, by to wszystko było możli-
we, zwłaszcza przy takim trybie życia, jaki 
prowadzi Bawer, potrzebujemy dobrego 
planowania. 

ŁR: Co zrobiliście najbardziej szalone-
go będąc razem? Co wydawałoby się, 
że z osobą z niepełnosprawnością jest 
niemożliwe, a Wam udało się to zreal-
izować? 

Wywiady
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GAA: Myślę, że Camino jest takim dobrym 
przykładem. Chociaż nie robiliśmy tego 
sami we dwójkę, ale byliśmy dwa razy na 
Camino de Santiago. Jest to piesza pielgr-
zymka. Raz szliśmy do Santiago de Com-
postella. 400 km, cztery osoby poruszające 
się na wózkach, 8000 metrów przewyższeń 
w dwa tygodnie. Drugi raz szliśmy w przeci-
wną stronę od Porto do Fatimy, wtedy były 
dwie osoby poruszające na wózkach. Dwa 
tygodnie, 300 kilometrów, z plecakami, bez 
żadnego auta, suportu, normalna piesza 
pielgrzymka. Wydawałoby się, że jest to 
w ogóle niemożliwe z osobą, która po-
rusza się na wózku. A jest bardzo realne 
i bardzo fajne. Tylko, że my mamy wokół 
siebie ludzi, którzy chcą robić takie rzeczy. 
Dużo podróżujemy. Bardzo to lubimy. W 
przeszłości razem byliśmy m.in. na Malcie, 
w Pradze, Hiszpanii, Portugalii. Ten wyjazd 
do Pragi to też była szalona rzecz, bo miel-
iśmy półtora dnia, żeby pojechać, zwiedzić 
i wrócić. I to zrobiliśmy. Wsiedliśmy na noc 
do autokaru, rano wysiedliśmy w Pradze, 
do popołudnia zwiedzaliśmy miasto i na 
wieczór wsiedliśmy z powrotem do autoka-
ru. Uważam, że nie ma rzeczy, której oso-
ba z niepełnosprawnością nie jest w stanie 
zrobić.nie jest w stanie zrobić. Kwestia 
przygotowania odpowiednich środków i 
pieniędzy. Mamy takiego kolegę na wóz-
ku, Andrzeja. Ma on zaawansowane po-
rażenie mózgowe. Komunikuje się mru-
gając oczami. Ostatnio był na... Rysach. 
Koledzy wnieśli go na plecach na Rysy. 
My z kolei byliśmy na Trzech Koronach 
zimą. 
Jest wiele osób z niepełnosprawnością, 
które robią niesamowite rzeczy. Dla mnie 
ogromną inspiracją jest Michał Woroch, 
który wraz ze swoim kolegą – również z 
osobą z niepełnosprawnością - przejechał 
samochodem obie Ameryki - 40 000 km. 
Być może robimy wiele szalonych rzeczy. 
Ale my na to

patrzymy z innej perspektywy. Nie robimy 
tego, bo to jest szalone. Robimy to dlate-
go, że mamy na to ochotę, że to lubimy. 
A że ludzie na to patrzą, że to jest jakiś 
mega wyczyn, to jest ich perspektywa. 
Myślę, że taką dużą sztuką, której trze-
ba się nauczyć, to jest nie oglądać się na 
innych i na to, co inni powiedzą. Robisz 
swoją robotę, żyjesz swoim życiem, tak 
jak to Tobie się podoba, a nie tak, jak inni 
to sobie wyobrażają, że to powinno być. 
Ludziom się czasem nie mieści w głow-
ie, że ja mogę wyjść z domu np. ładnie 
ubrana, umalowana, z paznokciami zro-
bionymi. Przecież mam męża na wózku 
- powinnam cierpieć, powinnam siedzieć 
w kącie, ewentualnie mieć jakąś włosien-
nicę, powinnam być umęczona, przemęc-
zona, wszystko źle. A jeszcze jak włożę 
buty na obcasach, to już jest dla wielu 
katastrofa, bo jak ja mogę, przecież mam 
męża na wózku. I faktycznie są ludzie, 
dla których jest to problemem. Którzy 
mają jakieś takie wyobrażenie, że osoby z 
niepełnosprawnością powinny siedzieć w 
domu, że to jest ogromne cierpienie i ból 
i właściwie to oni nie chcą na to patrzeć. 
Ale my nie będziemy siedzieć w domu tylko 
dlatego, że komuś się wydaje, że gdzieś 
nie powinno nas być. Ale my nie będziemy 
siedzieć w domu tylko dlatego, że komuś 
się wydaje, że gdzieś nie powinno nas być. 

 ŁR: Słuchając takich historii o osiągnię-
ciach ludzi z niepełnosprawnością ws-
tyd nam, zdrowym osobom, że często 
zaprzepaszczamy różne okazje, żeby 
zrobić coś ciekawego, coś co nam 
przyniesie satysfakcję...
GAA: Bo może jest tak, że jeśli coś jest ok-
upione większym wysiłkiem. to wtedy się to 
ceni bardziej. Jeżeli wiesz, że coś możesz 
zrobić w każdej chwili, to tego nie robisz, 
bo przecież możesz to zrobić w każdym 
czasie. A jeżeli czegoś nie możesz zrobić 
w każdej chwili, to musisz to zaplanować,>
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 zebrać pieniądze musisz do tego zebrać 
ludzi , musisz do tego. Wtedy doceniasz, 
że taką możliwość w ogóle masz. 
ŁR: Jak pomagać osobom z niepełno-
sprawnościami?
GAA: Trzeba się tego nauczyć, jak każdej 
innej rzeczy w życiu. Jak ktoś nie miał 
kontaktu z osobą z niepełnosprawnością, 
trudno się dziwić, że czegoś nie wie, nie 
potrafi. To naturalne. Na pewno ważny 
jest otwarty umysł i to, żeby chcieć się 
nauczyć, żeby osoby z niepełnosprawn-
ością słuchać. Czasem można spotkać 
się z przekonaniem, że osoba z niepełno-
sprawnością nic nie wie i nie może odpo-
wiadać za własne życie. Że jak jest ktoś 
obok, to on jest odpowiedzialny za decyz-
je, za wybory, za życie tej osoby. To nie 
tak. Niepełnosprawność nie powoduje, że 
człowiek przestaje za siebie odpowiadać

ŁR: Jesteś osobą, która omija media. 
Dlaczego właśnie zgodziłaś się na wy-
wiad dla Myśli Praskiej? 
GAA: Mam bardzo złe doświadczenia z 
mediami. Różne były próby wywiadów, na-
grań. Nawet ktoś kiedyś chciał o Bawerze 
zrobić film dokumentalny. I to się zawsze 
kończyło bardzo źle. 

Wywiady
Bardzo wieloma nadużyciami, przekręceni-
ami, wykorzystywaniem moich zdjęć, moich 
wypowiedzi do ilustrowania rzeczy wyr-
wanych z kontekstu, z którymi ja nie jestem 
się w stanie zgodzić. To są doświadczenia 
z mediami z każdej strony. Od najbardziej 
prawej do najbardziej lewej. Chyba nie ma 
jakiegoś tytułu, z którym bym nie miała 
złego doświadczenia. Zgodziłam się na 
wywiad z tobą, bo ciebie znam i wiem, że 
ty nie zrobisz nic wbrew mojej woli. Nie 
będziesz szukał kruczków prawnych, żeby 
wykorzystać mnie moje słowa do zdobywa-
nia wyświetleń i popularności. 
Po drugie, jak wcześniej wspomniałam, 
jest dużo rzeczy do odkłamywania, do po-
kazywania faktycznie tego, że niepełno-
sprawność nie musi być ani krzyżem, ani 
cierpieniem, ani obciążeniem, tylko nor-
malnym stanem funkcjonowania. Po prostu 
trochę innym. Ale aby się o tym przekonać 
zapraszam Czytelników do KLIKI na obozy, 
wyjazdy z osobami z niepełnosprawnościa-
mi. Kto się oswoi, ten się nie boi  

ŁR: Dziękuję za czas i rozmowę.
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40 lat Święty Janie Pawle II 
Jak zostałeś PAPIEŻEM!
Nad Watykanem Biały Dym!
Rozległy się Radosne Słowa, 
Habesum Papam!
Polak z Polski – Papieżem świata!
Z podkrakowskich Wadowic rodem
Przejąłeś przywództwo Stolicy Piotrowej!

Sprawdziłeś się – jako Wielki Ojciec! 
Przez wiernych świata wielbiony!
Zwiedzałeś różne kontynenty!
Przez ludzi świata kochany!

Kochałeś wszystkich ludzi,
Młodzi przy Tobie się zbierali! 
Dzieci były dla Ciebie 
Radością życia  […]

I młodzież garnęła się do Ciebie, 
Ty im „Drogi życia” wskazywałeś,
Błogosławiłeś ludzi świata!
Swą umiłowaną „Barką”
W różnych językach – śpiewałeś!

Słowa w Warszawie – stolicy Polski 
Przez Ciebie Ojcze wypowiedziane
Zostały na zawsze w sercach Polaków,
To Twój ojcowski „Testament”.

Niech zstąpi Duch Święty
Na polskiej ziemi – odmieni jej oblicze.
Naszą ojczyznę – na zawsze zmieni. 
„Niech Polska otworzy drzwi Chrystuso-
wi,
Niech błogosławi każdemu domowi’’. 

Choć zostałeś świętym świata. 
To Polakiem na zawsze zostałeś. 
Czujemy Twą obecność na wieki.
W naszych sercach – żyjesz! 
Tęsknimy za Tobą! Wypełnimy – Twój 
Ojcowski Testament! 

Nigdy o Tobie Ojcze
Nie zapomnimy – Dzieciom swoim opow-
iemy
O Ojczulku, Papieżu Janie Pawle II
Modlitwy i serca gorące 
Do Ciebie Ojcze zanosimy.
Na sto lat niepodległej Polski 
Zwracamy się do Ciebie 
W Twoje 100 urodziny 
Wyproś dla naszej Ojczyzny - Polaków 
Łaski u Boga i Matki w niebie. 

              

Anna Chałasińska 
ps. Robotnica 

Pontyfikat

Wierszem pisane
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Warszawa, 7 października 2020 roku

Oświadczenie warszawskich kół  Ruchu Narodowego w 102. 
rocznicę proklamacji  niepodległości  Polski  przez Radę Regencyjną

7 października 1918 roku Rada Regencyjna wydała odezwę do Narodu Polskiego, którą proklam-
owała niepodległość Polski. Jako zasadę przedstawiono niepodległe państwo polskie obejmujące 

wszystkie ziemie polskie, mające dostęp do morza, wyposażone w           polityczną i gospodarczą 
niezawisłość i terytorialną nienaruszalność. Apelowano, by Naród Polski stanął solidarnie i wytężył 
wszystkie siły, by jego wola została zrozumiana i uznana przez cały świat.Należy zadać sobie pytanie, 
czy te uniwersalne zasady głoszone 102 lata temu przez arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego, hra-
biego Zdzisława Lubomirskiego i Józefa Ostrowskiego, są obecnie zrealizowane. Jak wiemy z histo-
rii, nie wszystkie dawne ziemie  I Rzeczypospolitej wróciły po zaborach do II Rzeczypospolitej, nie 
wszystkie ziemie II Rzeczypospolitej stanowią terytorium III Rzeczypospolitej. Kwestia nienaruszal-
ności obecnego terytorium to pytanie o zdolności polskiej armii do odstraszania i skutecznej obrony. 
Ruch Narodowy niezmiennie stoi na stanowisku poparcia rozwoju polskiego potencjału, zwiększenia 
ilościowego i jakościowego Wojska Polskiego oraz upowszechnienia zdolności obronnych w społec-
zeństwie w myśl hasła ,,armią polską jest Naród pod bronią’’ i w duchu idei obrony totalnej. Dostęp do 
morza Polska ma zapewniony, a przekop Mierzei Wiślanej jeszcze go rozszerzy.Należy jednak postawić 
pytanie o stan niezawisłości politycznej i gospodarczej Polski. Sytuacja na tym polu jest zła. Polska po-
zostając członkiem Unii Europejskiej nie jest państwem w pełni niezawisłym politycznie i gospodarczo. 
Odebrano nam część suwerenności. Większość prawa obowiązującego w Polsce pochodzi z zewnątrz. 
Fundusze unijne zostały w skandaliczny sposób powiązane z przestrzeganiem praworządności - w 
skandaliczny, bo zewnętrzny podmiot uzurpuje sobie prawo kontroli sytuacji wewnętrznej w naszym 
państwie. Eurokraci, tacy jak Katarina Barley, domagają się nawet ,,zagłodzenia finansowego’’ Polski. 
To nie są standardy wolnej współpracy suwerennych partnerów. To są standardy relacji despotycznego 
mocarstwa z kolonią. Ostatnie orędzie o stanie Unii wygłoszone przez Ursulę von der Leyen, a także 
wnikliwa analiza unijnego acquis communautaire, zarówno w kontekście hard law, jak i soft law ukazu-
ją rzeczywistość konsekwentnie prowadzonego od wielu lat procesu spawania państw członkowskich 
w jeden organizm federacyjny lub superpaństwo. Mowa tutaj o takich projektach i koncepcjach, jak 
waluta euro i instytucje ją wspierające, Europejska Unia Zdrowia, Unia Gospodarcza i Walutowa, Unia 
Rynków Kapitałowych, Jednolity Rynek, Europejski Zielony Ład, europejska chmura danych, Europe-
jska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, prokurator generalny UE ds. przestępstw finansowych, 
wspólna polityka zagraniczna, Stała Współpraca Strukturalna, wspólna armia. Kierunek federacyjny 
jest wbrew temu, co się powszechnie uważa, zgodny z pierwotnymi założeniami tzw. ojców integrac-
ji europejskiej, nie tylko komunistów w postaci Altiero Spinellego, ale także takich ludzi, jak Robert 
Schuman i Jean Monnet, którzy wprost mówili o Federacji Europejskiej. Instytucje Unii Europejskiej 
ingerują w sprawy wewnętrzne państw członkowskich - między innymi w poziom płac minimalnych, 
praworządność, relacje z grupami mniejszościowymi i stosowaną wykładnię prawa. Należy jednak 
postawić pytanie o stan niezawisłości politycznej i gospodarczej Polski. Sytuacja na tym polu jest zła. 
Polska pozostając członkiem Unii Europejskiej nie jest państwem w pełni niezawisłym politycznie i 
gospodarczo. Odebrano nam część suwerenności. . Większość prawa obowiązującego w Polsce po-
chodzi z zewnątrz. Fundusze unijne zostały w skandaliczny sposób powiązane z przestrzeganiem pra-
worządności- w skandaliczny, bo zewnętrzny podmiot uzurpuje sobie prawo kontroli sytuacji sytuacji 
wewnętrznej w naszym państwie. Eurokraci, tacy jak Katarina Barley, domagają się nawet ,,zagłodzenia 
finansowego’’ Polski. To nie są standardy wolnej współpracy suwerennych partnerów. To są standardy 
relacji despotycznego mocarstwa z kolonią. Ostatnie orędzie o stanie Unii wygłoszone przez Ursulę 
von der Leyen, a także wnikliwa analiza unijnego acquis communautaire, zarówno w kontekście hard 
law, jak i soft law ukazują rzeczywistość konsekwentnie prowadzonego od wielu lat procesu spawania 

państw członkowskich w jeden organizm federacyjny lub superpaństwo. >
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Mowa tutaj o takich projektach i koncepcjach, jak waluta euro i instytucje ją wspierające, Europejska 
Unia Zdrowia, Unia Gospodarcza i Walutowa, Unia Rynków Kapitałowych, Jednolity Rynek, Europe-
jski Zielony Ład, europejska chmura danych, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, 
prokurator generalny UE ds. przestępstw finansowych, wspólna polityka zagraniczna, Stała Współpra-
ca Strukturalna, wspólna armia. Kierunek federacyjny jest wbrew temu, co się powszechnie uważa, 
zgodny z pierwotnymi założeniami tzw. ojców integracji europejskiej, nie tylko komunistów w postaci 
Altiero Spinellego, ale także takich ludzi, jak Robert Schuman i Jean Monnet, którzy wprost mówili o 
Federacji Europejskiej. Instytucje Unii Europejskiej ingerują w sprawy wewnętrzne państw członkow-
skich - między innymi w poziom płac minimalnych, praworządność, relacje z grupami mniejszościo-

wymi i stosowaną wykładnię prawa.
Ruch Narodowy stoi na stanowisku pełnej suwerenności Polski. Aby nasz kraj mógł się rozwijać, po-
trzebuje móc samodzielnie prowadzić swoją politykę. Nie negujemy opartej na realizacji narodowych 
interesów Polski współpracy z europejskimi partnerami, ale stanowczo odrzucamy plany dalszej inte-
gracji. Stany Zjednoczone Europy, Federacja Europejska, europejskie superpaństwo - niezależnie od 
nazwy, będzie to moloch sprzeczny z polską racją stanu i niepodległościowymi dążeniami Polek i Po-

laków.
Dla Rady Regencyjnej losy Polski były w rękach Narodu Polskiego. I dziś od nas samych zależy 
przyszłość naszej Ojczyzny. Ruch Narodowy, apeluje tak, jak niegdyś Rada - aby wola Narodu Polskiego 

była w sprawie niepodległości Polski jasna, stanowcza i jednomyślna.

W imieniu zarządów warszawskich Ruchu Narodowego
Jacek Florysiak, pełnomocnik koła Warszawa I

Aleksander Kowaliński, prezes koła Warszawa II
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“Dajcie mi armię modlących się na różańcu, a pod-
biję świat” - 

                  błogosławiony Papież Pius IX



XXX-lecie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

30 lat temu w Lublinie, głównie staraniem dra Bohdana Szuckiego, powstał Związek Żołnier-
zy Narodowych Sił Zbrojnych. Pierwszy wiceprezes Związku, Marek Grzesiuk, na łamach 

pierwszego numeru „Szczerbca” (biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych) wydanego w grudniu 1990 r. tak opisywał cele stojące przed nowo powstałą organizacją:

„Po 50 latach prześladowań żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych uzyskali prawa obywatelskie. Przez 
ponad 40 lat ci, którzy walczyli o wyzwolenie kraju spod okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz bronili 
przed wprowadzeniem ustroju komunistycznego w Polsce byli traktowani jako wrogowie narodu. Byli 
prześladowani i mordowani jedynie za to, że występowali przeciwko narzuconemu przez obce mo-
carstwo ustrojowi, który doprowadził kraj do ruiny gospodarczej i zdemoralizował ludzi sprawujących 
władzę i z nimi współpracujących. Pod rządami komunistycznymi wymordowano tysiące najlepszych 
Polaków, nie tylko czynnych przeciwników ustroju ale i żołnierzy, którzy dokonali bohaterskich 
czynów w walkach z hitlerowcami zarówno w kraju jak i na Zachodzie w armiach sprzymierzeńców. 
Straconego życia nie da się przywrócić ale należy przywrócić godność dobrego imienia i pamięci NSZ 
i ich żołnierzy. Dla dokonania tego ważnego zadania powołany został Związek Żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych z siedzibą w Lublinie, którego terenem działalności jest obszar Państwa Polskiego. Celem 

Związku jest:
– przywrócenie godności dobrego imienia i pamięci NSZ i ich żołnierzy,

– utrzymywanie więzów przyjaźni, koleżeńska pomoc i braterstwo broni NSZ,
– badanie, utrwalanie i upowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego NSZ,
– występowanie o nadanie uprawnień kombatanckich dla żołnierzy NSZ i ich rodzin.

Najważniejszym obecnie zadaniem jest zorganizowanie na terenie całego kraju oddziałów okrę-
gowych Związku, w których będą zrzeszeni żołnierze NOW, NOB, NSZ, NZW i WIN oraz ich rodziny. 
Drugim również bardzo ważnym zadaniem jest ocalenie od zapomnienia historii organizacji, jej dz-
iałalność, rejestr jej członków oraz grobów poległych i zamordowanych żołnierzy i ich rodzin. Związek 
zamierza sporządzić i wydać w formie encyklopedycznej listę żołnierzy NOW, NOB, NSZ i NZW 
aresztowanych, straconych i poległych w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz w okresie ustroju 
komunistycznego w Polsce. Zadania spoczywające na Związku są olbrzymie. Prowadzona przez komu-
nistów propaganda zaszargała opinię NSZ w sposób dotychczas niespotykany w historii. W umysłach 
wielu Polaków, zwłaszcza urodzonych po wojnie utrwalono, że Narodowe Siły Zbrojne były organizacją 
wrogą. Rzeczywiście była to organizacja zwalczająca ustrój komunistyczny, narzucony przez obce mo-
carstwo. Odkłamania tej historii można będzie dokonać tylko wspólnymi siłami wszystkich żołnierzy 
NSZ. Najważniejszą rolę w tej sprawie muszą odegrać Zarządy Okręgowe Związku, które przez bez-
pośrednie kontakty ze swoimi członkami będą mogły zebrać dokumenty i relacje dotyczące działal-
ności Narodowych Sił Zbrojnych. Redakcja prosi o nadsyłanie ciekawych relacji z akcji partyzanckich, 
które będą zamieszczane na łamach Biuletynu. W relacjach należy podawać nazwiska i pseudonimy 
możliwie wszystkich biorących udział w akcjach żołnierzy, dowódców, poległych i rannych. Biuletyno-
wi nadaliśmy tytuł, jaki nosił tygodnik konspiracyjny, wydawany od czerwca 1943 r. do lipca 1945 r. w 
Okręgu Lubelskim NSZ. Biuletyn redagowany jest przez kilku członków Redakcji tygodnika „Szczer-
biec”. W pierwszym okresie Biuletyn będzie miesięcznikiem. W przyszłości w zależności od potrzeb 

– być może będzie wydawany częściej”.
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Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, początkowo mający siedzibę w Lublinie, za-
rejestrowany został 1 sierpnia 1990 r. w Sądzie Wojewódzkim I Wydział Cywilny w Lublinie. 
Cele Związku i sposoby ich realizacji określone są w statucie. Pierwsze Walne Zebranie Dele-

gatów Związku odbyło się 15 września 1990 r. w Lublinie, na którym wybrano Zarząd Główny w 
składzie:

– Bohdan Szucki – prezes
– Marek Grzesiuk – wiceprezes i rzecznik prasowy Związku
– Henryk Staszewski – sekretarz
– Witold Wolanin – skarbnik
– Ryszard Piwiński – członek prezydium – radca praw.
– Franciszek Flisiński

W październiku 1990 r. Ordynariusz Diecezji Lubelskiej Ksiądz Biskup Bolesław Pylak, na wniosek 
Zarządu Głównego Związku, powołał Kapelana żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Został nim 

Ksiądz Ryszard Jurak.
Do końca 1990 r. powołane zostały następujące oddziały okręgowe Związku Żołnierzy NSZ :

1. w Lublinie Walne Zebranie Członków 
odbyło się 15 września 1990 r, na którym 
wybrano zarząd w składzie:
– Ludwik Meresta – prezes
– Henryk Wieczorek – wiceprezes
– Irena Zarychta – sekretarz
– Stanisław Pupek – skarbnik
– Tadeusz Kamiński – członek
– Jan Kowalski – członek

2. we Wrocławiu na podstawie Walne Ze-
branie Członków odbyło się 13 paździer-
nika 1990 r., na którym wybrano zarząd w 
składzie:
– Witold Szpatowicz – prezes
– Czesław Czaplicki – wiceprezes
– Marian Mandecki – sekretarz
– Władysław Dłużniewski – skarbnik
– Janina Kuś – członek
– Barbara Gawlik – członek
– Marian Bobolewski – członek

3. w Łomży Walne Zebranie Członków 
odbyło się 20 października 1990 r., na 
którym wybrano Zarząd Okręgu w składzie:
– Władysław Dzierzgowski – prezes
– Czesława Łubaszowska – wiceprezes
– Jan Kossakowski – sekretarz
– Roman Terejak – członek
– Jerzy Zawistowski – członek
– Marian Olszewski – członek

4. w Kielcach Walne Zebranie Członków odbyło 
się 9 listopada 1990 r., na którym wybrano 
zarząd w składzie:
– Eugeniusz Kerner gen.bryg. – prezes honorowy
– Zygmunt Krasnowski – prezes
– Stanisław Lisowski – wiceprezes
– Irena Hruszczak – sekretarz
– Józef Lisowski – skarbnik
– Władysław Kołaczkiewicz – członek

5.w Warszawie Walne Zebranie Członków 
odbyło się 30 listopada 1990 r., na którym wy-
brano zarząd w składzie:
– Michał Pobocha – prezes honorowy

– Stanisław Borodzicz – prezes
– Jerzy Nachtman – wiceprezes
– Witold Teske – sekretarz
– Zenon Pszczółkowski – skarbnik
– Maria Kobierzycka-Maciąg – członek
– ksiądz Franciszek Nowicki – członek
– Tadeusz Tomaszkiewicz – członek
– Andrzej Filipowski – członek
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Różaniec, odmawiany powoli i rozważany – 
w rodzinie, grupie czy osobiście – stopniowo 

przybliży was do uczuć Jezusa Chrystusa i 
Jego Matki, przywołując wszystkie wydarze-
nia będące kluczem do naszego zbawienia.

                                                Jan Paweł II



Po roku 1990 powstały: Okręg w Gdyni, Częstochowie, Białymstoku, Katowicach, Krakowie i Koninie.

W drugiej połowie grudnia 1990 r. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ujęty został w wyka-
zie Stowarzyszeń Kombatanckich i ofiar wojny przyjmujących i rekomendujących wnioski o przyznanie 
uprawnień kombatanckich wówczas przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Od tego czasu żołnierze 
NSZ mogli składać w swoich Zarządach Okręgowych wnioski o przyznanie uprawnień kombatanc-
kich.10 latach od powstania Związku Żołnierzy NSZ Zarząd Główny ogłosił w uchwale otwarcie się 
Związku na młode osoby, które przysposabiane do pracy pod okiem kombatantów, miały być kontynu-
atorami ich działań i tradycji środowiska weteranów. Członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych działając na terenie swoich Okręgów, ale również w urzędach i instytucjach państwowych, 
od początku musieli mierzyć się z czarną legendą NSZ kreowaną przez lata przez komunistów. Ich 
nieustępliwe dążenie do prawdy skutkowało dwiema uchwałami przyjętymi przez aklamację przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszej z nich, z dnia 9 listopada 2012 r. w związku z 70. rocznicą 

powstania Narodowych Sił Zbrojnych, możemy przeczytać:
„Siedemdziesiąt lat temu, w 1942 r., powstały Narodowe Siły Zbrojne, jedna z trzech największych 

polskich organizacji wojskowych walczących o wolną i niepodległą Polskę.”

Narodowe Siły Zbrojne utworzone zostały przez działaczy ruchu narodowego i realizowały program 
polityczny tego nurtu ideowego, akcentując szczególnie potrzebę walki z okupantem zarówno nie-
mieckim, jak i sowieckim. Historyczną zasługą tej organizacji było wysunięcie przez jej środowisko 
polityczne postulatu powrotu Polski na Ziemie Zachodnie.Narodowe Siły Zbrojne, zachowując swoją 
samodzielność, stały się częścią Sił Zbrojnych w Kraju podległych legalnym władzom RP na ucho-
dźstwie i wniosły istotny wkład w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej.Po zakończeniu II wojny 
światowej żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, a także członkowie Narodowego Zjednoczenia Wojs-
kowego, które przejęło spuściznę NSZ, byli zaciekle zwalczani przez komunistyczne siły bezpieczeńst-
wa. Ostatnie oddziały zbrojne ruchu narodowego wytrwały w walce do przełomu lat czterdziestych i 
pięćdziesiątych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czcząc ich pamięć, stwierdza, że Narodowe Siły Zbro-

jne dobrze zasłużyły się Ojczyźnie”. 

„„20 września 1942 r. sformowane zostały Narodowe Siły Zbrojne. Liczyły od 80–100 tysięcy żołnierzy. 
Były po Armii Krajowej drugą co do wielkości ściśle wojskową formacją polskiego podziemia niepod-
ległościowego. W 1944 r. w większości zostały scalone z Armią Krajową. Żołnierze Narodowych Sił 
Zbrojnych walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej zarówno z okupantem niemieckim, jak i sow-
ieckim. Oddziały NSZ wsławiły się udziałem w wielu bitwach partyzanckich, walcząc samodzielnie 
lub wspólnie z oddziałami AK m.in. pod Ujściem, Michałowicami, Olesznem, Radoszycami, w dz-
iesiątkach akcji uwalniania więźniów z aresztów śledczych Gestapo, a także w akcjach mających na celu 
obronę ludności cywilnej przed zbrodniczą i grabieżczą działalnością band rabunkowych. Oddziały 
Narodowych Sił Zbrojnych brały udział w akcji „Burza” i w Powstaniu Warszawskim, walcząc ramię w 
ramię z oddziałami Armii Krajowej. Żołnierze NSZ nigdy nie pogodzili się z podbojem Polski przez 
Związek Sowiecki i narzuceniem jej komunistycznej władzy. Część z nich wraz z Brygadą Świętokrzyską 
NSZ przedostała się na Zachód. Wielu kontynuowało przez kolejne lata walkę w szeregach Narodowe-
go Zjednoczenia Wojskowego i innych oddziałów partyzanckich. Za wierność idei niepodległościowej 
żołnierze NSZ płacili najwyższą cenę. Byli męczeni i mordowani przez komunistycznych oprawców, a 
miejsca pochówków wielu z nich nadal pozostają nieznane.W 75. rocznicę powstania Narodowych Sił 

Zbrojnych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że formacja ta dobrze zasłużyła się Ojczyźnie”.
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Staraniem Związku Żołnierzy NSZ w Polsce pojawiło się wiele publikacji i wydawnictw oraz tablic i 
pomników upamiętniających żołnierzy podziemia narodowego, w ciągu roku organizowanych jest 
wiele uroczystości rocznicowych związanych z ważnymi datami z historii organizacji narodowych. 
Związek Żołnierzy NSZ od kilku lat organizuje w Czechach międzynarodowe uroczystości w 
rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego przez żołnierzy Brygady Świętokrzys-
kiej NSZ, natomiast w ostatnią niedzielę czerwca Zarząd Główny organizuje pielgrzymkę środow-
isk narodowych do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie 

Godowie, zainicjowaną jeszcze przez weteranów.

19 września 2020 r. o godz. 11.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, odbyła się 
uroczysta Msza święta z okazji 30. rocznicy powstania Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbro-

jnych. 

                                                                                                                                       www.nsz.com.pl
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Różaniec - strzępy wspomnień więźniów                    
niemieckich obozów koncentracyjnych

Jan Paweł II, „człowiek różańca” - świadek eksterminacji Polaków i polskiego duchowieńst-
wa w latach niemieckiej okupacji 1939-1945, dla którego modlitwa różańcowa miała wyjąt-

kowe znaczenie, o której często pisał i mówił, wybrany na Stolicę Apostolską, w przemówieniu 16 
października 1978r. wypowiedział takie słowa: 

„Różaniec jest moją codzienną modlitwą i muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną w swo-
jej postaci i swojej głębi... W tej modlitwie jest siła...”. 

Dla polskich duchownych, więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, w tych nieludzkich 
warunkach modlitwa i odmawianie różańca pozwalało zachować ludzką godność i chrześcijański 
etos, dawało nadzieję przeżycia. Kształt Różańca stworzył w 1468 r. dominikanin, bł. Alan de la Kształt Różańca stworzył w 1468 r. dominikanin, bł. Alan de la 
Roche. Podzielił koronkę na 5 tajemnic składających się z dziesięciu paciorków i nazwał ją Psałter-Roche. Podzielił koronkę na 5 tajemnic składających się z dziesięciu paciorków i nazwał ją Psałter-
zem Maryizem Maryi. . W niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau, centralnym miejscu eksterminacji pol-
skiego duchowieństwa, po przekroczeniu bramy obozowej z cynicznym napisem Arbeit macht frei 
(tłum. j. niem. Praca czyni wolnym), odbierano kapłanom sutanny - symbol kapłaństwa, przedmioty 
osobiste, w tym kultu religijnego: książeczki do nabożeństwa, brewiarze, medaliki, różańce. „Bardzo 
przeżyłem ten moment’’ - wspominał po wojnie ks. Leon Stępniak z archidiecezji poznańskiej, 
więzień Dachau, numer obozowy 22036 - cyt.: „Jeden z izbowych wziął te różańce i wrzucił do kubła „Jeden z izbowych wziął te różańce i wrzucił do kubła 
na śmieci. Po paru dniach zachorował i zmarł. Blokowi przestraszyli się. Gdy przybył nowy transport na śmieci. Po paru dniach zachorował i zmarł. Blokowi przestraszyli się. Gdy przybył nowy transport 
więźniów, przy następnej rewizji oddali zabrane różance zaufanemu księdzu, ale tu nowa rewizja, kto więźniów, przy następnej rewizji oddali zabrane różance zaufanemu księdzu, ale tu nowa rewizja, kto 
jeszcze coś miał utykał w ziemi i na trawniku. Tak uczynił ks. Teodor Korcz, swój różaniec, ukrył jeszcze coś miał utykał w ziemi i na trawniku. Tak uczynił ks. Teodor Korcz, swój różaniec, ukrył 
w trawniku obozowej alejki. W Dachau także jakiekolwiek formy życia religijnego - poza okresem w trawniku obozowej alejki. W Dachau także jakiekolwiek formy życia religijnego - poza okresem 
tzw. „przywilejów” od wiosny 1941 r. do 18 września 1941 r., gdy pozwolono polskim duchownym tzw. „przywilejów” od wiosny 1941 r. do 18 września 1941 r., gdy pozwolono polskim duchownym 
uczestniczyć we Mszy św., urządzonej w kaplicy dla księży niemieckich, czeskich, francuskich - były uczestniczyć we Mszy św., urządzonej w kaplicy dla księży niemieckich, czeskich, francuskich - były 
zakazane. Pozostawała tylko cicha modlitwa odmawiana w myślach po pracy, a czasem po wiec-zakazane. Pozostawała tylko cicha modlitwa odmawiana w myślach po pracy, a czasem po wiec-
zornym apelu przed snem. Czyniono to w tajemnicy, gdyż nienawiść do księży ze strony SS-manów zornym apelu przed snem. Czyniono to w tajemnicy, gdyż nienawiść do księży ze strony SS-manów 
była tak wielka, że: <<Gdyby któryś z księży odważył się publicznie uczynić znak krzyża, lub gdyby była tak wielka, że: <<Gdyby któryś z księży odważył się publicznie uczynić znak krzyża, lub gdyby 
przyłapano kogoś na modlitwie, lub znaleziono medalik lub cząstkę różańca, blokowy czy izbowy przyłapano kogoś na modlitwie, lub znaleziono medalik lub cząstkę różańca, blokowy czy izbowy 
miał prawo zbić go i skopać aż do utraty przytomności lub życia>> […]”.miał prawo zbić go i skopać aż do utraty przytomności lub życia>> […]”. Jakże niezwykła była siła 
różańca w wydarzeniu, które opisał ks. Konrad Szweda w Kwiaty na Golgocie, cyt.: „Ks. Władysława „Ks. Władysława 
Dębskiego z Inowrocławia zamordowano za to, że nie chciał podeptać różańca św.. Do kolegów Dębskiego z Inowrocławia zamordowano za to, że nie chciał podeptać różańca św.. Do kolegów 
powiedział <wszystko ścierpieć, na nic nie narzekać, na nic nie narzekać>. Nad jego zwłokami. kat powiedział <wszystko ścierpieć, na nic nie narzekać, na nic nie narzekać>. Nad jego zwłokami. kat 
polecił ks. Gołębiowi, werbiście, wygłosić mowę pogrzebową. Ten zaczął: <<Żegnam Cię kochany polecił ks. Gołębiowi, werbiście, wygłosić mowę pogrzebową. Ten zaczął: <<Żegnam Cię kochany 
Profesorze. Odszedłeś po nagrodę. TProfesorze. Odszedłeś po nagrodę. Tylko tam gdzieś płacze twoja matka, 90-letnia staruszka, która 
więcej nie przytuli Cię do swojego stęsknionego serca >> - <<Dosyć>> - przerwał esesman i odszedł 

przerażony. Widocznie wspomnienie matki wzruszyło kata. >>
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“Odtąd już księży nie zabijał”. Wspomniany ks. Leon Stępniak do końca życia zadawał sobie py-

tanie: „Dlaczego ja przeżyłem. Co mnie ocaliło? ““- ale  odpowiedzi nie szukał, wiedział. Była to nowen-

na oraz modlitwa różańcowa mojej Matki z dziewięciorgiem mojego rodzeństwa do Matki Boskiej 

Nieustającej Pomocy. Oraz moja modlitwa. Może sam Bóg! Przez pięć obozowych lat, każdego dnia 

modliłem się o łaskę zdrowia, wytrwania i wolności. Różaniec odmawiany na palcach towarzyszył 

mi wszędzie”. ,,,Czyż to nie jest cud’’, wspominał ks. Leon Stępniak w rozmowie ze mną: 

„Gdy pracowałem na wielohektarowych plantacjach, na tzw. Freilandzie, był to 1943 r., pilnują-

cy nas młody SS-mann prowadził mnie do lasu po świerkowe gałęzie. Kiedy w rozmowie ze mną 

dowiedział się, że jestem polskim kapłanem, wyjął z kieszeni różaniec, wręczył mi go, mówiąc, że 

to różaniec od matki. Wtedy uklęknąłem, pocałowałem różaniec i chciałem oddać żołnierzowi. Ten 

kazał mi go jednak zatrzymać, <<on ci pomoże wytrwać i doczekasz końca wojny>>. Powiedział, że 

wkrótce jedzie do domu na urlop i od matki dostanie nowy różaniec, dodał, że jest z rodziny katol-

ickiej. Ponieważ za posiadanie różańca groziła surowa kara, na spodniach, w takim miejscu, gdzie 

najmniej rewidowano, przyszyłem łatkę z takiego samego materiału, co ubranie więzienne i w taką 

małą kieszonkę wkładałem ten różaniec. Porozrywał się, pozostał tylko krzyżyk i kilka paciorków. 

Po wojnie próbowałem tego Niemca odnaleźć, niestety, nigdy więcej go już nie spotkałem”. Prawdo-

podobnie śp. ksiądz Leon Stępniak był jedynym polskim kapłanem, któremu różaniec podarował 

SS-mann. Ten podarowany przez SS-manna „Różaniec” towarzyszył ks. Leonowi do końca życia. 

Dzisiaj, przekazany mi przez ks. Leona Stępniaka w testamencie „Różaniec” od SS-manna, oprawi-

ony w złotą ramkę, jest dla mnie jak najcenniejszy skarb. W Dachau zwykły szewski gwóźdź stawał 

się paciorkiem różańca. Ksiądz Alfred Szczepański, wikariusz i kapelan 67 pp WP w Brodnicy - nu-

mer obozowy 22530 wspominał: „Przy stole moim, w komandzie pracy dla szewców - zmuszony do 

naprawiania więziennych <<trepów>> każdego dnia odmawiałem różaniec. Po każdym Zdrowaś 

Mario odkładałem jeden gwóźdź na bok. Dziesięć gwoździ to jedna cząstka różańca. Moim pacio-

rkami różańca były szewskie gwoździe.” „Podczas porannego oraz wieczornego apelu można było 

odmówić cząstkę różańca. Budowałem się wewnętrznie, gdy nasi współtowarzysze tą wzniosłą prak-

tykę odprawiali prawie że głośno w czasie popołudniowej pracy” - Jan Rykała - więzień Gross-Rosen, 

Dachau, Dora, Bergen-Belsen.
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„Różańce z Gusen” W niemieckim obozie koncentracyjnym Gusen I, 
największej filii Mauthausen (Austria) w wieczór 

wigilijny 1941 r. piętnastoosobowa grupa bliskich sobie ko-

legów, między innymi Wacław Milke, Stefan Niewiada, kleryk Piotr Naruszewicz, Mieczysław Pasz-

kiewicz, Alojzy Waluś i inni, utworzyła tzw. Żywy Różaniec. Była to jedna z form oporu. Każdy z 

uczestników zobowiązał się odmawiać codziennie jedną dziesiątkę różańca i zachęcać do odma-

wiania różańca innych kolegów. W dniu 2 lutego 1942 r., w Święto Matki Boskiej Gromnicznej, na 

zorganizowanym potajemnie koncercie, na którym śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, z inic-

jatywy członków „Żywego Różańca” nastąpił akt zawierzenia Matce Bożej całego obozu. Ziarenka-

mi różańca, przemyconego z magazynu odzieżowego przez Teofila Czepionkę, więźniowie otoczyli 

obóz. Członkowie „Żywego Różańca” postanowili także wykonać różaniec-wotum, by po powrocie 

do Kraju złożyć różaniec Matce Boskiej na Jasnej Górze. Pomysłodawcą był wspomniany Wacław 

Milke z Płocka i Władysław Gębik z Olsztyna. Ostatecznie do dnia wyzwolenia obozu wykonano 

200 kostek-urn. Zostały wykonane z granitu, drewna i szyby wojskowego samolotu amerykańskiego 

zestrzelonego nad Gusen. We wspomnieniach byłych więźniów czytamy , że inspiracją wykona-

nia pierwszej części różańca – votum było zamordowanie przez SS-smana księdza, modlącego się 

w ukryciu na różańcu, prawdopodobnie otrzymanym od kolegów zatrudnionych w magazynach 

odzieżowych: „Pobity, zlany krwią, na wpół przytomny więzień, połykał ziarenka różańca dopóki 

przy akompaniamencie szyderczych i ordynarnych śmiechów zebranych esesmanów dalej bity i ko-

pany nie zakończył życia. Wiadomość o bestialskim zamordowaniu księdza błyskawicznie rozeszła 

się wśród więźniów, wywołując oburzenie nie tylko wśród więźniów katolików, ale także innych 

wyznań i niewierzących’’. W pierwszej gusenowskiej wersji - jeszcze podczas pobytu w obozie - 

„Różaniec” miał składać się z 150 połączonych kostek-urn i miał stanowić symbol, który zawieszony 

na potężnym krzyżu wykutym przez kolegów z gusenowskiego granitu miał przypominać światu 

zbezczeszczenie człowieczeństwa przez ludobójców spod znaku swastyki. Surowy krzyż ten miał być 

jedyną ozdobą głównego ołtarza Świątyni Męczenników - centralnego pomnika wieloczłonowego 

wybudowanego przez wszystkie narody, których przedstawicieli zakatowano w obozach koncen-

tracyjnych. Opracowany przez nas szczegółowy plan tego gigantycznego memento dla ludzkości 

przewidywał zlokalizowanie go na terenie Polski jako państwa, które w latach 1939-1945 poniosło 

największe ofiary, i to nie tylko w ludziach”. Pomnika Świątyni Męczenników nie ma, pozostały trzy 

różańce. Pierwszą część – radosną różańca wykonano w połowie 1943 r. z granitu, z kamienia, tego, 

który więźniowie nosili na swoich plecach. Kostki granitowe w ilości 59 sztuk wykonali więźnio-

wie - Hiszpanie, Francuzi i Włosi - pracujący w komandzie obróbki kamienia. Każda kostka posi-

adała wywiercony otwór, w którym złożono prochy zamordowanych i spalonych w krematorium 

więźniów. Następnie kostki zagipsowano i pomalowano na czarny kolor z białymi kropkami od 1 do 

6, imitującymi kostki do gry.>
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Wykonanie kostek odbyło się w wielkiej tajemnicy. Wszystkie kostki zostały rozdane wśród ucze-

stników więźniów „Żywego Różańca” i wyniesione po wyzwoleniu obozu 5 maja 1945 r.. Uroczyste 

przekazanie złożonego z ocalałych kostek różańca – votum na Jasną Górę w Częstochowie odbyło 

się w sierpniu 1960 r. podczas Mszy św. celebrowanej przez b. więźnia, ks. Antoniego Jezierskiego 

w obecności byłych więźniów Gusen - uczestników „Żywego Różańca”. Organizatorem złożenia 

Różańca był druh Wacław Milke z Płocka, przedwojenny działacz harcerski. Kostki granitowe-urny 

zostały umieszczone w ziarenkach wykonanych ze srebra. Wykonawca był Bronisław Piotrowski z 

Płocka. W 1943 r. w Gusen wykonano drugą część różańca - bolesną. Kostki tej części różańca zro-

biono z kawałka drewna, ułamanego z obozowej szubienicy. Druga część podobno została wyko-

nana dla uczczenia śmierci 17-letniego chłopca, który przywieziony do obozu został rozstrzelany 

w bestialski sposób. W tych kostkach także umieszczono prochy więźniów. Druga część różańca 

- bolesna, została złożona w 1979 r. w kościele akademickim św. Anny na Krakowskim Przedmieściu 

w Warszawie w obecności byłych więźniów Gusen. Oprawę artystyczną ze srebra wykonała artys-

ta-plastyk Anna Grocholska z Warszawy (także dla Różańca złożonego w Katedrze Wrocławskiej). 

Każdego roku w miesiącu październiku, nabożeństwa różańcowe odmawiane są na tym Różańcu. W 

dniu 1 października w Nabożeństwie Różańcowym uczestniczą byli więźniowie Mauthausen-Gusen 

i ich rodziny. W 1944 r. podczas jednego z nalotów alianckich nad obozem Gusen został zestrzelony 

samolot amerykański. Część jego siedmioosobowej załogi została zabita przez SS-manów jeszcze w 

trakcie opadania na spadochronach. Pozostałych członków załogi Niemcy także zastrzelili i spalili 

w krematorium w Mauthausen. To bestialskie zamordowanie bezbronnych lotników wstrząsnęło 

polskimi więźniami. Wtedy powstała myśl wykonania trzeciej części różańca - chwalebnej. Z części 

plastikowej szyby, oderwanej z zestrzelonego samolotu wykonano 55 sztuk kostek-urn z prochami, 

pomalowano na czarno, by jak poprzednie imitowały kostki do gry. W kostkach-urnach umieszczo-

no prochy zamordowanych i spalonych lotników. Trzecia część różańca - chwalebna - została złożo-

na w październiku 1980 r. w Katedrze Wrocławskiej, w asyście księży byłych więźniów i w obecności 

byłych więźniów obozu Gusen. Więźniowie Gusen, poprzez te trzy Różańce oddali hołd wszystkim 

tym, którzy zginęli z rąk zbrodniarzy w niemieckich obozach koncentracyjnych. Z listu Stanisława 

Koprowskiego do Ojca Remigiusza z dnia 27 czerwca 1989 r. wynika, że był jeszcze czwarty i pi-

aty różaniec. Czwarty otrzymał ks. kardynał Józef Glemp. Piąty przekazany został w Gdańsku Ojcu 

Świętemu Janowi Pawłowi II. Do tych różańców nie udało mi się dotrzeć, ale ustalenie, czy były takie 

różańce i gdzie obecnie się znajdują jest konieczne. Trzy kostki- urny wykonane w Gusen znajdują 

się w Muzeum Historii Polski w Warszawie.  >

  1Na podstawie spisanych relacji b. więźniów, twórców „Żywego Różańca” i Różańców - vota w : Żywy Różaniec obozowe votum. 
Książeczka została złożona m. in. razem z Różańcem wykonanym z drewna w Kościele św. Anny w Warszawie w 1979 roku.
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Malutka trumienka z prochami została wmurowana w kaplicy Sierpskich w Katedrze Płockiej na 

pamiątkę przeżytej gehenny obozowej. Kolejne wydarzenie, jakże wymowne i warte przypomnienia: 

ksiądz Piotr Naruszewicz i wtajemniczeni więźniowie (m.in. Wacław Milke) przechowywali w mag-

azynie Krzyż. Ludzie idący „do gazu” całowali ten krzyż, prosili Jezusa o przebaczenie grzechów. Po 

opuszczeniu obozu krzyż zabrał ze sobą Milke, nosił go zawsze przy sobie. Drugi krzyż, który jakiś 

czas wisiał w obozowej kostnicy przechował i zabrał ze sobą do Polski także Wacław Milke. Do końca 

życia krzyż ten wisiał w pokoju byłego więźnia Gusen. Obecnie jest cenną rodzinną pamiątką (zob. 

[w:] Druh, Piękne życie Wacława Milke, Płock 2010, praca zbiorowa pod red. B. Strzeleckiej, A. Mil-

ke, T. Milke). Informacje o trzech „Różańcach z Gusen” przekazał także Pan Jan Wojciech Topolews-

ki, więzień niemieckiego obozu Mauthausen-Gusen. Aresztowany po powstaniu warszawskim, w 

wieku 13 lat, razem z rodzicami Janem i Jadwigą został wywieziony do niemieckiego obozu zagłady 

Auschwitz. W Auschwitz zginęła Jego matka. Z Auschwitz z ojcem został wywieziony do Mauthau-

sen-Gusen. Doczekali wyzwolenia, niestety Ojciec zmarł w Mauthausen wkrótce po wyzwoleniu 

obozu. Wojciech Topolewski w 1946 r. wrócił do Warszawy, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego. 

„W obronie wartości najwyższych oddawali życie ludzie, a ich ofiara musi zobowiązywać nas-„W obronie wartości najwyższych oddawali życie ludzie, a ich ofiara musi zobowiązywać nas-

tępne pokolenia. Taki winien być przeszłościowy, formatywny przekaz o ocaleniu ludzkiej twarzy”tępne pokolenia. Taki winien być przeszłościowy, formatywny przekaz o ocaleniu ludzkiej twarzy”- 

powtórzę za  prof. Wiesławem Janem Wysockim z publikacji pt. Bóg na nieludzkiej ziemi, 1982.

Warto pamiętać, że: w 1883 r. Papież Leon XIII wprowadził do Liturgii Loretańskiej wezwanie: 

„Królowo Różańca Świętego – módl się za nami”„Królowo Różańca Świętego – módl się za nami”, a 2 lata później zlecił, by w kościołach odmawiano 

Różaniec przez cały październik.

                                                                                                                                             

Źródło: https://warszawa.gosc.pl/doc/3205178.Rozance-z-Gusen

Dr Anna Jagodzińska
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Nie było dla Ciebie Chryste miejsca w naszej szkole…
Na wstępie tego tekstu chciałbym wyraźnie podkreślić, że opisywane wydarzenia nie dzieją się 

w Warszawie, ale mają z nią związek. Tekst, który dla państwa przygotowałem stanowi swoiste 
przypomnienie zapomnianego wydarzenia z 1984 r. gdy synowie i córy chłopów z Miętnego i mie-
jscowości wokół Garwolina przez prawie 100 dni protestowali o obronie Krzyży, które władza ko-
munistyczna usilnie próbowała ściągać z klas. Tekst ten jest również przypomnieniem tego, ile my 
Polacy zawdzięczamy rolnikom i dlaczego winniśmy oddać im szacunek i wspomóc w ciężkich dla 
nich czasach. Miętne to niewielka miejscowość koło Garwolina, która w latach 70. mogła pochwalić 
się najnowocześniejszą szkołą rolniczą jak na tamte czasy. Kadra nauczyciela była dobierana ideolog-
icznie, ale prezentowała wysoki poziom. Zaplecze stanowił basen, internat, dobrze wyposażone sale 
lekcyjne, a to wszystko dzięki uprzejmości ówczesnego premiera Piotra Jaroszewicza, który przed 
wybuchem II wojny światowej pracował w Michałówce jako nauczyciel w Miętnem. Czy ktoś mógł 
przypuszczać, że w szkole „symbolu zdobyczy socjalizmu” dojdzie do strajku? Początek historii ma 
miejsce na jesieni 1980 r. W okresie „karnawału Solidarności” uczniowie ZSR  w Miętnem zawiesili 
krzyże we wszystkich salach i pracowniach.  Po  okresie Stanu Wojennego  krzyże zaczęły stop-
niowo znikać, a pod koniec 1983 r. pozostały jedynie w ośmiu pracowniach. Decyzję o ściąganiu 
krzyży motywowano „świeckim charakterem placówki oświatowej” jak również zakwalifikowanie 
krzyża jako „symbolu ideologicznego”. To przelało czarę goryczy uczniów.  19 grudnia 1983 r. w 
ZSR w Miętnem odbył się apel szkoły, podczas której dyrektor  ustosunkował się do petycji, która 
została mu wręczona przez samorząd uczniów. W ocenie „komunistycznego pedagoga” krzyże 
zostały zdjęte, gdyż naruszały porządek prawny placówki oświatowej. Poinformował wyraźnie, że 
krzyże zostaną usunięte ze wszystkich szkół w Polsce.  Wyjaśnienia dyrektora spowodowały odmowę 
uczniów do powrotu do klas. Przez prawie 1,5 godziny uczniowie śpiewali „My chcemy Boga” i „Nie 
rzucimy Chryste świątyń Twych”. Pieśni te poruszyły serca i uświadomiły, o co tak naprawdę wal-
czą uczniowie. Dopiero zapewnienie przez dyrekcję ponownego rozpatrzenie sprawny z władzami  
uspokoiło uczniów. Następnego dnia do dyrektora ZSR w sprawie ponownego zawieszenie krzyży 
przybyło czterech księży z Garwolina. Wielogodzinne rozmowy nie przyniosły oczekiwanych rezul-
tatów. W związku z takim stanowiskiem dyrekcji placówki dziekanat garwoliński ks. Dr Władysław 
Zwierz wydał komunikat skierowany do wiernych.  Zobowiązał również wszystkich podległych mu 
kapłanów do odczytania jego komunikatu 25 grudnia. Sytuacja w miasteczku zainteresowała nie 
tylko duchowieństwo, ale również i Służbę Bezpieczeństwa, która wszczęła sprawę operacyjnego 
sprawdzenia o kryptonimie „Apel” . W toku prac ustalono, że za kryzys winę ponoszą wikariusze 
oraz nauczycielki Stanisława Makara i Bogumiła Szeląg związane z Solidarnością. Po feriach, 9 sty-
cznia dyrektor szkoły poinformował, że w szkole nie ma miejsca na krzyże i inne formy i treści religi-
jne. Uczniowie, w odpowiedzi, przytoczyli słowa wieszcza  Mickiewicza: ”Tylko pod krzyżem, tylko 
pod tym znakiem – Polska jest Polską , a Polak Polakiem”. Zaczęto śpiewać pieśni religijne i wznosić 
hasła, w których domagano się zawieszenia krzyży. Zwodzeni przez dyrekcję obietnicami, złożyli jej 
votum nieufności. 22 stycznia 1984 r. prawie 500 uczniów szło trasą E-81 z Miętnego do Garwolina. 
Odebrane od dyrektora krzyże przewieziono tam samochodem. Umieszczone zostały na biało-czer-
wonej tablicy z napisem „Nie było miejsca dla Ciebie, Chryste w naszej szkole – ZSR Miętne”. Biskup 
siedlecki widząc poświęcenie i walkę uczniów wręczył im niewielki 10-centymetrowe krzyżyki, które 
były noszone przez uczniów.  Dyrektor szkoły doprowadzony do furii, polecił wychowawcom wez-
wanie rodziców sądząc, że w ten sposób wyciszy protest. Wezwani rodzice nie tylko poparli swoje 
dzieci i innych uczniów ale sami zawiesili krzyże. Wisiały jeden dzień… Następnego dnia odnalazły 
się w garwolińskiej parafii. Uczniowie znowu umieścili krzyże na ścianach. > ciąg dalszy artykułu na str. 27
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Obchody 30. rocznicy założenia Związku Żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych
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fot. Izabela Strojek i Janusz Rybiński
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Ojcu Świętemu Śpiewajmy

11 października 2020 roku o godzinie 13.30 w kościele Św. Włodzimier-
za w Warszawie przy ul. Kondratowicza 2 odbyło się spotkanie poety-

cko-muzyczne ,,Ojcu Świętemu Śpiewajmy ’’.
Organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Miłośników Polskiej Tra-

dycji i Kultury pod patronatem medialnym Myśli Praskiej. 



Relacje

Zapraszam do współpracy i wsparcia. W przypadku darowizny na Myśl Praską proszę o dopisek
 “ Darowizna na Myśl Praską “ Darowizny proszę przekazywać na numer konta TMPTiK:

Bank PKO SA VI Odział w Warszawie
45 1240 1082 1111 0010 7016 4036

W wydarzeniu udział wziął zespól Praskie Małmazyje pod dyrekcją 
artystyczną Doroty Czajkowskiej. 

Swoje utwory odczytała Pani Anna Chałasińska.
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 Walka o krzyże trwała długo. Uczniowie nie ustępowali, wieszali na ścianach zdejmowane z szyi 
krzyże ofiarowane im przez bp. Mazura.5 marca w ZSR w Miętnem nie było już żadnego krzyża. 
Następnego dnia uczniowie odmówili wzięcia udziału w zajęciach. Na popiersiu patrona szkoły 
Stanisława Staszica zawiesili tablicę ze słowami Romualda Traugutta: „Byliśmy wierni Bogu w dni-
ach zwycięstw i chwały, pozostaniemy mu wierni w dniach prześladowań i klęski. Bóg nas nie opuś-
ci.” Wobec „olewczej” postawy dyrekcji wobec uczniów jak ciągłem walki z krzyżami pada decyzja o 
rozpoczęciu strajku. Nazajutrz blisko 400 uczniów prowadziło  strajk okupacyjny. Zbierali pieniądze, 
żywność, urządzali miejsca do spania, wyznaczali warty. Komunistyczna władza widząc co się dzieje, 
postanowiła podjąć radykalne kroki.  Do Miętnego wyruszyła  kompania ZOMO z Siedlec i Warsza-
wy, a zajęcia odwołano na czas nieokreślony. O 21 władze przystąpiły do „pacyfikacji” szkoły. Po 
odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego do szkoły wpadł prokurator rejonowy strasząc sankcjami za ok-
upację budynku.  Uczniowie w obawie przez ZOMO odśpiewali Rotę i udali się ze szkoły do Garwo-
lina. Idąc zwartą grupą, drogą E-81 kolumna uczniów jest mijana przez milicyjne suki z włączonymi 
światłami i syrenami. W odległości 1 km od Garwolina zwarta kolumna ZOMO bijąc pałkami w 
tarcze blokuje dalszy przemarsz. Dowódca „zomoli” wzywa do rozejścia się grożąc użyciem gazu 
łzawiącego.  O 22.30 w Garwolinie biją kościelne dzwony. Wierni rozpoczęli przemarsz w kierunku 
Miętnego, lecz  i oni zostali zatrzymani przez ZOMO. Uczniowie w milicyjnej eskorcie udali się do 
ZSR w Miętnem.  Następnego dnia o 6 rano pod szkołę podstawiono autokary, które miały zawieźć 
uczniów do rodzinnych miejscowości.  Młodzież odmawia jednak wejścia i rusza na nabożeństwo. 
Bojąc się pacyfikacji przez ZOMO na drodze E-81 uczniowie biegną  do garwolińskiego kościoła. 
Przechodząc jednak obok cmentarza trafiają na patrol ZOMO. Bojąc się o swój los, bijąc w dzwony 
kaplicy, wszczynają alarm.  Następne dni  to kolejna walka o krzyże w klasach. Uczniowie biorą ud-
ział w specjalnych katechezach. Wystosowano również list do Ojca Świętego Jana Pawła II. W szkole 
trwają spotkania rodziców z dyrekcją mające na celu nakłonienie ich do podpisania specjalnych 
deklaracji. Efekt jest łatwy do przewidzenia. Rodzice i uczniowie odbierają papiery ze szkół i próbuję 
przenieść się do innych placówek oświatowych. Często bezskutecznie… Dopiero 27 marca zajęcia w 
ZSR w Miętnem zostają wznowione, ale tylko dla tych, co podpisali specjalne oświadczenie zobow-
iązujące ich do przestrzegania świeckiego charakteru placówki oświatowej. Na 600 uczniów tylko 
90 może uczęszczać na zajęcia. Jest to niezgodne z zapewnieniami wojewody złożonymi na ręce ks. 
bp. Jana Mazura. Spotkanie duchownego z ministrem ds. wyznań również nie przynosi efektów. W 
reakcji na to,  ks. bp. Jan Mazur podejmuje post o chlebie i wodzie aż do zakończenia konfliktu.

W następnych dniach odbywają się kolejne spotkania wojewody z ks. bp. Jan Mazurem, które 
przynoszą następujące rozstrzygnięcia: rozpoczęcie nauki w pełnym wymiarze, wyciszenie kleru, 
zawieszenie krzyża w bibliotece. Biskup Jan Mazur domagał się również zaprzestania represji wobec 
uczniów i nauczycieli oraz wycofania zarządzenia o nieprzyjmowaniu do innych szkół uczniów z 
ZSR w Miętnem.  6 marca następuje przełom, który prowadzi do zakończenia strajku. Na specjal-
nie zwołanym apelu szkolnym dyrektor ogłasza, że w porozumieniu władzy komunistycznej oraz 
duchowieństwa w ZSR w Miętnem będzie wisiał krzyż, dozwolone będzie noszenie i prezentowanie 
symboli religijnych przez uczniów, uczniowie będą mogli wrócić do szkół i nie zostaną  wobec nich 

zastosowane żadne formy szykan. 9 marca zajęcia w szkole zostały wznowione. 
> 
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Wielu z was zapewne zadaje sobie pytanie. Jak to się stało, że uczniowie w Miętnem zdecydowali w 

sposób stanowczy zaprotestować przeciwko ściąganiu krzyży? Na to pytanie nie ma jednoznacznej 

odpowiedzi. W mojej ocenie, to właśnie ten groźny i zwalczany przez lewactwo „kod kulturowy”. 

To właśnie polski chłop i polska wieś przez lata strzegła wiary, tradycji ojców i dziadów. To właśnie 

chłopi jako pierwsi stawali do walki o Polskę, często płacąc za to największą ofiarę.  Obrona krzyży w 

Miętnem była wydarzeniem bezprecedensowym. Chociaż obrona krzyża i wiary ma długą tradycję 

w walce antykomunistycznej, to po raz pierwszy,  młodzież szkolna, w sposób tak liczny, powied-

ziała „Dość szargania wiary naszej i naszych ojców”. To właśnie bezbożny charakter ideologii jaką 

jest komunizm doprowadził do śmierci milionów istnień na całym świecie.  W dzisiejszych czasach 

rolnicy znowu stają na straży wiary i tradycji. Niestety „młodzi i wykształceni” często o zabarwieniu 

lewicowym szydzą z rolników i ich ciężkiej pracy wyzywając ich od morderców, niszczycieli przyro-

dy czy „gwałcicieli krów”. A przecież to rolnicy są solą ziemi, tej ziemi…

Boże błogosław Polskę i rolników!

                                                                                                                                               Oliver Pochwat 
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Pierwsze Powstanie Śląskie
1. Początki

Klęska Niemiec w I wojnie światowej doprowadziła do rozpadu monarchii i znacznych przemian 
w społeczeństwie niemieckim. Robotnicy i niższe warstwy społeczne dostrzegły szanse na daleko 
idące zmiany i zaczęły domagać się zwiększenia praw i bardziej sprawiedliwego podziału dóbr. 
Burzyło to dotychczasowy porządek, w którym dominującą rolę wiodła arystokracja oraz banki-
erzy i przemysłowcy. Nastroje te znalazły odbicie także na Śląsku, gdzie były liczne kopalnie i huty. 
Do tego, szczególnie na Górnym Śląsku, wielka własność ziemska, zakłady przemysłowe i urzędy 
znajdowały się w rękach niemieckich, a Polacy zasilali szeregi robotników, zamieszkiwali wsie i byli 
traktowani jako obywatele II kategorii. Ludność polska zaczęła się organizować. Tworzono Rady 
Ludowe. Jedną z pierwszych była Rada w Bytomiu, która powstała już 12 listopada 1918 r. Rady 
organizowały spotkania, wiece i wielotysięczne demonstracje ludności polskiej na rzecz polskiego 
Śląska, ale także na rzecz poprawy stosunków społecznych, godziwego wynagrodzenia za pracę, 
wprowadzenia rent i ubezpieczeń. Jednocześnie, jak grzyby po deszczu, zaczęły powstawać inne 
organizacje polskie: Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Centralny Związek Zawodowy Polski, Naro-
dowe Stronnictwo Robotników. Zrzeszano się także w Polskiej Partii Socjalistycznej i Chrześci-
jańskim Zjednoczeniu Ludowym.
Niemcy dobrze zdawali sobie sprawę z zagrożenia, jakie mógł dla nich przynieść ten gwałtowny 
rozwój organizacji polskich na Śląsku. Dlatego wyznaczyli na stanowisko komisarza rządowego Rz-
eszy na Śląsku Otto Hoersinga, fanatycznego Prusaka, przeciwnika wszystkiego, co polskie. Rząd w 
Berlinie wzmocnił też stacjonujący na Górnym Śląsku korpus wojskowy, kierując pod koniec 1918 
roku na jego teren 117 Dywizję Piechoty pod dowództwem generała majora Karla Hoefera. Niemiec-
ki Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych zorganizował i sfinansował liczne 
formacje militarne, tzw. Freikorpsy, których zadaniem było rozbijanie polskich wieców, rozpędzanie 
demonstracji i pilnowanie zakładów niemieckich. 13 stycznia 1919 roku komisarz Hörsing ogłosił 
stan oblężenia na Górnym Śląsku, w wyniku czego zniesiono nietykalność osobistą, a wojsko uzys-
kało prawo dokonywania rewizji i aresztowań polskich działaczy. Zabroniono zwoływania wieców 
i wprowadzono godzinę policyjną. Pomimo represji organizacje polskie zdołały wyprowadzić na 
ulice śląskich miast manifestacje liczące ponad 200 tys. osób. Było to powodem jeszcze większego 
wzmożenia szykan. W maju aresztowano 160 polskich działaczy narodowych. Pozostali musieli się 

zakonspirować lub wyjechać ze Śląska.
W sierpniu 1919 roku na Górnym Śląsku wybuchły strajki górników i hutników, którzy zażąda-
li powstrzymania terroryzujących Śląsk bojówek niemieckich: tzw. Oberschlesisches Freiwilli-
gen-Korps (Górnośląskie Korpusy Ochotnicze) oraz Grenzschutzu (Straży Granicznej). Robotnicy 
postulowali również zaniechania masowych zwolnień, co miało miejsce w kopalniach „Lithandra” i 
„Prinzengrube”, podwyżki płac i odwołania stanu oblężenia. Strajk przybrał ogromne rozmiary: 14 

sierpnia uczestniczyło w nim około 140 tys. robotników.
W dniu 15 sierpnia przed bramą kopalni „Mysłowice” zebrało się około 3 tys. śląskich robotników z 
żonami i dziećmi, w celu podjęcia wynagrodzenia za pracę. Niemiecka dyrekcja przesuwała termin 
wypłaty do momentu, gdy ok. godz. 13.00 zaczęto wpuszczać na teren kopalni 30-osobowe grupki 
robotników. Wzburzony długim oczekiwaniem tłum wtargnął na podwórze kopalni, w związku z 
czym oddział Grenzschutzu otworzył ogień i zabił siedmiu górników, dwie kobiety i 13-letniego 
chłopca. Liczby rannych nie udało się dokładnie ustalić. Masakra wywołała ogromny szok i zradyka-

lizowała nastroje polskiej ludności na Górnym Śląsku.
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2. Wybuch Powstania
Już 11 sierpnia 1919 r. w Bytomiu, na zebraniu komendantów powiatowych Polskiej Organi-
zacji Wojskowej Górnego Śląska pod kierownictwem Józefa Grzegorzka, uchwalono żądanie 
rozpoczęcia powstania. Do Strumienia – głównej siedziby POW na Śląsku, oddelegowano z tym 
żądaniem Stanisława Mastalerza i Jana Lortza, którzy na miejscu nie zastali dowódcy - Alfonsa 
Zgrzebnioka. Wobec tego, jego zastępca i zarazem kierownik Wydziału Wywiadu - Jan Wyglen-
da, wezwał wszystkich komendantów POW Górnego Śląska do Strumienia. Tymczasem 15 sier-
pnia Niemcy niespodziewanie aresztowali trzech przywódców POW Górnego Śląska - Wilhelma 
Fojcika i Fryderyka Reischa z Katowic oraz Karola Góreckiego z Markowic i towarzyszącego im 
Jana Januszczyka z Szopienic. Rankiem aresztowano też trzech głównych kurierów Dowództwa 
POW: Franciszka Gajdzika, Ludwika Mikołajca i Szczepanika, którzy mieli ze sobą rozkazy dla 
komendantów powiatowych. Po aresztowaniu kurierów do więzienia trafili też Janusz Hager i Jan 
Pyka - komendanci powiatów zabrskiego i gliwickiego. W tej sytuacji Dowództwo POW, w poro-
zumieniu z Maksymilianem Iksalem – komendantem obozu uchodźców w Piotrowicach, wydało 
rozkaz o rozpoczęciu Powstania,  który ok. godz. 12.00 16 sierpnia 1919 roku został dostarczony 
do Pszczyny. Komendant powiatu pszczyńskiego - Alojzy Fizia nakazał rozpoczęcie działań zbro-
jnych. Grupa Iksala również podjęła działania zbrojne, zdobywając Gołkowice, w południowej 
części ziemi wodzisławskiej. 

16 sierpnia o godz. 23.00, we wsi Urbanowice, rozpoczęła działania licząca 75 powstańców II 
kompania powiatu pszczyńskiego pod dowództwem Wiktora Szczygła. Rozbroiła ona oddział 

Grenzschutzu i wymaszerowała w kierunku wsi Paprocany, gdzie stacjonował duży oddział wojs-
ka niemieckiego wraz z artylerią. W trakcie bitwy o Paprocany, która trwała do godz. 4.00 rano, 
Powstańcom przybyły na pomoc trzy dobrze uzbrojone drużyny z I kompanii, która w między-

czasie opanowała Tychy. Ślązakom udało się zdobyć wieś i odwach, w którym bronili się Niemcy. 
Zginął jeden powstaniec, zdobyto cztery armaty polowe, kilka karabinów maszynowych, 

przeszło 100 karabinów ręcznych i 50 koni artyleryjskich. Wzięto do niewoli 100 jeńców wraz z 
dowódcą.W północnej części powiatu pszczyńskiego dowodził Stanisław Krzyżowski, który w 
nocy 17 sierpnia ok. godz. 1.00 wymaszerował na Tychy. Powstańcy przez zaskoczenie zdobyli 
dworzec kolejowy, folwark oraz pocztę. Tej samej nocy uderzył na nich ze wsi Czułów oddział 

Grenzschutzu. Powstańcy, po początkowym wycofaniu się, przeszli do zakończonego sukcesem 
kontrataku. Odparli również następny atak niemiecki, od strony Żwakowa. Nie udało się niestety 

180-osobowej grupie Ryszarda Bąka zdobyć Mikołowa. Po dwóch godzinach zaciekłych walk 
Powstańcy musieli się wycofać. Nie opanowano też Pszczyny, którą atakował Alojzy Fizia ze swoją 

grupą. Opanowano za to miasto Bieruń Stary. Tymczasem Powstańcy zaczęli się wycofywać z 
okolic Tychów, z powodu groźby okrążenia oraz ze względu na pojawiające się niemieckie samoloty 
zwiadowcze (jedną z trzech maszyn Powstańcy zestrzelili) i spodziewany przyjazd pociągu pancer-

nego z Gliwic. I tak, licząca 2173 członków pszczyńska POW Górnego Śląska zdołała opanować 
prawie cały powiat, z wyjątkiem Pszczyny i Mikołowa. >
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17 sierpnia o godz. 2.00 w nocy, z obozu w Piotrowicach na Śląsku Cieszyńskim, wyruszyła 40-os-
obowa grupa pod dowództwem Maksymiliana Iksala. Powstańcy, po potyczce z oddziałem Grenz-
schutzu, zdobyli Gołkowice, a następnie opanowali dworzec kolejowy w Godowie. W trakcie walk 
zginęło dwóch powstańców: Franciszek Panus i Franciszek Sernik oraz sześciu Niemców. Pozos-
tałych niemieckich jeńców Powstańcy odprowadzili do Cieszyna. W nocy z 17 na 18 sierpnia odd-
ział 100 powstańców, sformowany z uchodźców w obozie w Piotrowicach, pod dowództwem Jana 
Wyglendy i Mikołaja Witczaka, zdobył po bitwie z Grenzschutzem wieś Godów. Tego samego dnia 
Komitet Wykonawczy POW Górnego Śląska w Bytomiu (Michał Wolski, Jan Przybyłek, Wiktor 
Rumpfeld), na wieść o walkach w powiecie pszczyńskim, wydał rozkaz rozpoczęcia powstania na 
18 sierpnia 1919 o godz. 2.00 dla powiatów: katowickiego, bytomskiego, zabrskiego, rybnickiego i 
tarnogórskiego. W czasie walk wrócił z Warszawy Alfons Zgrzebniok, który wcześniej sprzeciwiał 
się wybuchowi powstania w tym momencie. W związku jednak z zaistniałą sytuacją - przejął nad 
nim dowództwo.Powiatowy komendant POW Górnego Śląska w Rybniku - Ludwik Piechoczek, 
na rozkaz z Bytomia, dał hasło do rozpoczęcia walk zbrojnych w powiecie rybnickim. W nocy z 
17 na 18 sierpnia, we wsi Gotartowice, oddział Powstańców pod dowództwem Wincentego Moty-
ki, rozbroił placówkę niemiecką. Jednak w drodze do Ligoty Rybnickiej doszło do potyczki Pow-
stańców z Grenzschutzem ściągniętym z Rybnika i Żor. Trzydziestu powstańców musiało poddać 
się po wyczerpaniu amunicji, a część wycofała się do Boguszowic. Nie udało się także opanować 
Wodzisławia Śląskiego. Alojzy Ośliźlok, dowodzący w tym rejonie 800-osobowym oddziałem pow-
stańczym, który już otoczył Wodzisław Śląski, został przez Niemców podstępnie wprowadzony w 
błąd nieaktualnym polskim rozkazem zabraniającym podejmowania działań bojowych i powziął 

decyzję o nieatakowaniu miasta.
3. Dalsze walki

18 sierpnia Niemcy wydali rozporządzenie, w którym ogłosili, że kto zostanie w walce pochwycony 
z bronią w ręku, będzie na miejscu rozstrzelany bez sądu. Na tej podstawie rozstrzelano m.in. w 

Pszowie, dowódcę tamtejszych powstańców Józefa Tytkę. 
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Było to jawne pogwałcenie tzw. 
Regulaminu Haskiego, sta-
nowiącego załącznik do dwu 
konwencji haskich: Drugiej z 
29 lipca 1899 i zastępującej ją 
Czwartej z 18 października 1907, 
które określały pojęcie uczestni-
ka walki zbrojnej (prócz sił zbro-
jnych także  ludność terytorium 
niezajętego, która przy zbliżeniu 
się nieprzyjaciela dobrowolnie 
chwyta za broń, aby walczyć z 
wkraczającymi wojskami i nie 
miała czasu zorganizować się 

zgodnie z art. 1, będzie uważaną za stronę wojującą, jeżeli jawnie nosi broń i zachowuje prawa i zwy-
czaje wojenne), traktowanie jeńców, metody walki, rozejmu, kapitulacji i okupacji wojennej. Zgodnie z 
art. 2  postanowienia, zawarte w Regulaminie, obowiązują tylko pomiędzy stronami Konwencji i tylko 
jeśli wszyscy wojujący należą do Konwencji. Równocześnie preambuła głosi, że celem jest umniejsze-
nie nieszczęść wojny, a wypadki nieprzewidziane w Regulaminie nie mogą być pozostawione dowolnej 
ocenie ze strony dowodzących wojskami, i że w wypadkach takich ludność i strony wojujące pozostają 
pod opieką i władzą zasad prawa narodów, wypływających ze zwyczajów, ustanowionych między cy-
wilizowanymi narodami oraz z zasad humanitaryzmu i wymagań społecznego sumienia (klauzula Mar-
tensa). 18 sierpnia zaciekłe walki toczyły się w powiecie katowickim. W Bogucicach i Dąbrówce Małej 
walki trwały przez trzy dni. Opanowano też Szopienice, Roździeń, Janów, Nikiszowiec i dworzec w Ligo-
cie, paraliżując tym samym transporty kolejowe z Rzeszy. W Bogucicach Powstańcy przez trzy godziny 
walczyli z atakującymi policjantami i wojskiem. Jednak po dostarczeniu Niemcom posiłków wraz z ar-
tylerią, Ślązacy musieli wycofać się ze wsi. Pomimo kilkakrotnie ponawianych szturmów w dniu 19 sier-
pnia, Powstańcy nie byli w stanie odbić Bogucic. Nie udało się też oddziałowi Franciszka Dei opanować 
Siemianowic Śląskich. W dniu 20 sierpnia Powstańcy z Bogucic i Dąbrówki Małej przeformowali się i 
rozpoczęli działania pod dowództwem Henryka Miękiny. W trakcie dalszych walk pod Dąbrówką Małą 
udało się im zestrzelić atakujący ich niemiecki samolot. Po tym sukcesie Powstańcy zmusili Niemców 
do odwrotu. Jednakże 21 sierpnia przybyły w ten rejon niemieckie samochody pancerne, które wyparły 
Powstańców ze zdobytego terenu. W trakcie odwrotu wysadzono most kolejowy. W tym dniu Polakom 
udało się opanować jeszcze Giszowiec. W Szopienicach Powstańcom pod dowództwem Piotra Łyszczaka 
udało się rozbroić duży oddział Grenzschutzu i zdobyć 100 karabinów ręcznych, siedem maszynowych 
i spory zapas amunicji. Opanowano całą gminę i Ślązacy pod ogniem niemieckich dział rozpoczę-
li budowę mostu przez Brynicę, zapewniającego łączność z Sosnowcem po „polskiej” stronie rzeki. 
20 sierpnia Niemcy zaatakowali z Szopienic dwoma pociągami pancernymi, czterema samochodami 
pancernymi i dwiema kompaniami wojska. W trakcie zaciętej walki Niemcy stracili ponad 100 zabitych i 
rannych, jednak Powstańcy, wskutek przewagi ogniowej wroga, nie byli w stanie obronić swoich pozycji. 
W Nikiszowcu słaby oddział pod dowództwem Teodora Chrószcza, wsparty tłumem górników z kopalni 
„Giesche” i robotników fabrycznych, zdobył bez walki 100 ręcznych, dwa ciężkie i dwa lekkie karabiny 

maszynowe i 200 granatów. >
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W Bytomiu, na skutek dużej liczby wojska w mieście, Powstańcom nie udało się zdobyć koszar 
z zapasem broni. Jednakże w pobliskich Łagiewnikach niewielki oddział po krótkiej i gwałtownej 
walce rozbroił 100-osobowy posterunek Grenzschutzu. Musiał go jednak opuścić po przybyciu z 
odsieczą niemieckich samochodów pancernych. W Orzegowie Powstańcy rozbili dwie placówki 
niemieckie znajdujące się w budynkach kopalni. Po kilku godzinach Niemcy zaatakowali, jednak 
udało się ich odeprzeć. Po ostrzelaniu przez artylerię, na skutek ciężkich strat, Powstańcy musie-
li się wycofać.W Bobrku kompania powstańcza Jana Trzęsioka zdobyła w areszcie gminnym 120 
karabinów i 10 skrzyń amunicji. Następnie część oddziału zaatakowała koszary, a druga część pod 
dowództwem marynarza Józefa Termina zajęła most. Po ciężkich walkach Powstańcy jednak ustąpili 
pola. W Szombierkach oddziały Grenzschutzu wyparły Powstańców i wzięły do niewoli ich dowódcę 
- Adolfa Piontka, który jednak zdołał później zbiec. Polacy opanowali też Godulę i Chropaczów. W 
powiecie zabrskim zdołano wkroczyć do Biskupic i Bielszowic. W Lipinach kompania Powstańców 
zaatakowała Grenzschutz stacjonujący w niedalekiej kolonii Piaśniki. Niemcy zaczęli ostrzeliwać 
ukrytych za wałem torów kolejowych powstańców. Wkrótce nadjechał także pociąg pancerny. Nas-
tępnie Grenzschutz przystąpił do ataku, który jednak szybko się załamał, po czym doszło do pol-
skiego kontrnatarcia. Walki trwały do wieczora, do wystrzelania całej amunicji. Po zmroku Pow-
stańcy wycofali się. W okolicach Tarnowskich Gór Powstańcy dowodzeni przez Jana Zejera zdobyli 
Radzionków i Piekary Śląskie. Jednak, po trzykrotnych atakach na regularne jednostki wojska nie-
mieckiego, nie byli w stanie zdobyć Tarnowskich Gór.Jednym ze współorganizatorów I powstania w 
rejonie Mysłowic był komendant POW - Tomasz Klimczok. W mieście, w dniach 20–23 sierpnia, 
walczył batalion powstańczy pod dowództwem Ryszarda Mańki. Po utarczkach w mieście i walkach 
na przedpolu Mańka rozpoczął natarcie przez wzgórze Maasego, od strony wcześniej opanowanego 
Janowa. W wyniku tej akcji zdobył południową część miasta z dworcem. Zajęto też wieżę Bismarc-
ka. Powstańcom udało się zestrzelić niemiecki samolot i wysadzić tor kolejowy, aby uniemożliwić 
przejazd pociągowi pancernemu. Na skutek wyczerpania amunicji Powstańcy musieli się wycofać 
na terytorium Polski. W związku z walkami o Mysłowice zostało uszkodzonych 56 domów i zginęło 

20 cywilów. 
4. Zakończenie walk i rezultaty Powstania
24 sierpnia 1919 roku główny komendant powstania - por. Alfons Zgrzebniok, widząc, że zapasy 

amunicji są na wyczerpaniu, a pomoc z Polski nie nadejdzie, i że Niemcy ściągają znaczne posiłki w 
rejon walk, wydał rozkaz zaprzestania akcji powstańczej. 
Ślązacy walczyli dzielnie, mając za przeciwników odd-
ziały Grenzschutzu (w tym 117 Dywizję Piechoty, zreor-
ganizowaną 10 grudnia 1918 r. w tzw. Grenzschutz-Divi-
sion), 11 dywizji Cesarstwa Niemiec oraz liczne oddziały 
paramilitarne tzw. Frei-Korpsy. Powstańcami, niezad-
owolonymi z represyjnej polityki Niemiec w stosunku do 
Polaków zamieszkujących Górny Śląsk, dowodził Alfons 
Zgrzebniok. Niezwykle zacięte walki toczyły się w powia-
tach: katowickim, lublinieckim, pszczyńskim, rybnickim, 
tarnogórskim oraz części raciborskiego. Zaangażowanie 
militarne w wojnę z Rosją Sowiecką na wschodzie Pol-
ski uniemożliwiło rządowi Rzeczypospolitej poparcie 
tego zrywu. Dlatego I Powstanie Śląskie zakończyło się 
przegraną i ucieczką jego uczestników, przed represjami 
Niemców, na teren Polski. Nie zakończyło jednak zmagań 

o Polski Śląsk.
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Pokazało ono nie tylko Niemcom, ale też całej opinii publicznej w Europie i na świecie, że Ślązacy 
są zdeterminowani w walce o swoje prawa, ale przede wszystkim w walce o wolność i przynależność 
do Rzeczypospolitej. Górny Śląsk – kolebka Piastów Śląskich – zamanifestował swoją kulturową, 
historyczną i etniczną przynależność do Polski. Do tej Polski, która po I wojnie światowej odradzała 

się w pożodze, zamęcie i zmaganiach zbrojnych ze swoimi odwiecznymi wrogami.
Po klęsce Powstania z Górnego Śląska musiało emigrować ponad 20 tys. Powstańców i działaczy 

politycznych wraz z rodzinami. Dla uchodźców ze Śląska stworzono obozy przejściowe w Sosnowcu, 
Grodźcu, Szczakowej, Oświęcimiu, Jaworznie i Zawierciu. We wrześniu 1919 roku powołano spec-
jalny Komisariat Rad Ludowych Śląskich, który miał koordynować działania na rzecz śląskich ucho-
dźców. 1 października, na mocy porozumienia między rządem polskim a niemieckim, Powstańcy 
mogli powrócić do swych domów na Śląsku. Niemieckie zbrodnie i nadużycia, zewidencjonowane 
wkrótce po Powstaniu przez Piotra Pampucha, były przedmiotem badań specjalnej komisji wojs-
kowej z generałem Dupontem na czele, która potwierdziła informacje nadchodzące z Górnego Śląs-
ka. Udowodniono m.in. zbrodnie na rodzinie Stanowych z Zawodzia, na nauczycielu Wincentym 

Janasie z Rudy i wielu innych.
Już 21 sierpnia 1919 roku w Poznaniu powstał Komitet Pomocy dla Górnego Śląska, a w Warszawie 

rozpoczął prace Komitet Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzecząpospolitą Polską. Także w sierpniu w 
Warszawie powstał Komitet Obrony Śląska. Pod wrażeniem determinacji Ślązaków wiele podobnych 
komitetów powstawało w innych miastach Polski. W Warszawie, w sierpniu 1919 roku, odbyły się 
cztery manifestacje poparcia dla Ślązaków, w których wzięło udział kilkaset tysięcy osób. Jedna man-

ifestacja na placu Teatralnym zgromadziła prawie 100 tys. Warszawiaków.
Na dłuższą metę I Powstanie Śląskie przyniosło dla sprawy polskiej bardzo korzystne rezultaty. 

Ogłoszone w listopadzie 1919 roku wyniki wyborów do rad gminnych i miejskich w rejencji opol-
skiej okazały się wielkim polskim sukcesem. Obóz polski zdobył 6 822 mandaty na 11 255 radnych. 
Wybory wykazały, że mieszkańcy Górnego Śląska nie akceptowali ani pruskich metod rządzenia, 
ani szykanowania ludności mówiącej po polsku. Po latach sam Wojciech Korfanty przyznał, że 
Powstanie z 1919 roku zapoczątkowało nowe czasy i nową epokę w życiu Śląska. Walki I Powsta-
nia Śląskiego zostały upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, Pomniku Pow-
stańców Śląskich w Katowicach, Pomniku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim oraz w wie-

lu innych miejscach.
Cześć pamięci bohaterom Powstania Śląskiego!
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Bursztynowy szlak
Historia ta działa się w czasach, gdy w Cesarstwie Rzymskim cesarz Trajan władał. Ziemie Słowi-

an puszczą porośnięte były, lecz Italijczycy wyprawiali się w te odległe krainy, by handel bursztynem 
prowadzić, który wysoce był ceniony w ich kraju. Na czele jednego z nadmorskich plemion stał Do-
brosław, córkę miał piękną i dumną, która Dobrohna się zwała. Włosy miała jako len jasne, a oczy jak 
wody Bałtyku błękitne. W krainie onej piękniejszej dziewczyny nie było. Lata tego przybył do osady 
orszak kupców, których eskortował niewielki oddział legionistów. Zbroje mieli świecące, purpurowe 
szaty, strojni wielce, czoła ich ogorzałe, a czupryny czarne. Widok w tych stronach stanowili niezwykły. 
Wszystkie dziewczyny chodziły z daleka przypatrując się urodzie cudzoziemców, chodziła i Dobrohna. 
Szczególnie spodobał się jej dowódca. Mąż ten, też ją sobie ze wszystkich dziewcząt upodobał na-
jbardziej. Wieczora jednego do chaty Dobrosława zapukał i chociaż językiem porozumieć się nie mogli, 
na migi tłumaczył, że złotem chce córkę jego wykupić i ze sobą zabrać. Nie zgodził się dumny Słowian 
oddać córy jedynej. Płakała więc dziewczyna za młodzieńcem, lecz gdy dzień odjazdu nadszedł, poszła 
do niego, wisior bursztynowy z szyi zdjęła i do ręki mu włożyła na pamiątkę po sobie. On zrozumiał 
od razu w czym rzecz, lecz nie miał nic przy sobie by równie drogi prezent jej uczynić. W kieszonce 
przy pasie jeden denar się znajdował, pozostałość po żołdzie, wyjął więc srebrną monetę i dziewczynie 
podał.

Kupcy wyjechali, lato minęło, śniegi spadły, a dziewczyna wyglądała powrotu kupców. Gdy wiosna 
zawitała w te tereny, znowu handlarze przybyli z wozami towarów na wymianę pełnymi, lecz chociaż 
legion ten sam do obrony był wystawiony, dowódca był już inny. Zginął młodzieniec pewnie na wojnie, 
albo inne pełnił służby, może dawno zapomniał blondyny, może rodzinę już własną założył. Nie spot-
kała Dobrohna już nigdy swego ukochanego, denar jej tylko pozostał, po miłości wielkiej i egzotycznej 
i szczęściu, które było tak blisko. Potomnym zaś ślad, że wojsko Cesarstwa Rzymskiego aż w te okolice 
przywędrowało, za złotym bursztynem.

* * *
Dokładny przebieg szlaku nie został jednoznacznie określony.

Warianty przebiegu szlaku rekonstruowane są na podstawie wzmianek starożytnych pisarzy, ale 
głównie dzięki wynikom badań archeologicznych. Szlak znaczą znaleziska rzymskich monet, wyro-

by z brązu, ceramika rzymska i skarby bursztynu.

Za: Opowiem ci legendę 
https://opowiemcilegende.

blogspot.com/2019/07/
bursztynowy-szlak.html
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Bezdomność
W Polsce obecnie mamy ok. 30 tysięcy osób 
bezdomnych, z czego większość to mężczyźni 
(dane z 2019 roku z okruszek.pl), najmniej, ale 
jednak, jest bezdomnych dzieci. Niestety, liczba 
osób dotkniętych tym problemem na rok obecny 
nie jest znana, gdyż badania są przeprowadzane 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Socjalnej raz na dwa lata. Liczby też mogą nie 
być dokładne, gdyż polegają na przeprowadza-
niu sondaży w miejscach, co do których władze 
posiadają informacje, że tam widywano po-
tencjalnych bezdomnych oraz noclegownie etc. 
Najczęstszymi przyczynami bezpośrednimi 
bezdomności jest wymeldowanie ze stałego 
adresu zameldowania lub eksmisja, konflikty 
rodzinne, uzależnienia oraz zadłużenie. Chociaż 
uzależnienia znajdują się na tej liście, stanowią 
one, wbrew popularnym mitom, jedynie niew-
ielki odsetek przypadków. Ja też byłam bezdom-
ną. Wiele osób widząc bezdomnego reaguje 
nieprzyjaźnie, jeśli nie otwarcie wrogo. Osoba 
bezdomna od pierwszego momentu otrzymuje 
przestarzałą etykietkę „narkoman/alkoholik”. 
Może i tak rzeczywiście było w latach 70-tych 
czy 80-tych, jednak czasy się zmieniają a, ni-
estety, ludzka mentalność zdaje się pozostawać 
w miejscu. . A wystarczy na chwilę się zatrzymać 
i porozmawiać, by przed człowiekiem otworzył 
się inny świat. Odrobina empatii… tak, wiem, 
to taka super moc, którą zdaje się mają tylko 
nieliczni. Osobiście wylądowałam na bruku tuż 
po studiach. Zostałam wymeldowana ‘w powi-
etrze’ przez moją matkę. Przyczyną nie były nar-
kotyki, złe towarzystwo czy wybryki… byłam 
wzorowym studentem - na liście dziekana ze 
względu na oceny, stypendystką, sekretarzem 
senatu studenckiego… ale nie chciałam spełniać 
marzeń matki względem mojej osoby, nie ch-
ciałam być tym, kim jej się marzyło, bym była. 
Znalazła podstawę, by mnie wymeldować - pr-
zebywałam za granicą na studiach - i tyle. Hak, 
by mieć kontrolę. Pod koniec lat 90-tych i na 
początku wieku oznaczało to koniec.

Nikt nie chciał zatrudnić nikogo bez meldunku, 
wynająć mieszkania też się nie dawało i w urzę-
dach też niewiele można było. Mi się udało, bo 
spotkałam na swojej drodze parę osób, które mi 
rękę podało, dało czasowy meldunek, zatrudniło 
pokątnie po to, bym również pokątnie mogła 
jakieś obdrapane i zapuszczone lokum wynająć 
i powoli się odkopywać. I jestem im wszystkim i 
każdemu z osobna dozgonnie wdzięczna. Moja 
historia wcale wiele nie odbiega od wielu his-
torii na ulicy, miałam tylko trochę szczęścia i 
spotkałam się z osobami, które nie obawiały się 
myśleć poza ramami i wyciągnąć rękę. Wielu 
tego nie doświadcza. Podczas mojego epizo-
du poznałam sporo osób, wręcz przeważającą 
większość, która nie trafiła na ulice, bo była uza-
leżniona, trafiła, bo się pokłóciła z najbliższymi 
i ją wymeldowali i odmówili wpuszczenia do 
domu; bo mąż był za granicą, a żona w między-
czasie znalazła sobie innego i męża kopnęła w 
zad, wymeldowując go i ogałacając ze wszyst-
kiego; bo miał/ła problemy psychiatryczne, 
ale zamiast otrzymać pomocy, otrzymał/ła 
przysłowiowego kopa na rozpęd. Bardzo łatwo 
się ocenia nie mając butów drugiej osoby na so-
bie, bardzo łatwo się szufladkuje. 
A jak się już wpadnie w to szambo, to na 
prawdę ciężko się wykaraskać. Przychodzi de-
presja, a od niej tylko malutki krok do samobó-
jstwa lub uzależnienia. Wielu bezdomnych 
bardzo szybko zaczyna chorować, szczególnie 
psychicznie (depresja to straszna sprawa, nie 
polecam) i niezwykle trudno jest się z tego wy-
dźwignąć. To często błędne koło, podobne do 
tego, jakie opisano w postaci pijaka w „Małym 
Księciu”: ,,piję by zapomnieć, że piję’’ - tak jest 
z bezdomnością. Będąc bezdomnym nagle tra-
cisz prawo do wszystkiego, wszyscy traktują 
Cię jak śmiecia, chociażbyś i profesorem był. 
Tu przytoczę historyjkę. Jednym z bezdomnych 
koczujących pod koniec lat 90-tych na warsza-
wskim Dworcu Centralnym był profesor, 
bodajże fizyki. Trafił na dworzec, bo latami 
był za granicą zarabiając na dobre życie żony 
i syna. Wierząc im bezgranicznie, wszystkie 
rzeczy jakie miał przepisał na żonę lub syna i 
wszelkie zarobione in plus pieniądze >
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przysyłał do kraju, by kształcić dziecko i by 

rodzina miała dostatnie życie. Po 15 latach 

w delegacjach i na placówkach wrócił, i oka-

zało się, że nie ma gdzie wracać. Żona złożyła 

pozew o rozwód i miała już drugiego partnera 

i drugie dziecko. Syn zabrał pieniądze zarobi-

one przez ojca i wyniósł się od matki gdzieś za 

granicę na studia. Żona go wymeldowała, nie 

zostawiając nic prócz tego, co miał na sobie i 

z czym do domu przyjechał. Brak meldunku 

w tamtych czasach oznaczał automatyczne 

zwolnienie z pracy. Koledzy i przyjaciele zni-

knęli, bo już nie miał kasy, i nikt, absolutnie 

nikt mu nie pomógł. Szybko trafił na dworzec. 

Załamał się, stracił nadzieję i chęć do życia. 

Potem towarzysz niedoli napotkany na uli-

cy podał flaszkę. ,,Masz napij się, na chwilę 

będzie lżej’’. Po jednej chwili nastąpiły kolejne 

i kolejne… utonął. Szczerze, przechodniu, nim 

ocenisz, nim rzucisz ten kamień… zastanów 

się. Spróbuj zrozumieć. Nie oceniaj. Oceniając 

tylko świadczysz o sobie. Może poświęć chwilę 

wolnego i pomóż tym ludziom. Wielu z nich, 

po tym jak osunął im się grunt pod nogami, 

nie podniosło się, nie dlatego, że nie chciało i 

chciało tylko pić czy ćpać, nie podniosło się, 

bo mają przed oczyma tylko czarną dziurę bez-

sensu, bo każdy tylko kopie i opluwa, bo każdy 

woli dowartościować się kosztem innych. Czy 

tak wygląda pomoc bliźniemu? Kochanie 

bliźniego swego jak siebie samego? 

                                                  Delfina Czarniecka
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Modlitwa różańcowa jest wielką 

pomocą dla człowieka naszego 

czasu. Sprowadza ona pokój i sk-

upienie; wprowadza nasze życie w 

tajemnice Boże i sprowadza Boga 

do naszego życia. Myśli i uczucia 

uwalniają się stopniowo od cias-

noty oraz zmienności naszych 

problemów i zainteresowań a coraz 

bardziej otwierają się na działanie 

Boże”.  

                     

                                        Jan Paweł II



W 1571 roku armada turecka wypłynęła na 
podbój Europy. Sułtan zapowiadał, że na 
szczycie bazyliki św. Piotra w Rzymie zawiśnie 
zwycięski zielony sztandar z półksiężycem. W 
tych dramatycznych chwilach papież Pius V, 
wielki orędownik Różańca, dzięki ogromnemu 
wysiłkowi i zdolnościom dyplomatycznym do-
prowadził do utworzenia Świętej Ligi – sojuszu 
okrętów hiszpańskich, weneckich i papieskich 
wspieranych przez flotyllę z Parmy, Genui i Sa-
baudii. Papież wezwał cały chrześcijański świat 
do modlitwy różańcowej w intencji zwycięst-
wa nad islamem. W dniach poprzedzających 
bitwę oraz podczas jej trwania ulicami Wiec-
znego Miasta szły procesje organizowane przez 
Piusa V. We wszystkich kościołach, klasztor-
ach, a także na okrętach trwały modlitwy w 
intencji zwycięstwa. Do modlitwy przyłączyli 
się również wierni z Polski. 7 październi-
ka 1571 roku u wybrzeży greckich w pobliżu 
Lepanto doszło do wielkiej bitwy. Na galerze 
flagowej Juana de Austria, syna cesarza Karo-
la V, dowódcy wojsk chrześcijańskich, pow-
iewała wielka błękitna chorągiew z Jezusem 
Ukrzyżowanym – dar od papieża Piusa V. Fla-
gowa galera dowódcy wojsk islamskich pod 
nazwą „Sułtan” płynęła pod banderą z umi-
eszczonymi na niej wersetami z Koranu. Wiec-
zorem 7 października papież Pius V doznał 
łaski ujrzenia wizji zwycięstwa. Bitwa pod Lep-
anto trwała wiele godzin. O zwycięstwie wojsk 
Świętej Ligi przesądził nieoczekiwany sztorm, 
który rozproszył tureckie szyki i uniemożliwił 
im manewry taktyczne. Pod Lepanto zginęło 
30 tysięcy mahometan, 3,5 tysiąca wzięto do 
niewoli, zatopiono 150 tureckich okrętów, zdo-
byto setki dział i okrętów. Dzięki zwycięstwu 
uwolniono 15 tysięcy chrześcijańskich jeńców. 
W bitwie pod Lepanto poległo ponad 7,5 tysią-
ca chrześcijan. Po zakończonej bitwie don Juan 
de Austria i inni dowódcy udali się do różnych 
sanktuariów maryjnych, 

Cud Różańca Świętego 
aby dziękować za zwycięstwo. W depeszy do 

Senatu Wenecji pisali: „Non virtus, non arma, 
non duces, sed Maria Rosarii victores nos fe-

cit” – ,,Nie potęga, nie broń, nie dowódcy, lecz 
Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo’’.

W uznaniu wdzięczności za zwycięstwo pod 
Lepanto  papież Innocenty XII ustanowił dz-
ień 7 października świętem Różańca Świętego, 
które miało być obchodzone w całym świecie 
chrześcijańskim.

                                    Dr Krzysztof Kawęcki

Opinie

38



Opinie

Quo vadis Ameryko?
Po pierwszej debacie opadł już kurz. Trump 
niepotrzebnie  zlekceważył przeciwnika Joe 
Bidena, ale godząc się na Demokratę (Chris 
Wallace) w roli moderatora debaty, uczestniczył 
w pojedynku dwóch na jednego. Kiedy tylko 
Trump osaczył Bidena, zaraz interweniował 
Wallace.  Zarzucają Trumpowi, że przerywał 
Bidenowi, ale jemu przerywali obydwaj, Joe i 
Chris( zamienić na nazwiska) Gdyby Trump nie 
przerywał Bidenowi, ten sam i tak zapomniałby 
o czym mówi. Poza tym, Trump może już był 
chory, nie był sobą, nie miał swojej słynnej  ri-
posty idącej w miażdżący sarkazm. Odbyła się 
też debata “wiceprezydencka” z wiceprezyden-
tem Mike’m Pencem i aspirantką senatorem 
Kamalą Harris. Pani Harris jest najbardziej le-
wicowym senatorem w amerykańskim Senacie. 
Kandydowała też na prezydenta, ale wycofała 
się kiedy okazało się, że ma tylko 2-3% poparcia. 
Jeśli Biden reprezentuje partyjny establishment 
(od Clintonów do Obamy) to Harris reprezen-
tuje czerwony SQUAD radykalnych aktywistek 
w Kongresie i Clintonów Pence był niezachwi-
any, konsekwentny i precyzyjny. Oczywiście dla 
zwolenników Trumpa zdecydowanie wygrał 
Pence, dla lewaków wygrała Harris… Prawdziwe 
trzęsienie ziemi wywołała informacja, że prezy-
dent Trump został zarażony wirusem COVID 19. 
Media społecznościowe zakwitły i zaowocowały 
lewackim  jadem i szczerymi nieukrywanymi ży-
czeniami śmierci dla Prezydenta. Przed szpitalem 
w którym przebywał Trump zbierały się liczne 
tłumy jego zwolenników skandujące poparcie, 
życzenia powrotu do zdrowia i zwycięstwa w wy-
borach. Nieokrzesany Trump, ze swoim goreją-
cym optymistycznym dynamizmem wyjechał  na 
“wycieczkę” w kawalkadzie samochodów, aby po-
kazać się swoim demonstrującym zwolennikom. 
Szczególną troskę wyrażono o  stan zagrożenia  
prezydenckiej ochrony. Okazało się, że specjalni 
agenci ochrony prezydenta zgłosili się na tę misję, 
która należała do najbardziej bezpiecznych

w porównaniu do ich standardowych zadań. 
Swoją drogą wypada przypomnieć, że “wojenny” 
prezydent USA, FDR (kto- nazwisko)(4-y ka-
dencje!) był uziemiony (polio) na wózku inwalid-
zkim i tylko znikomy procent Amerykanów miało 
o tym pojęcie. Dziś chcą wiedzieć wszystko, w na-
jdrobniejszych szczegółach. Tak więc prezydent 
Trump helikopterem udał się do szpitala, gdzie 
poddano go intensywnej terapii. Kilka dni up-
łynęło w atmosferze apokaliptycznych plotek, że 
już… Ale jak w Piśmie Świętym trzeciego-czwar-
tego dnia poczuł się na tyle dobrze, że bezczelnie 
wrócił do Białego Domu i do pracy! W medi-
ach (MSM) wrzało, jakby złapali link, tragicznie 
przerwane połączenie z piekłem, w którym już 
rezerwowali (oni niewierzący) cieplutkie mie-
jsce dla Trumpa. Żeby było ciekawiej Trump w 
Białym Domu wyszedł na balkon i demonstra-
cyjnie zdjął maskę! Sfora mediów MSM zaczęła 
odchodzić od zmysłów w szkalowaniu takiego 
postępowania Prezydenta. Jak on śmiał! Według 
lewków, co innego gdyby zdjął spodnie, to mogło 
być akceptowalne, ale maskę? To naprawdę głupie 
i nieodpowiedzialne! Co gorsze Pierwszy Pacjent 
wydał oświadczenie, w którym zaapelował do 
ludzi żeby nie obawiali się wirusa COVID 19 i 
aby nie pozwolili, żeby zdominował on ich życie. 
Tego już było za wiele! W mediach mainstrea-
mowych powiało grozą! Trump dodatkowo za-
groził, że jest gotowy na swoje spotkania z wybor-
cami i czeka na drugą debatę z Bidenem (15 X, 
Miami). Specjalny komitet do debat prezydenc-
kich (dobrze opłacanych stetryczałych zgredów z 
Deep State) ogłosił, że ze względu na C19 (Trump 
był zarażony) i dla lepszej kontroli debaty, zmie-
nia jej formę na wirtualną! Chodzi oczywiście o 
ochronę Bidena, który w tym wypadku, mógłby 
uczestniczyć ukryty w swojej piwnicy i czytać 
odpowiedzi z telepromptera). Trump odrzucił 
propozycję takiej zniekształconej formy debaty 
i zaproponował  przesunięcie trzeciej, ostat-
niej debaty na koniec października, co z kolei 
odrzucił Biden. Na pierwszy rzut oka wygląda 
to na kalkę polskich wyborów prezydenckich.To 
antyCOVID-owe wystąpienie prezydenta USA 
(które my Polacy znamy od 40 lat!) pod hasłem 
“Nie lękajcie się!”  (papież JPII) jest apelem o 
przełamanie psychozy strachu. To oczywiste,  >
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że w wydaniu ludzi pozbawionych wiary w 
Boga, strach jest czymś nieobliczalnym totalnie 
obezwładniającym, niszczącym i … ostatecznym. 
W socjalizmie spotkaliśmy się z naukową teorią 
rozwoju społecznego prowadzącą nas do jedynie 
słusznej drodze do szczęśliwości w komunizmie.  
Wszystko to  było oparte o zbrojne ramię polic-
ji politycznej broniącej interesów wiodącej siły 
narodu czyli partyjnej biurokracji. Dziś  kon-
trolującą i szykanującą niepokornych  rolę polic-
ji politycznej przejęły mainstreamowe media 
(MSM) i media społecznościowe. Po jaką cholerę 
wysyłać SB-ka do sąsiadów delikwenta (deszcz, 
śnieg, nadgodziny!), skoro on sam idiota wyspo-
wiada się (nie trzeba korumpować, szantażować 
też księży!) i pochwali na swoim Facebooku, 
Twitterze, czy instagramie. A może chciałbyś po-
marzyć o zachowaniu swoich praw i wolności? 
Sorry, w tym rozdaniu nie ma taka rubryka... Już 
kiedy Trump   konsekwentnie nominował kon-
serwatywną katoliczkę (Amy Coney Barrett) na 
wakat w Sądzie Najwyższym, otworzyły się piek-
ielne bramy. Dla komunistycznej lewicy Barrett, 
matka 7-ga dzieci (w tym dwoje czarnych sierot 
adoptowanych z Haiti i najmłodszego dziecka z 
syndromem Downa!) jest “czerwoną” płachtą na 
komunistycznego byka!  Banksterzy naprawdę 
nie śpią. Zainstalowali mechanizmy wpływu i 
kontroli przy większości rządów państw naro-
dowych, co najlepiej oddają skoordynowane 
reakcje państw wobec wypuszczonego wirusa 
z chińskiego laboratorium w Wuhan. Dziś na-
jważniejszym pytaniem jest,  co tak naprawde 
mierzą tak promowane przez WHO i globalistów 
testy? Ich twórca, laureat Nagrody Nobla wskazy-
wał na ich nieprecyzyjność i ostrzegał, że nie są 
one zaprojektowane aby dawać wiarygodne wyn-
iki. Więc co to za pandemia, co my tak naprawdę 
mierzymy i dlaczego tym testom towarzyszy 
rządowy aparat przymusu?  Czy jest to przy 
okazji sposobność i forma zniewolenia społec-
zeństw? Czy rząd reprezentuje interesy narodu, 
czy też jedynie interesy globalistów próbujących 
wprowadzić NWO odzierając nas z naszych praw 
i wolności? Na dziś podstawowe pytanie brzmi: 
czy atak z COWID 19, to tylko próba generalna, 
czy też ci demoni kontroli chcą już iść na całość? 
Przewodniczący komisji praworządności w

Senacie, republikański senator Lindsey Graham 
(również stara się o następną kadencję, wcześniej 
związany z śp. sen. John McCain, obaj reprez-
entowali interesy przemysłu zbrojeniowego) 
zapowiedział rozpoczęcie przesłuchań w Sen-
acie odnośnie nominowanej przez prezydenta 
Trumpa do Sądu Najwyższego Amy Coney Bar-
rett już 12 X (a nawet wcześniej).
Większość ludzi zajęta jest życiem codziennym i 
obserwowaniem platońskich cieni rzeczywistych 
zachodzących zjawisk na ścianach naszych jas-
kini/domów/telewizorów. Natomiast tych no-
woczesnych barbarzyńców interesuje tylko pełna 
kontrola nad populacją świata. Wychowani w 
kabalistycznym supremacyjnym mesjanizmie, 
czują wręcz obowiązek uzyskania pełnej kontro-
li i potwierdzenia swojego statusu klasy Panów 
rodzaju ludzkiego. Nie są pierwszymi. Zanmy 
wiele takich przykładów z historii.  Ci fachowcy 
w piżamach zdecydowali się w inny sposób zm-
niejszyć populację Ziemi posługując się wirusem 
i bazując na zwykłym ludzkim strachu i potrzebie 
bezpieczeństwa. A cel jest ten sam, totalna kon-
trola nad ogłupionymi i zastraszonymi ludźmi…
Na naszych oczach kolejny koń Apokalipsy (zara-
za) wypuszczony z globalistycznej stajni roznosi 
kopytami przez wieki wywalczone nasze wolnoś-
ci i prawa. Ukochana przez globalistów chińska 
komuna i jej totalitarny system sprawowania cał-
kowitej kontroli nad społeczeństwem, podrzuciła 
nam jajko,(niespodziankę) z którym zupełnie 
sobie nie radzimy. Globaliści nacierają, bezczel-
nie manipulując wskaźnikami pandemii wirusa 
COVID 19, zamieniając wskaźniki ilości śmier-
telnych ofiar, na ilość zarażonych (w ogromnej 
większości bezobjawowo!) i uzyskując nowe kry-
terium do definiowania pandemii. Ten cały cyrk 
z pandemią strachu można by szybko zakończyć. 
Podobno jeszcze mamy demokrację. Pozwólmy 
wreszcie na dyskusję fachowców o różnych po-
glądach. Przecież prawdziwa nauka nie może 
opierać się na dogmatach! Zaprzestańmy  super 
dotowania szpitali za każdego zdiagnozowanego 
na C19. Przecież to skandal! Kiedy coś dotujemy, 
sponsorujemy, będziemy tego mieć więcej! Takie 
są prawa rynku, biznesu... W Kalifornii guber-
nator Gavin Newsom w obliczu spadającej zach-
orowalności na C19 zamiast w pełni otoczyć >
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podniósł poprzeczkę. Newsom ogłosił, że 
wprowadza nowe kryterium równości ws-
kaźników zachorowań dla wszystkich grup 
rasowych. Ma być taki sam procent (spadku) 
zachorowań dla białych, dla czarnych, dla Az-
jatów i latynosów. Wtedy w pełni otworzy gos-
podarkę. Ciekawe co ten chłopina jeszcze wy-
myśli. Ostatnio tweetował, żeby ludzie w czasie 
posiłku zakładali maski między jednym kęsem 
a następnym! Myślałem, że to żart. Niestety, to 
brudna, bezwzględna pogarda dla obywateli. 
W oczach decydentów już nie jesteśmy obywa-
telami! Jesteśmy poddanymi, a zamiast nume-
ru wypalonemu na ramieniu chcą uraczyć nas 
szczepionką z lokalizatorem GPS. Ach… Druga 
debata prezydencka miała odbyć się 15 X w st-
anie Floryda, w Miami. Dziś nie ma już co do 
tego takiej pewności. Ostatnią, zaplanowaną na  
22 X w Nashville (Belmont University), prezy-
dent Trump zaproponował przełożyć o kilka 
dni później. Co za ironia! Miesiąc temu by-
liśmy pogrążeni w wątpliwościach, czy kruchy 
i gubiący się w wypowiedziach Joe Biden stanie 
do pierwszej debaty. Dziś podobne pytania ki-
erowane są przez demokratów, w kierunku re-
konwalescenta, obecnego prezydenta Trumpa 
(wielu powątpiewa w jego ozdrowienie i ocze-
kuje nawrotu C19).  Na dzisiaj powyżej 100 
mln Amerykanów zostało przetestowanych na 
C19 (ok. ⅓ populacji). Oblicza się, że śmierć 
poniosło ok. 0.63% zarażonych wirusem. 
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) ustaliła 
przeciętny współczynnik śmierci na 0.94% (38 
krajów ma wyższy współczynnik śmierci C19 
niż USA (W.B, Belgia, Hiszpania etc.). W USA 
wskaźniki wyzdrowień z C19 poprawiły się od 
czasu kiedy nie traktuje się jako wirusa ataku-
jącego płuca, a jako powodującego krzepliwość 
krwi. Trzeba podkreślić, że kluczowe były de-
cyzje Trumpa ze stycznia - zamykająca ruch 
powietrzny z Chinami i z lutego - zamykająca 
loty z Europy. Należy przypomnieć, że zaprzy-
jaźniona z komunistycznymi Chinami, WHO 
jeszcze w styczniu głosiła, że nie ma potrzeby 
zatrzymywania ruchu lotniczego, a dzisiejszy 
kandydat prezydencki Demokratów Joe Biden 
wtedy nazwał Trumpa sinofobem i rasistą.

W sumie jako przedstawiciel elit Deep State 
(zaprzyjaźniony z czerwonymi Chinami) Biden 
prezentuje się jako prawdziwy “Manchurian 
Candidate”. Demokraci coraz bardziej obawi-
ają się, że obecnie urzędujący prezydent, może 
zwyciężyć 3 listopada, dlatego konsekwentnie 
propagują dalsze zamknięcie gospodarki. Mimo 
ciągłego stanu oblężenia i ataków przez glo-
balistów i Deep State, Trump ma w ręku wiele 
atutów. Podejmowane są jedankże wysiłki aby 
rozbić i zniszczyć osiągnięcia jego 4 letnich 
rządów (lockdown prosperującej ekonomii). 
Wydaje się, że w sytuacji, w której część białych 
(szczególnie młode kobiety “po szkołach”) 
zgłupiała i zagubiła się w świecie wartości, jed-
nocześnie podcinając gałąź na której siedzi, 
prawdziwymi sojusznikami Trumpa mogą być 
latynosi, a nawet czarnoskórzy obywatele USA 
Właśnie w czasie rządów Trumpa to oni na-
jwięcej zyskali. I tak na przykład, zamożność 
Afro-amerykanów wzrosła o 32%, zamożność 
latynosów aż o 63%, a zamożność białych je-
dynie o 4%. Przeciętny dochód rodziny za 
pierwszej kadencji Trumpa wzrósł o $6,000.00.  
Biden jest naprawdę w czepku urodzony.  Kilka 
dni temu wreszcie otrzymał długo oczekiwane 
oficjalne poparcie od przywódcy Rewolucyjnej 
Komunistycznej Partii  USA, na czele której 
stoi Bob Avakian  z apelem do wyborców, aby 
pomogli osiągnąć zdecydowane zwycięstwo 
nad Trumpem i całym faszystowskim reżimem.  
Wydaje się,  że dla Bidena sprawy idą w dobrym 
kierunku. Do akcji włączyła się też  flagowa 
ateistka, słynna aktorka Jane Fonda (dla wta-
jemniczonych Hanoi Jane) sugerując, że wirus 
COVID 19 jest darem Boga dla lewicy! Trump 
prezentuje się w mediach jak Don Kichot, albo 
dziwak bezsensownie porywający się z motyką 
na słońce (naiwnie lekceważący zasłużone sym-
bole jak sierp i młot!). Przeciwko sobie, obecny 
rezydent Białego Domu,  ma nie tylko Partię 
Demokratyczną, trockistowskich republikan-
ów (Never-Trumpers), zasiedziałą biurokrację 
Deep State, mainstream media, prawie całe 
Hollywood, ale również potężną arystokrację 
nowych magnatów z Silicon Valley (Alphabet, 
Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Oracle, 

etc). Dotacje na bardzo kosztowną kampanię
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prezydencką z tych firm, aż w 95% trafiają do 
reprezentującego globalistyczną lewicę Bidena! 
Pokaźna suma od pracowników tych kompanii 
$4,787,752 trafiła do Bidena, a jedynie $239,527 
do Trumpa. Niestety tak wygląda  toksyczna 
przestrzeń polityczna w Ameryce. Oczywiście 
poparcie dla “Manchurian Candidate” Biden 
przez wielkie ponadnarodowe korporacje wiąże 
się z ich powiązaniami z chińskim rynkiem. 
Demokraci szaleją rzucając wszystko przeci-
wko Trumpowi, który wreszcie zaczął odtajniać 
oficjalne dokumenty FBI i CIA wskazujące, że 
słynna “Russian Collusion” rzeczywiście była 
dezinformacyjna robotą Hillary Clinton ak-
ceptowaną przez odchodzącą administrację 
Obama-Biden. Wygląda na to, że otoczony  
ludźmi z poprzedniej administracji,  Trump 
wreszcie zdecyduje się na  walkę. Lewacy przy-
puścili nawet atak na Pierwszą Damę, Melanię 
Trump. Dali oni jej do zrozumienia, że powinna 
wiedzieć, że jeśli w Waszyngtonie D.C. chce się 
mieć przyjaciela  z którym można być szczerym, 
to jedynym rozwiązaniem jest adoptowanie psa 
(książka-atak  znajomej Melani “First Lady”). 
Obserwujemy totalną walkę grup powiązanych 
z globalistami przeciwko administracji Trumpa. 
Jeśli Trump przegra tę walkę, którą można 
sprowadzić do pojedynku między Konstytucja 
USA (zabezpieczającą prawa obywateli przeci-
wko zakusom rządu), a manifestem Komu-
nistycznym (odzierającym obywateli z ich praw 
w imię powszechnej szczęśliwości elit), to w 
okolicach Święta Zmarłych, Ameryce możemy 
zapalić świeczkę…

                        Jacek K. Matysiak                                                                                                                     
                     Kalifornia, 2020/10/09 

Opinie

Wszystko co polskie jest moje: 

niczego się wyrzec nie mogę.    

Wolno mi być dumnym z tego, 

co w Polsce jest wielkie, ale muszę 

przyjąć i upokorzenie, które      

spada na naród za to co jest w nim 

marne. 

                       

                                              Roman Dmowski
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Ważne daty z historii Polski - październik
Rodzina Chopinów wraz z siedmiomiesięcznym Fryderykiem przeprowadziła 
się na stałe z Żelazowej Woli do Warszawy.
Oddział AK „Agat” dokonał w Warszawie udanego zamachu na Ernsta 
Weffelsa, znanego z okrucieństwa kierownika zmiany oddziału kobiecego na 
Pawiaku.

Stanisław Leszczyński i jego żona Katarzyna Opalińska zostali koronowani w 
Warszawie na króla i królową Polski.

We wsi Kamion pod Warszawą 3 tys. stronników saskich, pod osłoną rosy-
jskiego korpusu gen. Piotra Lacy’ego, ogłosiło królem Augusta III Sasa.

Wojsko polskie w liczbie 20 tys. ludzi wraz z ostatnim wodzem powstania 
listopadowego gen. Maciejem Rybińskim przekroczyło granicę pruską we wsi 
Jastrzębie pod Brodnicą i złożyło broń. Był to ostatni epizod powstania.

Marszałkowie Stanisław Małachowski i Kazimierz Nestor Sapieha dokonali 
otwarcia Sejmu Czteroletniego.

Kampania wrześniowa: zakończyła się bitwa pod Kockiem.

Rada Regencyjna proklamowała niepodległość Polski.

W nocy z 7 na 8 października Armia Krajowa przeprowadziła akcję „Wieniec”, 
polegającą na wysadzeniu w powietrze linii kolejowych wokół Warszawy.

Sejm RP przyjął Ustawę o języku polskim.

Oddział 993/W z Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II 
Komendy Głównej AK przeprowadził akcję w barze “Za kotarą” przy ul. 
Mazowieckiej 4 w Warszawie likwidując m.in. Józefa Staszauera vel Daldera 
“Astona”.

Powstanie listopadowe: skapitulowała twierdza Modlin.
Heinrich Himmler wydał rozkaz całkowitego zburzenia Warszawy.

Insurekcja kościuszkowska: klęska powstańców w bitwie pod Maciejowicami 
w czasie której został ciężko ranny i wzięty do niewoli Najwyższy Naczelnik 
Siły Zbrojnej Narodowej Tadeusz Kościuszko.

W Warszawie odbył się pożegnalny koncert Fryderyka Chopina, który w 
listopadzie opuścił Polskę na zawsze.

I wojna światowa: rozpoczęła się rosyjsko-niemiecka bitwa o Pruszków.

Rada Regencyjna objęła władzę zwierzchnią nad wojskiem.
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Konfederacja barska uchwaliła Akt detronizacji Stanisława Augusta Poniatows-
kiego.

Została założona Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (jako Prywatne Kursy 
Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego).

W wyniku zamachu terrorystycznego przeprowadzonego przez komunistów w 
Cytadeli Warszawskiej zginęło 28 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Powołano Narodową Organizację Wojskową.

Poseł rosyjski Nikołaj Repnin, aby złamać opór i sterroryzować polskich posłów 
przeciwnych równouprawnieniu innowierców i zawarciu traktatu gwarancyjne-
go pomiędzy Rzecząpospolitą i Imperium Rosyjskim, rozkazał oddziałom wojsk 
rosyjskich porwać przywódców konfederacji radomskiej: biskupa krakowskiego 
Kajetana Sołtyka, biskupa kijowskiego Józefa Andrzeja Załuskiego, hetmana 
polnego koronnego Wacława Rzewuskiego i jego syna Seweryna, a następnie 
zesłał ich do Kaługi, gdzie przebywali do 1773 roku. Pozbawiony opozycji Sejm 
uchwalił w lutym 1768 roku prawa kardynalne i przyjął gwarancję rosyjską. 
Rzeczpospolita stała się tym samym protektoratem Imperium Rosyjskiego.

W Wielkiej Wsi koło Końskich, na skutek zdrady, w niemieckiej obławie zginął 
ppor. cichociemny Waldemar Szwiec, komendant II Zgrupowania Partyzanck-
iego AK „Ponury” oraz żołnierze jego pocztu osłonowego: strz. Piotr Downar, 
strz. Janusz Rychter i plut. pchor. Stanisław Wolf. Ciężko ranna st. strz. Grażyna 
Śniadecka zmarła kilka godzin później w niemieckiej niewoli.
W Warszawie wojsko rosyjskie rozbiło demonstrację patriotyczną z okazji 
rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

Na wydmach Łuże w Puszczy Kampinoskiej Niemcy rozstrzelali 39 więźniów z 
Pawiaka.

Utworzono cztery pierwsze bataliony górnicze.

Wybór Karola Wojtyły na papieża. Rocznica obchodzona jako Dzień Papieża 
Jana Pawła II.

Franciszek Żwirko i Antoni Kocjan ustanowili na samolocie RWD-2 
międzynarodowy rekord wysokości lotu (4004 m).

Oficjalnie utworzono warszawskie getto.

W pierwszych pięciu publicznych egzekucjach w Warszawie powieszono 50 
więźniów Pawiaka.

Romuald Traugutt został dyktatorem powstania styczniowego.

W nocy z 17 na 18 października miała miejsce jedna z największych egzekucji w 
historii Pawiaka. Około 600 nagich więźniów wyprowadzono grupami z więzie-
nia i rozstrzelano z broni maszynowej na odcinku ulicy Pawiej 36-42 i Dzielnej 
37-42.

13.10.1770 r.

13.10.1906 r.

13.10.1923 r.

13.10.1939 r.

14.10.1767 r.

14.10.1943 r.

15.10.1861 r.

15.10.1942 r.

15.10.1949 r.

16.10.1978 r.

16.10.1929 r.

16.10.1940 r.

16.10.1942 r.

17.10.1863 r.

18.10.1943 r.
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W pobliżu Górska pod Toruniem został uprowadzony i zamordowany ksiądz 
Jerzy Popiełuszko.

VI koalicja antyfrancuska: porażka wojsk napoleońskich w bitwie pod Lipskiem 
(tzw. „Bitwie Narodów”). W czasie odwrotu w nurtach Elstery utonął książę Józef 
Poniatowski.
Sąd Najwyższy na posiedzeniu odbywającym się w trybie tajnym, pod nieobec-
ność oskarżonego i jedynie na podstawie nadesłanych dokumentów, zatwierdził 
wyrok śmierci na gen. Auguście Emilu Fieldorfie, wydany 16 kwietnia przez Sąd 
wojewódzki w Warszawie.

Kapitulacja twierdzy zamojskiej i upadek powstania listopadowego.

Ostatni żołnierz polskiego podziemia antykomunistycznego i niepodległościo-
wego sierżant Józef Franczak ps. „Laluś” poległ w walce z obławą ZOMO we wsi 
Majdan Kozic Górnych na Lubelszczyźnie.

Powołana w sierpniu z inicjatywy Józefa Piłsudskiego dotychczas bezimienna 
tajna organizacja niepodległościowa otrzymała nazwę Polska Organizacja Wojs-
kowa (POW).

Dzień inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II. Rocznica jest obchodzona jako 
wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II.

Tego dnia Trybunał Konstytucyjny uznał, że aborcja ze względu na przesłankę 
eugeniczną jest niekonstytucyjna i nie może być wykonywana w Polsce.

Major NSZ Antoni Żubryd i jego ciężarna żona Janina zostali zamordowani w 
Malinówce na Podkarpaciu przez agenta MBP Jerzego Vaulina.

Insurekcja kościuszkowska: w czasie ofensywy Aleksandra Suworowa na Warsza-
wę doszło do bitwy pod Kobyłką.

Sprowadzono ze Szwajcarii urnę z sercem Tadeusza Kościuszki.

Prymas kardynał Stefan Wyszyński został zwolniony z internowania.

Niemcy aresztowali prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego.

W podziemiach warszawskiej katedry św. Jana pochowano sprowadzone ze 
Szwajcarii prochy zmarłego tam w 1916 roku Henryka Sienkiewicza.

Przeprowadzono wymianę pieniędzy przy różnym przeliczniku dla cen i 
oszczędności. Wprowadzono zakaz posiadania złota, platyny i dewiz.

W Warszawie wzięty do niewoli car Rosji Wasyl IV Szujski złożył wraz z braćmi 
hołd królowi Zygmuntowi III Wazie.

19.10.1984 r.

19.10.1813 r.

20.10.1952 r.

21.10.1831 r.

21.10.1963 r.

22.10.1914 r.

22.10.1978 r.

22.10.2020 r.

24.10.1946 r.

26.10.1794 r.

26.10.1927 r.

26.10.1956 r.

27.10.1939 r.

28.10.1924 r.

28.10.1950 r.

29.10.1611 r.
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Na Placu Grzybowskim w Warszawie Rosjanie dokonali egzekucji 4 pow-
stańców.

Na Cmentarzu Obrońców Lwowa dokonano wyboru bezimiennych zwłok, które 
zostały następnie pochowane w Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Gen. Jan Henryk Dąbrowski został naczelnym wodzem wojsk polskich Księstwa 
Warszawskiego.

Beatyfikacja Andrzeja Boboli.

Marszałek Ignacy Daszyński odmówił rozpoczęcia posiedzenia sesji budżetowej 
Sejmu RP z powodu obecności w gmachu parlamentu około 100-osobowej 
grupy uzbrojonych oficerów towarzyszących ministrowi spraw wojskowych 
Józefowi Piłsudskiemu. Posiedzenie zostało odroczone do 5 grudnia.

Kalendarium
29.10.1863 r.

29.10.1925 r.

30.10.1813 r.

30.10.1853 r.
31.10.1929 r.

Opracował Jacek Filipczak
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Zapraszamy do wstąpienia do Towarzystwa 
Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury

Celem naszego stowarzyszenia jest propagowanie podstaw i 
wartości patriotycznych, podtrzymywanie tradycji narodowych, 
pielęgnowanie polskości, popularyzacja i wspieranie edukacji 
historycznej oraz ochrona miejsc pamięcii dziedzictwa kulturo-
wego.
Od wielu lat organizujemy obchody Narodowego Dnia Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych, obchody rocznicy podjęcia Powstania 
Warszawskiego, koncerty, konkursy oraz wiele innych przed-
sięwzięć mających na celu promowanie polskiej historii, kultury 
i tradycji. Wspieramy także lokalne społeczności, prowadzimy 
działalność kultularna 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 inscenizacjah historycznych. 
Każdy może znaleźć u nas ciekawe pole dla swoich działań.

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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