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Ostatnie wydarzenie, o którym wspomniałem
pokazało podział na równych i równiejszych.
Może problem w tym, iż te platformy czują
się monopolistami na rynku portali społecznościowych?

Nowy rok… nowe wyzwania, nowe
postanowienia. A jednak… świat dalej
pogrążony w narzuconej przez elity rządzące
epidemii koronawirusa. Politycy nie zważając
na nastroje społeczne powtarzają jak
mantrę „wirus, pandemia, kwarantanna”.
Społeczeństwo zamknięte w swoich
domach, nie mające z czego żyć, próbuje
się buntować. Na naszym polskim poletku
dochodzi coraz częściej do obywatelskiego
nieposłuszeństwa, które skutkuje złamaniem
zasad kwarantanny narodowej. Gastronomia
i branża fitness zapowiadają zbiorowe pozwy
za poniesione straty. Ludzie mają dość
siedzenia w swoich domach. Zaczynają przy
sprzyjającej aurze zimowej wychodzić na
dwór. Jedni korzystają ze wzniesień, by wraz
z dziećmi pozjeżdżać na nartach i sankach.
Inni uprawiają tzw. morsowanie, czyli nic
innego, jak kąpiele w lodowatej wodzie.
Nikt jak dotąd morsowania nie zakazał, stąd
może się stało takie popularne wśród ludzi. A
i taka kąpiel dodaje sił i zdrowia.

Wracając
do
naszej
rzeczywistości
redakcyjnej, jak już Państwo wiedzą
numer grudniowy i styczniowych nie
będzie drukowany. Związane jest to z
wyczerpaniem finansów, które pozyskaliśmy
od Narodowego Instytutu Wolności, Instytutu
Pamięci Narodowej oraz innych darczyńców.
Nasz
miesięcznik
pragnie
pozostać
niezależny.
Wszelkie
dofinansowania
pozyskujemy od podmiotów, które szanują
naszą wolność. W tym roku zamierzamy
zwrócić się do kilku większych podmiotów
o wsparcie, które pozwoli nam prowadzić
działalność Stowarzyszenia oraz wydawać
miesięcznik Myśl Praska.
Mamy nadzieję, że udzielony kredyt
zaufania, jakim Państwo obdarzają nas i nasz
miesięcznik poprzez wsparcie finansowe
pozwoli utrzymać dotychczasowy format
Myśli Praskiej.
Aby to było możliwe na dzień dzisiejszy
musimy wznowić swoją prośbę o wsparcie
finansowe. Z zebranych datków możliwe
będzie opłacenie osób pracujących w
redakcji, lokalu, druku.
Firmom, które chciałyby nas wesprzeć
jesteśmy w stanie zapewnić reklamę
w postaci umieszczenia logo Państwa
przedsiębiorstwa w materiałach naszego
Stowarzyszenia
oraz
miesięcznika,
informacji na stronach internetowych oraz
reklamowaniu Państwa produktów/usług,
zarówno w papierowym wydaniu Myśli
Praskiej, jak i internetowym.

Wraz z nowym rokiem jesteśmy świadkami
spektakularnego wydarzenia, jakim jest
zablokowanie przez media społecznościowe
konta ustępującego prezydenta USA –
Donalda Trumpa. Dzięki temu świat zobaczył
„bezstronność” Facebooka, Twittera czy
Google’a. Tej samej zdecydowanej postawy
zabrakło podczas tzw. strajku kobiet, gdy
ich uczestniczki wzywały jawnie do obalenia
wybranych w demokratycznych wyborach
władz polskich, czy podczas naśmiewania
się lub obrażania przez nie katolików
broniących ludzkiego życia. Przyzwolenie
na szerzenie nienawiści nastąpiło również
podczas marszy równości, podczas,
których dochodziło do obscenicznych
scen wyśmiewania religii większościowej
w Polsce, jaką jest katolicyzm. Facebook
czy Twitter nie ma problemu z popieraniem
dewiacji seksualnych. Tylko czy wtedy jest to
medium niezależne? Honorujące wolność?
3

Słowo od redakcji luty 2021

Dla wygody naszych Czytelników i darczyńców uruchomiliśmy możliwość wsparcia nas
przez płatności internetowe PayPal oraz zrzutka.pl, jak również tradycyjne przelewy na
konto. Darowiznę możesz wpłacić przelewem na konto:
Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury
Bank PKO SA VI Oddział w Warszawa
45 1240 1082 1111 0010 7016 4036
W tytule: Darowizna na Myśl Praską
Klikając w link do płatności PayPal, który znajduje się na naszej stronie internetowej:
https://myslpraska.pl/przekaz-datek/
Lub skanując telefonem poniższy kod QR:
Za każde, choćby najmniejsze, wsparcie finansowe będziemy wszystkim i każdemu z
osobna bardzo wdzięczni.
Łukasz Russa

nie widać złości na Boga. Jak wiadomo z
przekazów historycznych, osadzonym nie
szczędzono tortur zarówno psychicznych,
jak i fizycznych. Wspominając w Narodowym
Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, często
zapomnianych, bohaterów powojennej
Polski warto pochylić się nad ich oddaniem
Bogu i Ojczyźnie.
Współczesne elity chcą nam wmówić w walce
z wartościami, że to, co jest niemoralne,
częstokroć obrzydliwe, może być przyjęte
jako norma. Wszelkie świętości obrzydza
się w perfidny sposób, aby młody człowiek
nie miał żadnego odniesienia. Autorytetom
wypomina się najmniejsze przewinienia
po to, aby oderwać człowieka od korzeni.
Bohaterów przedstawia się w jak najgorszym
świetle. Walec „nowej normalności” próbuje
zniszczyć publiczne odniesienia do historii
Polski. Wielkim postaciom z naszej historii
próbuje się odebrać nazwy ulic czy placów
na rzecz chwilowego zachłyśnięcia się
tolerancją wobec często oderwanych od
rzeczywistości lewackich zapędów.

Pamięć i tożsamość… Od kilku lat w polskiej
rzeczywistości jesteśmy świadkami wojny.
Ataki prowadzone przez pewne środowiska
wycelowane są w wartości, które przez
stulecia były nienaruszalne. Z hasłami
na ustach ,,Bóg’’, ,,Honor’’, ,,Ojczyzna’’
walczono z wrogiem, jak również oddawano
za nie swoje życie. Wartości te wynosiło się
z domowego zacisza, gdzie nie wstydzono
się wiary przed swoimi dziećmi. Czytając
opowieści ludzi starszych można dopatrzeć
się wielu odniesień do Boga. Rodzice z
dziećmi wieczorami czytali Pismo św.. Ojciec
nie miał problemu, by klęknąć wspólnie z żoną
i dziećmi do wieczornego pacierza, a osoba
widząca kapłana idącego z Najświętszym
Sakramentem nie miała problemu, by się
przeżegnać lub uklęknąć. Gdzie podziała się
ta wiara? Czy nie została zakrzyczana przez
świat, który w pędzie za karierą i sukcesem
zapomina o tym, co najważniejsze?
Niedługo będziemy obchodzić Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ich
walka była przez lata zapomniana. Do dzisiaj
wielu ich postawę traktuje jako coś, o czym
nie powinno się mówić. Uderzające jest
jednak to, że pomimo tego, iż byli często
przetrzymywani w nieludzkich warunkach,
potrafili swój los oddawać Bogu. Im bardziej
władza komunistyczna się nad nimi znęcała,
tym bardziej sprawy duchowe stawiali na
pierwszym miejscu. Znamienne są słowa
napisane w jednym z listów do żony przez
ppłk. Łukasza Cieplińskiego: „Kochana Wisiu!
Jeszcze żyję, chociaż są to prawdopodobnie
już ostatnie dla mnie dni. Siedzę z oficerem
gestapo. Oni otrzymują listy, a ja nie. A tak
bardzo chciałbym otrzymać chociaż parę
słów Twoją ręką napisanych (...). Ten ból
składam u stóp Boga i Polski (...). Bogu
dziękuję za to, że mogę umierać za Jego
wiarę świętą, za moją Ojczyznę i za to, że dał
mi taką żonę i wielkie szczęście rodzinne”.
W tych kilku zdaniach nie ma rozpaczy,
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W wojnie, której jesteśmy świadkami, walka
toczy się nie o ciało, a o ducha. Tylko od nas
zależy, czy dopuścimy do tego, aby dzieci
przedszkolne uczone były podstaw seksu w
najohydniejszym wydaniu. Czy dopuścimy
do tego, że dziecko będzie określać swoich
rodziców jako rodzic 1 lub rodzic 2, bo
nielegalne będzie nazwanie mężczyzny
ojcem, a kobiety matką? Czy damy sobie
wmówić, że Bóg, Biblia, modlitwa, to sprawy
naszych babć i dziadków? Czy chcemy,
by normą były dewiacje seksualne, jak i
publiczne obnoszenie się z nimi?
Niech ten okres Wielkiego Postu, który w
Kościele Katolickim rozpoczął się w Środę
Popielcową, będzie dla każdego z nas
czasem wyciszenia i postawienia sobie
często fundamentalnych pytań o własne
„ja”.>
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Niech słowa wypowiedziane podczas
obrzędu posypania głowy popiołem będą
przestrogą. ,,Prochem jesteś i w proch się
obrócisz’’. Niezależnie od tego, czy jesteś
prezydentem, królem, biedakiem. Pamiętaj,
że dla Boga jesteś człowiekiem, któremu On
więcej przeznacza uwagi, niż jakiejkolwiek
innej istocie żyjącej na ziemi.

„Bolesław Piasecki tu siedział”.
wojska, Rejonowej Komendy Uzupełnień,
gdyż miał świadomość, że ta ostatnia
zainstalowała się w domu. Walczył 12 lat. W
1958 r. zmarł nie odzyskawszy domu, z kolei
dla rodziny rozpoczęła się kilkudziesięcioletnia luka dotyczącą dalszych losów Willi Jasny
Dom.

Z Marleną Piekarską Olszówką założycielką Fundacji Willa Jasny
Dom oraz Kustoszem Pamięci
Narodowej rozmawiał Łukasz
Russa.

Łukasz Russa

ŁR: Jak to się stało, że Pani zamieszkała
przy ul. Świerszcza 2 w Warszawie?
MPO: Zamieszkałam w odzyskanym
po latach, rodzinnym domu. Został on
zakupiony przez mojego pradziadka –
Józefa Kaspierkiewicza, przedwojennego
rejenta, czyli odpowiednika współczesnego
notariusza. Pradziadek był szalenie majętny.
Kupił ten dom dla zabezpieczenia przyszłości
rodziny, pod koniec lat 30-tych ubiegłego
wieku.

"Dziś w sztuce dominuje tzw. antysztuka, która uderza w tradycję
i nieomalże chce ją fizycznie zlikwidować lub odesłać ją do lamusa
historii. Z drugiej strony lansuje ona poetykę tzw. wolności i kreatywności, kiedy to istota sztuki jest nieskrępowana niczym swoboda i
każdy artysta jest wtedy sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem, nie
obowiązują go żadne zasady i kanony. Wtedy sztuka nie ma żadnego
związku z prawdą, czyli zgodności z celem życia ludzkiego (a sztuka
ma to życie doskonalić we wszystkich aspektach) i z zasadami moralnymi."
Henryk Kiereś
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ŁR: Wspomniała Pani o przymusowym
wysiedleniu rodziny z domu? Jak
wyglądała walka o jego odzyskanie?
MPO: Mijały lata, nie było szans na
odzyskanie domu. Nie mam zresztą wiedzy,
żeby ktokolwiek próbował go odzyskać po
śmierci Kaspierkiewicza. Pamiętam, że
podczas spacerów babcia wspominała:
,,my we Włochach mieliśmy dom’. Dla mnie
brzmiało to trochę jak bajka – za siedmioma
górami, za siedmioma lasami, gdzieś blisko
Warszawy, był jakiś dom. Warszawa to było
dla mnie dosyć odległe miasto, do którego
jeździłam na szkolne wycieczki, ciężko było
sobie wyobrazić, że był tam nasz dom.
W 1990 r., po transformacji, moi rodzice
rozpoczęli walkę o odzyskanie domu. Myślę,
że słowo ,,walka’’ jest bardzo adekwatne.
Po dwóch latach udało im się odebrać dom
od Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości i
doprowadzić do ponownego wpisania nas
do ksiąg wieczystych. Kamienica była w
stanie ruiny, w całości zamieszkana przez
wrogo do nas nastawionych lokatorów z
nakazu, zakwaterowanych w niej od czasów
głębokiej komuny. Mieszkańcy zajmowali
bezprawnie piwnice oraz strychy. W 1992 roku
odzyskaliśmy mury budynku, nie mieliśmy
jednak dostępu do żadnego pomieszczenia,
mogliśmy co najwyżej posiedzieć sobie na
podwórku. Zaznaczam – naszym rodzinnym
miastem są Pabianice odległe od stolicy o
150 km. Rodzice przyjeżdżali do Warszawy,
ale nie mieli gdzie się zatrzymać. W 1999 r.
zmarła jedna z lokatorek nie pozostawiwszy
po sobie spadkobiercy. >

ŁR: Jak potoczyła się dalsza historia Willi
Jasny Dom po tym jak nabywcą stał się
pradziadek pani?
MPO: Wybuchła wojna, która zastał moich
przodków w Pabianicach, w naszym
rodzinnym mieście. Niestety, w ramach
likwidowania elit mój pradziadek został
aresztowany i osadzony w więzieniu w Łodzi,
na Radogoszczu. Legenda rodzinna mówi, że
został stamtąd wykupiony, po czym uciekli do
Warszawy. Zamieszkali na drugim piętrze Willi
Jasny Dom. 28 stycznia 1945 roku Kasperkiewiczowie otrzymali nakaz komendanta
wojennego majora Puszkowa, na mocy
którego zostali zmuszeni do opuszczenia
domu w ciągu doby. 29 stycznia 1945 roku
moja rodzina opuściła dom, pozostawiając
w nim cały dobytek. Babcia Irena Piekarska
z d. Kaspierkiewicz wspominała, że zabrali
tylko Pismo Święte, trochę zdjęć i dokumenty.
Wrócili do Pabianic, gdzie zamieszkali w
jednej izbie.
W 1946 r. Józef Kasperkiewicz rozpoczął
walkę o odzyskanie domu. Część
korespondencji zachowała się do dziś. Swoje
prośby kierował do ówczesnych władz,
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się z Instytutem Pamięci Narodowej. Trzy
tygodnie później, w grudniu 2000 r., doszło
do oficjalnej wizji lokalnej przeprowadzonej
przez historyków i prokuratorów IPN-u,
podczas której potwierdzona została ponura i
przerażająca przeszłość Willi Jasny Dom.

W ten sposób odzyskaliśmy pierwsze
mieszkanie i zaczęliśmy przyjeżdżać do willi
znaczenie częściej.
W 2000 roku, moja mama postanowiła, że
przyjedziemy do Warszawy na obchody Święta
Niepodległości. Tak się stało. Przyjechaliśmy
do stolicy 11 listopada 2000 r. Było zimno,
a mieszkania w kamienicy można było
ogrzewać jedynie piecami kaflowymi. Z
pomocą przyszła nam jedyna zaprzyjaźniona
z nami lokatorka - Pani Krystyna Zubowicz,
która zaproponowała, że pożyczy nam węgiel,
ponieważ jej piec kaflowy został przerobiony
na grzałki elektryczne. Zeszłyśmy z mamą do
piwnicy Pani Krystyny i mimo wątłego światła
zobaczyłyśmy wyryty na ceglanej ścianie
napis ,,Bóg, Honor i Ojczyzna’’.

ŁR: Co wykazała wizja lokalna dokonana
przez IPN?
MPO: Według ustaleń pracowników IPN,
już w lutym 1945 roku w Willi Jasny Dom
zainstalował się Główny Zarząd Informacji
Wojska Polskiego- bardzo krwawa instytucja,
rywalizująca w sposobie torturowania
więźniów z osławionym NKWD.
W
22
pomieszczeniach
piwnicznych
urządzono cele więzienne, a na wyższych
kondygnacjach znajdowały się pokoje
przesłuchań i pomieszczenia administracyjne.
Areszt funkcjonował 7 miesięcy, od lutego do
października 1945 roku. W tym czasie według
ustaleń pracowników IPN przeszło przez niego
ponad 1000 osób, kobiet i mężczyzn, również
żołnierzy Armii Krajowej.

ŁR: Pani Krysia tego nie zauważyła?
MPO: Jestem przekonana, że Pani Krysia
nie widziała wcześniej tych napisów. Zaraz
po odkryciu chciała oddać nam zajmowaną
piwnicę.
Wracając do tego pamiętnego dnia... Okazało
się, że napisów na cegłach jest więcej: np.
,,Bolesław Piasecki tu siedział’’, czy ,,Jerzy
Kazimierski Ludwik’’ ze znakiem Polski
Walczącej. Były też dziwne znaczki, których
pomimo, że byłam już pełnoletnią, kończącą
studia kobietą nie zrozumiałam. Dziś wiem,
że były to kalendarze więzienne. Mojej mamie
nie dawało to spokoju z jednego powodu,
moja babcia – Irena do śmierci powtarzała:
,Pamiętajcie, z tego domu wyrzucili nas
Sowieci’. Musi Pan wiedzieć, że moja babcia
była niezwykłą kobietą, piękną, wykształconą
i utalentowaną. Studiowała na SGGW, mówiła
po francusku, grała na skrzypcach i fortepianie,
uczyła się gotować u hrabiny Zamojskiej.
Babcia nie była w ogóle przygotowana do
życia, które później przyszło jej wieść. Straciła
wszystko, ale nigdy nie narzekała. Było tylko
jedno słowo które wypowiadała z wielką
niechęcią i to było właśnie słowo: ,,Sowieci’’.
Moja mama opowiedziała o tym, co zobaczyła
swojej koleżance, historykowi i kustoszowi
muzeum w Pabianicach. Pani Alicja poradziła
mamie, żeby koniecznie skontaktowała

ŁR: Co Pani czuła podczas tego odkrycia?
MPO: Pamiętam doskonale tamten dzień.
Pamiętam, że byłam wystraszona i przejęta.
Nie zdawałam sobie sprawy z ogromu
dramatu, jaki w tym miejscu się wydarzył.
Skłamałabym mówiąc, że wtedy to wszystko
zrozumiałam i do siebie dopuściłam. Nie
miałam wtedy tyle szacunku i świadomości
tego miejsca. Budowałam je przez lata,
poznając byłych więźniów
i ich rodziny. Tamten dzień zapamiętam do
końca życia, bo on zaważył, wręcz zdominował
przyszłość całej naszej rodziny.
ŁR: W jaki sposób to odkrycie zdominowało
Pani życie?
MPO: Uznaliśmy, że to miejsce trzeba
uchronić od zapomnienia. Przez kilkadziesiąt
lat mury krzyczały, teraz my musieliśmy
przejąć tę rolę. Wiedzieliśmy, że nie możemy
ustąpić. Dlaczego zdominowało? Bo ta walka
trwa już 20 lat. Przez pierwsze trzynaście
lat od odkrycia staraliśmy się, jako prywatni
8

Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych
PRL w Warszawie, wiem że po artykułach
w prasie z pracownikami IPN skontaktowało
się dwóch panów, którzy twierdzili, że byli
więzieni w Willi Jasny Dom wraz z gen. Nilem.
Wspominali, że byli kajdankami przypięci
do rur w głównym holu w podziemiach
domu. Kiedy przyjechali do Willi wraz z
pracownikami IPN powiedzieli ,,tak, to jest
to miejsce’’. Niemniej, nieopodal, jakieś 100
metrów od Willi Jasny Dom, przy ul. Cienistej
16 znajduje się kamienica, która było siedzibą
NKWD. Wspomniani panowie zostali również
tam zawiezieni. W momencie, kiedy zostali
sprowadzeni do piwnic tamtego obiektu
powiedzieli, że nie są w stanie powiedzieć,
czy byli przetrzymywani w Willi czy przy. ul.
Cienistej.
Wytłumaczę tę ciszę, która zapadła po zadaniu
pytania. Niestety, pojawia się mnóstwo
przedruków prasowych zawierających błędy
merytoryczne, między innymi zawierających
informacje, że w Willi Jasny Dom
przetrzymywany był rotmistrz Witold Pilecki.
Dodam, że nie ma na to żadnych dowodów.
Mam szacunek do każdego odkrytego i
nieodkrytego jeszcze nazwiska wyrytego w
podziemiach „Jasnej”. Z całym szacunkiem dla
osób znanych, bardzo boli mnie kopiowanie >

właściciele, walczyć o pamięć. Nie udało
się nam wiele osiągnąć. Instytucje, które
statutowo w naszym kraju odpowiadają
za tego typu miejsca nie udzieliły nam
jakiegokolwiek wsparcia. Sugerowano nam
udział w projektach unijnych. Za poradą
znajomego powołałam w 2013 roku Fundację
Willa Jasny Dom.
Powiedziałam, że odkrycie przeszłości
rodzinnego domu zdominowało moje życie.
Zaangażowanie w walkę o zachowanie i
pamięć o historii kamienicy przy ul. Świerszcza
2, spowodowało iż zrezygnowałam z pracy w
charakterze nauczyciela. Byłam rozdarta, ale
doszłam do wniosku, że Willa jest dla mnie
ważniejsza.
ŁR: Pani Dzieci wiedzą, co się w nich
kryje? Jak do tego podchodzą?
MPO: Córki doskonale znają historię naszego
domu, nie wyobrażam sobie, żeby było
inaczej. Podchodzą do tego z ogromnym
szacunkiem, z dużą świadomością jak na
swój wiek (9 i 13 lat). Mam takie zdjęcie
zachowane z Nocy Muzeów, (willa jest
jedynym obiektem, który można zwiedzać
we Włochach podczas tego wydarzenia),
na którym 2-letnia wtedy Gabrysia roznosiła
ulotki dotyczące Fundacji. Mają świadomość
przeszłości „Jasnej”, szanują ją i
pomagają, na tyle, ile mogą dzieci. Moje
córki wiedzą, że moim marzeniem jest
by „przejęły kiedyś schedę” i nigdy nie
pozwoliły społeczeństwu o tym miejscu
zapomnieć.
ŁR: Czy jakieś znane osoby z historii
Polski były tu osadzone?
MPO: [chwila ciszy]
Z osób znanych z historii Polski na
pewno Bolesław Piasecki, założyciel
PAX-u i lider przedwojennej Falangi. Do
dziś zachował się napis wyryty na cegle
,,Bolesław Piasecki tu siedział’.
Z opowieści Pana Jacka Pawłowicza,
kiedyś pracownika Instytutu Pamięci
Narodowej, obecnie dyrektora Muzeum
9
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powiedzieć, że ani nauczyciele historii, ani
języka polskiego nie znali historii tego miejsca.
Do dziś zdarza się podczas zwiedzania piwnic,
że ktoś mówi, „ja mieszkam we Włochach
albo na Ursusie, ale nic nie wiedziałem”. I to
nie mówi osoba w moim wieku, tylko mocno
leciwa. Pewien pan, około 90-tki mówił, że
nie wiedział, co tu było, ale pamięta, że jak z
mamą szedł za rękę, to ona mówiła ,,nie patrz
w tamtą stronę, bo tam jest coś złego’’. Myślę,
że byli ludzie, którzy znali przeszłość domu, ale
wiedzieli też, co grozi za jej ujawnienie. Zamysł
komunistów zachowania w tajemnicy ich
zbrodni, poprzez między innymi zastraszanie
ludzi powiódł się. Zatem, te lata niewiedzy
wymagają długiego procesu odkłamywania i
edukacji.

nieprawdziwych
lub
niesprawdzonych
informacji o potencjalnie więzionych tutaj
Osobach znanych z naszej historii. Odbieram
to jako próbę dodania temu miejscu sensacji
lub większej wagi.
A przecież każdy kto walczył i cierpiał za wolną
Polskę jest tak samo ważny.
ŁR: Jak wyglądała organizacja budynku,
kiedy tu urzędowali Sowieci?
MPO: Z relacji byłych więźniów oraz badań
pracowników IPN wynika, iż w piwnicach
urządzono cele więzienne, a na wyższych
kondygnacjach znajdowały się pokoje
przesłuchań
i biura. W jednym z mieszkań znajduje
się piec kaflowy, który został rozpoznany
przez jednego z więźniów jako narzędzie
tortur. Nie możemy określić dokładnie, które
mieszkanie pełniło jaką funkcję. Ich rozkład
zmienił się podczas komuny – willa była
zbudowana dla zamożnych ludzi i składała się
z kilku ogromnych apartamentów, które zostały
nienaturalnie podzielone na mniejsze.

ŁR: Mówimy tyle o tym miejscu, które
nazywa się Willa Jasny Dom. Skąd taka
nazwa?
MPO: Dom oryginalnie nazywał się ,,Willa
Jasny Dom małżeństwa Kosteckich’’.
Ponieważ Kosteccy sprzedali kamienicę
Kasperkiewiczom pozostała nazwa ,,Willa
Jasny Dom’’. Od 2017 roku na elewacji
budynku wisi napis WILLA JASNY DOM
oraz Znak Polski Walczącej, z czego jestem
ogromnie dumna.

ŁR: Czy myśl o tym, co tu działo się przed
kilkoma kilkudziesięcioma laty latami ma
oddziaływanie na mieszkańców willi?
MPO: Nie potrafię powiedzieć, jaki to ma
wpływ na innych mieszkańców domu. Na
mnie ma na pewno, choć oswoiłam się już z
przeszłością „Jasnego Domu”. Nie ukrywam,
że świadomość mieszkania tutaj była bardzo
trudna. Obecnie to bardziej przekłada się
w szacunek i dużą świadomość miejsca.
Natomiast nie boje się go. Nie mam takich
obaw, że coś mnie zacznie straszyć. Ufam, że
szacunek, który mam do tego miejsca uchroni
mnie od ewentualnych możliwych trudności.

zrealizowaliśmy trzy edycje ,,Seansów w
Jasnej’, podczas których pracownicy IPN
wygłaszają prelekcje i wyświetlany jest film o
tematyce związanej z wykładem. Wraz
z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych organizujemy corocznie
obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych pod Willą Jasny Dom.
Udostępniamy piwnice podczas Nocy
Muzeów, jak również do realizacji teledysków
i filmów. Zrealizowałam kilka projektów
edukacyjnych dla szkół z całej Polski.
Współpracuję również z prof. Szwagrzykiem
w ramach projektu „Łączka i inne miejsca
poszukiwań”. Willa, po latach starań, jest
punktem Rajdu Historycznego, który od 30
lat odbywa się na terenie Włoch, Ursusa,
Ożarowa i innych ościennych miejscowości.

prawo. ,,Tam jest pomieszczenie, przez które
przechodzi się do kolejnego, tam siedziałem’’.
Ktoś, kto nie zna topografii piwnic Jasnego
Domu nie może wiedzieć, które piwnice są
przechodnie. Pan Ludwik Molik wiedział. Do
dziś wzruszam się wspominając moment, w
którym Pan Molik zobaczył po latach wyryty
przez siebie napis ,,Ludwik Molik AK’’
Pamiętam również spotkanie z Panią Aliną
Górską-Kosińską ps. Kala, wizyty potomków
Pana Jerzego Kazimierskiego ps. Ludwik
oraz podpułkownika Szpaca. Niebywałym
honorem jest dla mnie towarzyszenie
rodzinom byłych więźniów, kiedy dotykają
wyrytego przez ich rodziców napisu. To jest
coś niezwykłego i zobowiązującego.
ŁR: Wspomniała Pani, że w 2013 r. założyła
Pani Fundację Willa Jasny Dom. Czym się
ona zajmuje i dlaczego powstała?
MPO: Fundacja została powołana by uchronić
to miejsce od zapomnienia. By edukować
ludzi, przede wszystkim młode pokolenia. By
krzewić postawy patriotyczne.

ŁR: Jak można wspomóc Fundację Willa
Jasny Dom?
MPO: Przede wszystkim, pamięcią i
szacunkiem dla tego miejsca. Będę
zobowiązana wszystkim, którzy będą
przekazywać wiedzę o dramatycznej historii
Willi Jasny Dom.

ŁR: W jaki sposób odbywa się edukacja
prowadzona przez Fundację?
MPO: Dzięki współpracy z warszawskim
oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej

ŁR: Dziękuję za rozmowę.

ŁR: Najbardziej przejmujące, zapadające w
pamięć spotkanie z byłymi osadzonymi w
tym miejscu, które Pani wspomina to...
MPO: W mojej pamięci i sercu pozostanie
na zawsze spotkanie z Panem Ludwikiem
Molikiem ps. Tomigan. Po publikacji artykułu
p. Doroty Kani dotyczącego Willi Jasny Dom,
Pan Molik zgłosił się do Instytutu Pamięci
Narodowej słusznie podejrzewając, że to mogło
być miejsce, w którym był przetrzymywany.
Przybył do piwnic w towarzystwie mediów
i pracowników IPN, czego miałam zaszczyt
być świadkiem. Do dziś żałuję, że nie miałam
wtedy tyle wiedzy i szacunku dla tego budynku,
bo pewnie nie puściłabym Pana Molika bez
zadania Mu miliarda pytań.
Pan Ludwik zszedł do piwnicy, rozejrzał się,
po czym powiedział ,,tam’’ i wskazał ręką na

ŁR: Czy w świadomości lokalnej jest
kultywowana pamięć o tym, co stało się w
tym miejscu?
MPO: Część włochowskiej społeczności
wie, co wydarzyło się w willi, ale ubolewam,
ponieważ świadomość lokalna jest zbyt mała.
Kiedy rozpoczęliśmy działalność fundacyjną,
uczyłam w liceum we Włochach. Muszę
10
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Sporna sesja Rady Miasta
zasady demokracji radni klubów PiS i Kocham
Pragę sprzeciwili się mieszaniu samorządu w
spory ideologiczne. Oba projekty nie znalazły
się ostatecznie w porządku obrad. Można to
uznać za sukces Praskiego samorządu. Tym
razem prowokacja autora stanowiska legła w
gruzach.

W środę 10 lutego odbyła się XVVI Sesja
Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
Sesja ciekawa, gdyż znaczną część
zajmowały sprawy rewitalizacji i planów
stworzenia Praskiego Traktu Książęcego.
Podczas prawie 7-godzinnych obrad nie
zabrakło jednak również emocji negatywnych.
Atmosferę postanowił podgrzać skrajnie
lewicowy radny, Pan Grzegorz Walkiewicz.
Znany ze swojego ostrego, czasem wręcz
wulgarnego języka aktywista, postanowił
skłócić ze sobą radnych, zgłaszając pod
obrady typowo ideologiczny wniosek. W treści
stanowiska, jakie zaproponował Pan radny,
mogliśmy znaleźć pomieszanie z poplątaniem.
Kwestie aborcji połączył z in-vitro, edukacją
seksualną, finansowaniem Kościoła, Polskę
w UE z zabezpieczeniem emerytalnym
kobiet – krótko mówiąc „od Sasa do Lasa”.
Często punkty zawarte w jego manifeście
ideowym, wzajemnie się wykluczały. Z
większych ciekawostek zawartych w projekcie
mogliśmy wyczytać m.in. o zdelegalizowaniu
organizacji odwołujących się do faszyzmu i
nazizmu (dziwnym trafem, autor zapomniał
dopisać komunizmu, bądź napisać po prostu
o systemach totalitarnych) oraz o dostępie do
zabiegów sterylizacji (czyżby autor projektu
postanowił się poddać takiemu zabiegowi?)…

Lansu na temacie aborcji nie było. Po co
jednak wprowadzać takie punkty? Niestety,
jak widać, niektórzy najlepiej czują się w
sytuacji konfliktu, wykorzystują emocje po obu
stronach i na siłę chcą narzucić swoją narrację
innym. Pod płaszczykiem walki o wolność
i prawo wyboru, sami opierają się o mowę
nienawiści (z którą tak rzekomo walczą) oraz
próbują odbierać innym prawo do własnego
zdania (czy to przypadkiem nie przejaw
totalitarnych zapędów?). Szkoda, że w tym
wypadku dała się w to wciągnąć również
Koalicja Obywatelska, której powinno zależeć
na wygaszaniu sporów ideologicznych –
wszak to sam Bronisław Komorowski zwykł
mawiać: „Zgoda buduje”. Tym razem jednak
dali się wykorzystać jednemu aktywiście, nic
na konflikcie nie zyskując.
W dużo lepszej atmosferze i bez eskalacji
sporów przebiegały natomiast dyskusje
dotyczące rewitalizacji Pragi. To na tym i
na problemach „zwykłego” mieszkańca
powinniśmy się skupiać jako radni. Dziura
w drodze, zaniedbane kamienice, chodniki
znajdujące się w opłakanym stanie, brak
miejsc parkingowych – to sprawy, które nie
mają barw partyjnych – i rozwiązywanie
tych problemów powinno dominować w
samorządzie oraz mobilizować radnych do
wspólnego działania. Tyle w teorii – jak będzie
z praktyką? Ostatecznie ocenimy za około 2,5
roku.

Co wspomniane hasła mają wspólnego z
samorządem? Właściwie nic. Nie od dziś
wiadomo jednak, że polityką nie rządzą
argumenty i logika, a emocje. Te jak najbardziej
udało się wnioskującemu wywołać. Dużo
bardziej stonowane, ale wciąż niemające nic
wspólnegozlokalnymsamorządemstanowisko
zaproponowała Koalicja Obywatelska. Na
szczęście przewodniczący tym razem szybko
zapanował nad emocjami i wyprzedzając
pyskówki przeprowadził głosowania w sprawie
znalezienia się stanowisk w porządku obrad.
Kierując się zdrowym rozsądkiem, mając na
celu dobro praskiego samorządu i opierając o

Kultura i tradycja narodowa
Falangiści założyli Polską Organizację Akcji
Kulturalnej, której celem było promowanie
kultury polskiej w Polsce i walka z kulturą obcą.
W czasie II wojny światowej funkcjonował
Ruch Kulturowy oraz pismo „Sztuka i Naród”,
związane z Konfederacją Narodu (organizacją
czasu wojny powiązaną z przedwojenną
Falangą). Mottem „Sztuki i Narodu” było
Norwidowskie: „Artysta jest organizatorem
wyobraźni narodowej”. Samo to motto
wskazuje rangę, jaką narodowcy nadają
kulturze. Na łamach „SiN” pojawiały się treści
promujące mocarstwowość Polski – hasło
„imperium”, zjednoczenie Słowiańszczyzny z
hegemoniczną rolą Polaków, kwestie kultury
imperialnej.
Kultura jest nośnikiem tożsamości
narodowej, ale co niebagatelne – niesie ze
sobą także potencjał etyczny. Przez przykład
bohaterów narodowych i mity sprawuje
funkcję wychowawczą. Pokazuje dzieciom,
młodzieży, ale i dorosłym, jakie wartości,
postawy etyczne, postawy życiowe są dobre
i pożądane. Kultura jest zatem również
nośnikiem etyki, a jeśli jest to kultura narodowa, >

Dość istotnym, a niekiedy pomijanym
elementem myśli narodowej, jest jej
stosunek do kultury i tradycji narodu. Można
domniemywać, że kultura zajmuje ważne
miejsce w myśli endeckiej, jako iż sama
endecka koncepcja narodu jest koncepcją
narodu kulturowego. Domniemanie takie
będzie oczywiście słuszne. ,,Jeżeli język jest
środkiem do wyrażania duszy narodu, to
literatura ojczysta jest bezpośrednim tej duszy
wyrazem’’ (Z. Balicki, Zasady wychowania
narodowego, rok 1909).
Literatura to jednak tylko wycinek dzieł kultury.
Obok niej są malarstwo, rzeźba, architektura,
teatr... Kultura narodowa jest kluczowa w
rozważaniach o narodzie, ponieważ to ona
jest nośnikiem jego tożsamości, opartej
na wspólnej religii, prawie, obyczajach,
zwyczajach, symbolach, mitach, legendach
itp.. Narodowcy zawsze mocno wspierali
krzewienie polskiej kultury, zwłaszcza tej,
która tworzona była „ku pokrzepieniu serc”,
czy tej oryginalnej z czasów zaborów czy
późniejszej (jak choćby środowisko „Sztuki i
Narodu” czyniło w czasie II wojny światowej).

Ernest Jerzy Kobyliński
Radny Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy
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obrazu czy rzeźby nie ma nic wspólnego z
przekazywaniem wyższych wartości, a wręcz
przeciwnie – służy rozbijaniu tradycyjnego
ładu społecznego. Kultura popularna i kultura
masowa to niezwykle ważne pola walki idei,
pola, na których lewica zadomowiła się aż za
dobrze. Poprzez swoją hegemonię kulturową
może tworzyć nowe znaczenia znanych
pojęć, choćby ,,rodziny’’, ,,społeczeństwa’’,
,,celu w życiu’’. Prosty przykład: im więcej
razy pokaże się w filmach, serialach,
przedstawieniach, książkach przysłowiową
szczęśliwą parę gejów wychowującą dziecko,
tym społeczeństwo bardziej będzie skłonne
zaakceptować takie relacje w rzeczywistości,
bo będzie miało wytworzone przez obcowanie
z takimi treściami pozytywne sądy. W związku
z tym szczególnie ważnym zadaniem dla
wszystkich sił stojących po stronie łacińskiego
i polskiego porządku społecznego jest
odbicie obszaru kultury, bo władza nad nią to
władza nad wyobraźnią, pojęciami, językiem,
tożsamością i etyką narodu.

to ta etyka jest wspólna dla całego narodu.
Ma to zasadnicze znaczenie w procesie
budowy państwa, wzmacniania tożsamości
narodowej, jak i ich utrzymaniu czy rozwijaniu.
Tylko tożsame u wszystkich członków grupy
rozumienie tak podstawowych pojęć, jak
„dobro” i „zło” (ale również bardziej złożonych
– „naród”, „interes narodowy”, „rodzina”...)
jest gwarantem sprawnie rozwijającego się
społeczeństwa.
Monokulturowość
zalicza
się
do
podstawowego kanonu postulatów ruchu
narodowego. W sytuacji, gdy w państwie
rozwijają się odrębne od siebie kultury (nie
chodzi tutaj o kulturowe regionalizmy), z innymi
definicjami pojęć związanych z etyką i formą
społeczeństwa, jego spoistość, a co za tym
idzie siła, są pomniejszane. Multikulturalizm,
równouprawnienie różnych kultur to równia
pochyła prowadząca do upadku narodu i
jego państwa. Historia uczy, że państwa
wielonarodowe, wielokulturowe, pozbawione
kultury dominującej – upadają. Dlatego też
naród powinien pielęgnować swoją kulturę
i tradycje, aby były one jego życiodajnym
spoiwem.
Praktycznym wymiarem kultury narodowej jest
jej tworzenie. W tym miejscu można wymienić
niektórych twórców polskiej kultury, związanych
z obozem narodowym: Jan Kasprowicz
(1860-1926), Jan Gwalbert Pawlikowski
(1860- 1939), Władysław Rabski (1865-1925),
Zygmunt Wasilewski (1865-1948), Władysław
Reymont (1867-1925), Adolf Nowaczyński
(1876-1944), Karol Hubert Rostworowski
(1877-1938), Jan Dobraczyński (1910-1994),
Bronisław Onufry Kopczyński (1916-1943),
Kazimierz Winkler (1918-2014), Wacław
Bojarski (1921-1943), Zdzisław Stroiński
(1921-1944), Andrzej Trzebiński (1922-1943),
Tadeusz Gajcy (1922-1944).
Ten krótki szkic przedstawia
najważniejsze elementy zagadnienia, jakim
jest rozumienie znaczenia kultury przez polski
obóz narodowy. Warto o tym przypominać,
szczególnie w obecnych czasach, gdzie
znacząca większość tworzonych ,,dzieł
sztuki’’ z zakresu muzyki, filmu, serialu,

Tekst na podstawie dwóch podrozdziału
nieopublikowanej jeszcze pracy ,,Ruch
Narodowy. Wczoraj, dziś i jutro’’ autorstwa
Aleksandra Kowalińskiego i Tomasza Dorosza.
Aleksander Kowaliński
sekretarz RN Mazowsze
prezes RN Warszawa

"Ciężko jest być wiernym Bożym
przykazaniom, ale zachowanie
ich daje radość, a pogwałcenie
mnoży krzyże i mękę."

Kard. Stefan Wyszyński
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Narodowcy przeciwko komunizmowi
drogi komunikacji były często niszczone
przez UB. Początek lat 50. to czas, w którym
wybuchła afera ,,Bergu’’. Kontrwywiad Polski
Ludowej odkrył współpracę emigracyjnych
środowisk niepodległościowych (w tym
SN) z wywiadami Stanów Zjednoczonych i
Zjednoczonego Królestwa. Spowodowało
to ferment, serię odejść ze struktur i utratę
znaczenia emigracji oraz zerwanie kontaktów
kierownictwa SN z działaczami w kraju. W 1954
roku w związku z kryzysem prezydenckim
(August Zaleski nie przekazał stanowiska
następcy) SN utworzyło razem z PPS i PSL
Tymczasową Radę Jedności Narodowej,
konkurencyjną wobec Rządu (dopiero w
1970 roku dokonało się ponowne połączenie).
W latach sześćdziesiątych odnotowywano
duże wpływy SN na całą polską emigrację.
Utworzono też Instytut Romana Dmowskiego,
który był ośrodkiem gromadzenia wiedzy o
historii ruchu narodowego. W latach siedemdziesiątych siła emigracyjnego SN wyraźnie
spada. Brakowało nowych działaczy, a
starzy zaczęli umierać. SN organizowało
cykliczne zjazdy działaczy z całego świata,
na których omawiano strategię polityczną
i sytuację w kraju. W 1992 roku rozwiązano
emigracyjne struktury SN i przekazano
ciągłość organizacyjną Stronnictwu Narodowo-Demokratycznemu w Warszawie.
Jak
wyglądała
działalność
narodowców w kraju? Klęska akcji ,,Burza’’,
w tym upadek Powstania Warszawskiego,
doprowadziły do rozłamów i przetasowań
w
podziemiu
niepodległościowym.
Narodowcy odłączyli się od grup akowskich
widząc ich katastrofalną dla Polski
politykę. Postanowiono przejąć inicjatywę
tworząc nową organizację konspiracyjną
nastawioną na walkę z Sowietami i reżimem
komunistycznym. W listopadzie 1944 roku
władze Stronnictwa Narodowego oraz
dowódcy NOW-AK i NSZ-AK postanowili o
utworzeniu Narodowego Związku Zbrojnego,>

Po wypchnięciu Niemców z ziem polskich
przez Sowietów i pozostające pod ich
kontrolą oddziały polskie kraj pozostawał
wciąż pod okupacją jednego z wrześniowych
najeźdźców. Hasło NSZ – ,,nim Hitler runie
śmierć komunie’’ – pozostawało w 1944
i 1945 roku wciąż aktualne. Stąd geneza
powstania antykomunistycznego i fenomenu
żołnierzy wyklętych. Walki leśnych oddziałów,
jak wiadomo z tragicznej historii, nie przyniosły
Polsce wolności. Nie oznacza to jednak, że
narodowcy poddali się. Wręcz przeciwnie – w
nowej rzeczywistości Polski Ludowej nadal
konspirowali przeciwko komunizmowi, zaś
emigracyjne Stronnictwo Narodowe starało
się wciąż organizować życie znacznej części
Polonii.
Przez okres Polski Ludowej główny
ośrodek ruchu narodowego znajdował się na
emigracji. Struktury emigracyjne Stronnictwa
Narodowego powołano w 1939 roku we
Francji. Później, aż do 1992 roku, Londyn
był gospodarzem dla centrali SN, jak i
redakcji głównego organu prasowego SN,
,,Myśli Polskiej’’. Struktury funkcjonowały
w wielu krajach Zachodu. Przez okres II
wojny światowej SN było jednym z filarów
władz na uchodźstwie. SN nie uznawało ani
narzuconego rządu komunistycznego ani
przesuniętej granicy wschodniej. Narodowcy
na emigracji uważali, że mają obowiązek
przygotowywać odsiecz dla Polski. Za
najważniejsze zadanie dla Polaków mieli
biologiczne przetrwanie narodu i elit. Po
zakończeniu wojny SN ciągle współtworzyło
struktury na uchodźstwie. Posiadało sieć
kurierów, dzięki którym utrzymywało relacje
z narodowcami w kraju, a także było w
stanie przeprowadzać ewakuacje najbardziej
zagrożonych aresztowaniami działaczy oraz
przesyłać pomoc (paczki, pieniądze) do kraju,
jak np. robiła to przez lata Maria Mirecka-Loryś
(działaczka MW, SN, żołnierz NOW i NZW,
Komendantka Główna NZW Kobiet). Niestety,
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Krupa ,,Wierzba’’, ,,Pułkownik’’ i ujęty w
grudniu 1961 roku Andrzej Kiszka ,,Dąb’’,
,,Bogucki’’. Józef Franczak ps. ,,Lalek’’ (ZWZ,
AK, WiN), zginął w walce z komunistami 21
października 1963 roku jako ostatni z Żołnierzy
Wyklętych. Józef Czerniewski, działacz MW
i SN, był najdłużej ukrywającym się przed
komunistami narodowcem. SB aresztowało
go 12 maja 1965 roku i zamknęło w szpitalu
psychiatrycznym chcąc zrobić z niego wariata
nierozumiejącego nowej rzeczywistości. Tam
jednak był traktowany nadzwyczaj dobrze
– personel zrozumiał, że ma do czynienia
z represjonowanym i zapewnił mu osobny
domek wraz z pełną swobodą.
Narodowcy toczyli zaciekłe walki
partyzanckie i akcje przeciwko komunistom.
Rozbijano więzienia, likwidowano działaczy
komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej,
funkcjonariuszy UB i innych organów Polski
Ludowej, a także Sowietów, m.in. z NKWD.
Agitowano ludność cywilną do stawienia
oporu komunizmowi. Jako przykłady zbrojnej
działalności narodowców można wymienić
akcje: atak na areszt PUBP w Krasnosielcu
w maju 1945 roku, podczas której oddział
NSZ odbił z więzienia kilkudziesięciu żołnierzy
NSZ i AK zadając UB straty 9 zabitych i wielu
rannych przy jednym zabitym po stronie
własnej, zwycięska dla narodowców bitwa pod
Kuryłówką w maju 1945 roku stoczona między
NOW a NKWD, czy działalność patrolu
Pogotowia Akcji Specjalnej dowodzonego
przez
Mieczysława
Dziemieszkiewicza
,,Roja’’ (kilkadziesiąt udanych akcji przeciw
komunistom, m.in. w listopadzie 1947 roku
opanowanie posterunku MO w Barańcach czy
w kwietniu 1948 roku oswobodzenie transportu
więźniów z Węgrowa do Warszawy) albo
Henryka Flamego ,,Bartka’’.
Siły komunistyczne były jednak
przeważające. Zbrojne oddziały zostały
rozbite.
Żołnierze-narodowcy,
których
schwytano żywcem, a także narodowcy-działacze polityczni byli wyłapywani przez służby.
W czasie przesłuchań byli bezlitośnie bici i
torturowani. Narodowcy wypełnili katownie i
więzienia Polski Ludowej, niejednokrotnie zaś

szybko przemianowanego na Narodowe
Zjednoczenie
Wojskowe.
Organizacja
tworzyła się przez pierwsze miesiące 1945
roku. Do NZW dołączały się też lokalne
oddziały Armii Krajowej. Przez pierwsze lata
walki z komunizmem działacze Organizacji
Polskiej ONR kontynuowali walkę NSZ,
ale po kolejnych aresztowaniach i wreszcie
rozbiciu Komendy Głównej NSZ w lecie
1945 roku podporządkowali się dowództwu
NZW. Niezależnie od tworzenia się NZW,
akowcy na bazie rozwiązanej 19 stycznia
1945 roku AK zakładali przez kolejne miesiące
nowe organizacje konspiracyjne: NIE, Armia
Krajowa Obywatelska, Bojowy Oddział Armii,
Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, Zrzeszenie
,,Wolność i Niezawisłość’’, Ruch Oporu Armii
Krajowej, Konspiracyjne Wojsko Polskie,
Armia Polska w Kraju.
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
utworzyło oddziały Pogotowia Akcji Specjalnej,
które to prowadziły bezpośrednią walkę z
komunistami. Kierownictwo NZW zakładało
wiarę w rychły wybuch konfliktu między
zachodnimi a wschodnimi aliantami. Jak się
zdawało, nowa wojna, tym razem toczona
przez kapitalistyczne Stany Zjednoczone
oraz państwa Europy Zachodniej z jednej
strony i komunistyczny Związek Sowiecki
wraz z krajami satelickimi z drugiej była
logiczna, wszak ideologie te są niemożliwe
do pogodzenia, a Sowieci planowali wciąż
rewolucję światową i podbój Europy. NZW
miało stać się w tej wojnie główną siłą
konspiracji w kraju i wraz z maszerującymi na
wschód wojskami Zachodu wywalczyć nową
Wielką Polskę od Szczecina i Wrocławia przez
Wilno i Lwów aż do Dniepru.
Podziemie
narodowe
jako
zorganizowana siła zostało rozbite przez
współdziałające siły komunistyczne – UB,
NKWD, KBW, Smiersz, LWP, MO, PPR,
Informację Wojskową. Lata 1946-1947 to
zdziesiątkowanie oddziałów leśnych. W
latach 1948-1950 rozbito komendy okręgowe,
a do 1954 roku rozbito też dowództwa
powiatowe. Ostatni partyzanci narodowi
to aresztowany w lutym 1959 roku Michał
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Komitet
Porozumiewawczy
Organizacji
Polski Podziemnej, przemianowany na
Komitet
Porozumiewawczy
Organizacji
Demokratycznych
Polski
Podziemnej.
Tworzyły go Stronnictwo Narodowe,
Zrzeszenie ,,WiN’’, Niezależna Polska Partia
Socjalistyczna, środowiska piłsudczykowskie.
Na przywódcę wybrano Włodzimierza
Marszewskiego, zasłużonego działacza
narodowego – wspierał Komitet Narodowy
Polski, był członkiem Związku Zawodowego
,,Praca Polska’’ i OWP, jednym z najbardziej
wpływowych polityków SN, organizatorem
i dowódcą NOW i NZW. Komitet złożył
memoriał do Rady Bezpieczeństwa ONZ w
sprawie sytuacji w Polsce. Wkrótce potem W.
Marszewski został aresztowany przez UB i
stracony. SN w wyborach do Sejmu w 1947
roku poparło, z zastrzeżeniami, co do taktyki
(nie wierzono w możliwość powstrzymania
ekspansji komunizmu drogą parlamentarną),
mikołajczykowskie PSL.
Bolesław Piasecki był liderem frakcji,
która postanowiła pójść na współpracę z
reżimem komunistycznym i odgrywała pewną
rolę w systemie władzy Polski Ludowej. Jest
to geneza grupy skupionej wokół pisma ,,Dziś
i Jutro’’ (wydawanego od listopada 1945 roku)
i Instytutu Zachodniego, której członkowie
wywodzili się z RNR ,,Falanga’’, Konfederacji
Narodu, Związku Młodych Narodowców.
Środowisko to miało pełnić rolę pośrednika
między katolikami a nową władzą, głosząc
historyczny kompromis między Kościołem
i partią. Bolesław Piasecki był kluczową
postacią dla firm ,,Inco’’ i ,,Veritas’’ oraz ,,ZZG’’.
Utworzono w 1947 roku także Stowarzyszenie
PAX, będące głównym ośrodkiem tej grupy i
monopolicznym wydawcą pism katolickich.
Ocena postaw Bolesława Piaseckiego
jest trudna. Współpracował z NKWD i
UB, ale swoje wpływy wykorzystywał
do
wyciągania
niepodległościowców
(narodowców, akowców) z więzień i dawania
im pracy. Potępiał podziemie, zwalczał
prawdziwie patriotyczny kler (jak np. Stefana
Wyszyńskiego), ale wspierał natolińczyków >

po pokazowych procesach, przesiadywali
w celach śmierci. Komuniści w mordach
sądowych zlikwidowali setki działaczy
narodowych. W ten sposób życie stracili m.in.
Adam Doboszyński (działacz OWP, SN, jeden
z ideologów ruchu narodowego), Stanisław
Kasznica (członek ONR ,,ABC’’ i OP, Grupy
,,Szańca’’, OW ZJ, ostatni komendant
główny NSZ) i Lech Karol Neyman (działacz
ZA ,,Młodzież Wszechpolska’’, ONR, OW
ZJ, NSZ, ideolog narodowy). Inni ginęli w
więzieniach bez wyroków sądów lub nawet
wbrew nim (w czasie odbywania kary
pozbawienia wolności), jak Piotr Abakanowicz
(ostatni szef sztabu Komendy Głównej NSZ),
Edward Bednarski (członek SN, NOW,
NSZ), Leon Dziubecki (działacz SN) oraz
Tadeusz Łabędzki (działacz MW, MWP,
SN, NSZ, naczelny przedwojennego pisma
,,Wszechpolak’’).
Narodowcy starali się w kraju
podejmować działalność polityczną. Rok
1945 był rokiem pewnego rodzaju nadziei, być
może naturalnej, po pokonaniu Niemiec, po
sześciu latach wojny. Można powiedzieć, że
pojawił się nawet cień optymizmu. Narodowcy
kierowali się wizją Stronnictwa Narodowego,
jako wyrazu rządu na uchodźstwie w kraju.
Dostrzegano szanse dla legalnej działalności
– istniał mikołajczykowski PSL, Stanisław
Grabski, jeden z ważniejszych endeckich
polityków, był w latach 1945-1947 jednym
wiceprezesów Krajowej Rady Narodowej,
reaktywowano
organizacje
harcerskie
i młodzieżowe. Grupa działaczy SN, z
pełną świadomością ryzyka, złożyła do
komunistycznych władz wnioski o legalizację
partii. Obiecano im nawet rozmowę z
Bolesławem Bierutem, jednak ta się nie odbyła
– zamiast tego UB aresztowało endeków.
Prawdziwym celem akcji legalizacyjnej było
pokazanie opinii światowej kulisów polityki
w kraju i prawdy o nowej komunistycznej
rzeczywistości.
Na jesieni 1945 roku podjęto
próbę odtworzenia Delegatury Rządu
na Kraj. W styczniu 1946 roku powołano
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1958 roku rozbity przez SB). W 1958 roku
na Uniwersytecie Warszawskim założono
tajną Ligę Narodowo-Demokratyczną, której
celem miało być szerzenie wśród młodzieży
akademickiej ideałów endeckich. Organizacja
została rozbita w 1960 roku. Po rozbiciu tych
grup narodowcy pozostawali zasadniczo w
rozproszeniu.
Ciągłość
obozu
politycznego
zapewniła
funkcjonująca
wtedy
tzw.
paleoendecja,
czyli
starzy
nestorzy,
depozytariusze tradycji ruchu narodowego.
Prowadzili spotkania, ,,salony’’, w czasie
których dyskutowano o idei narodowej i
kształcono nowe pokolenia działaczy. Wśród
paleoendeków należy wymienić Konstantego
Skrzyńskiego (działacz Ligi Narodowej,
dyplomata, polityk SN), Leona Mireckiego
(prawnik, członek OWP, SN, NOW, AK),
Napoleona Siemiaszkę (prawnik, działacz SN,
więzień Berezy Kartuskiej; prowadził salon przy
ul. Pięknej w Warszawie, Klub Dyskusyjny im.
Jana Ludwika Popławskiego, wykształcił duże
grono narodowców, miał wpływ na powstanie
w 1981 roku Narodowego Odrodzenia
Polski),
Wojciecha
Chrzanowskiego
(członek Młodzieży Wielkiej Polski, SN, MW,
NOW-AK, batalionu ,,Gustaw’’’, Ligi Narodowo-Demokratycznej, Ruchu Młodej Polski,
,,Solidarności’’ i wreszcie Związku Chrześcijańsko-Narodowego), Leona Mrzygłockiego
(działacz SN) czy Macieja Giertycha (syn
Jędrzeja, kolporter pism narodowych).
Endeków wspierali także księża – kard. Stefan
Wyszyński, bp Zbigniew Kraszewski, bp
Władysław Miziołek, ks. Bronisław Sroka. To
środowisko starszych działaczy przejawiało
jednak pewnego rodzaju apatię i niemożność
działania. Koncentrowano się w zasadzie
tylko na dyskusjach w hermetycznym gronie
oraz upamiętnianiu ważnych wydarzeń przez
zamawianie mszy czy fundowanie tablic (w
latach osiemdziesiątych). Tkwiono mentalnie
w latach trzydziestych. Patrzono na sytuację
polityczną przez pryzmat szukania mniejszego
zła –wyszukiwano w PZPR ,,narodowych’’
komunistów i kibicowano im w walce z
bardziej internacjonalistycznie nastawionymi

i moczarowców – ,,mniejsze zło’’(?) w partii.
Sprawa zabójstwa jego piętnastoletniego
syna Bohdana pozostaje niewyjaśniona do
dziś, choć jedną z bardziej prawdopodobnych
przyczyn była zemsta środowisk żydowskich
za międzywojenną działalność Piaseckiego.
Część historyków widzi w jego ruchu
powojenną inkarnację ruchu narodowego
(B. Piasecki chciał zachowania i rozwoju
narodowej spójności, ducha, dyscypliny
i substancji biologicznej narodu), inni
uważają, że do spraw ideowych podchodził
instrumentalnie, dążąc jedynie do zdobycia
władzy (światopoglądy i programy RNR
,,Falanga’’, KN i ,,Dziś i Jutro’’ były zupełnie
inne), którą w PRL w pewnym sensie osiągnął
– był przez cztery kadencje posłem na Sejm
PRL oraz członkiem Rady Państwa (lata
1971-1979) i jednym z najbogatszych ludzi w
kraju. Niezwiązani z B. Piaseckim narodowcy
uważali środowisko PAX-u, przynajmniej w
latach czterdziestych i pięćdziesiątych, za
kolaboracyjne.
Po odwilży 1956 roku środowisko
PAX-u traci na znaczeniu. Na skutek
skutecznej
propagandy
oraz
błędów
politycznych
popełnionych
przez
B.
Piaseckiego paxowcom, a nie faktycznym
stalinowcom, zarzucano odpowiedzialność za
,,błędy i wypaczenia’’. W tym czasie pojawia
się także nowa postępowa inteligencja
katolicka (wśród niej Stanisław Stomma,
Jerzy Zawieyski, Tadeusz Mazowiecki). Z
postępowcami i puławianami toczył B. Piasecki
na tyle, na ile było to możliwe, rywalizację.
W okresie odwilży część narodowców,
pozostających do tej pory w ukryciu,
aktywizuje się. Pojawiają się w przestrzeni
publicznej hasła Stronnictwa Narodowego.
Działacze narodowi próbują kandydować
do rad. Jednocześnie endecy przenikają
do adwokatury, do Związku Bojowników o
Wolność i Demokrację (ZBoWiD) czy Klubów
Inteligencji Katolickiej. W 1956 roku z inicjatywy
Franciszka Szwajdlera, przedwojennego
lidera Endecji w Łodzi, powstaje konspiracyjny
Ośrodek Myśli Narodowej planowany jako
zalążek odrodzenia ruchu narodowego (w
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aktywność młodej struktury w strajkach oraz
represje w czasie stanu wojennego zniszczyły
RMP jako zorganizowany byt. Niezależnie
od organizacji odwołujących się do tradycji
endeckich, działali także indywidualni ludzie,
jak Zygmunt Goławski, Edward Staniewski,
narodowo-katoliccy działacze ,,Solidarności’’
przez korowców przezywani ,,prawdziwkami’’
(od ,,prawdziwych Polaków’’). Pokłosiem ich
działalności są takie formacje, jak Podlaska
Grupa Ludowo-Narodowa, Podlaski Komitet
Samoobrony Ludzi Wierzących, Ruch, Nurt
Niepodległościowy, Ruch Porozumienia
Narodowego, Robotniczy Ruch Narodowy. W
stronę narodową dryfowała grupa skupiona
wokół Antoniego Macierewicza. Pierwiastki
narodowe pojawiły się wśród warszawskich
działaczy Konfederacji Polski Niepodległej
tworzących Grupę ,,Szczerbiec’’. Te inicjatywy
zdobywały coraz większe wpływy w
,,Solidarności’’, jednak stan wojenny przerwał
ten proces.
Ostatnia dekada Polski Ludowej
zaczęła się od stanu wojennego, który
zepchnął wszystkie inicjatywy do podziemia,
a wielu działaczy ,,unieszkodliwił’’ przez
więzienia czy internowanie. Paleoendecji
brakło sił i pomysłu na działanie w tej nowej
rzeczywistości, nie licząc wydawania pism
czy nielicznych prób dialogu z komunistami
(koncepcja
endecko-komunistycznego
Okrągłego Stołu). Maciej Giertych wszedł
do Rady Konsultacyjnej stworzonej przez
generała Jaruzelskiego. Wierzono, że stan
wojenny da endekom szansę na wejście do
głównego nurtu polityki – nic z tych rzeczy się
jednak nie stało. Powstała zaś nowa inicjatywa
– Unia Nowoczesnego Humanizmu.
Zajmowała się wydawaniem literatury, w tym
endeckiej. Od stanu wojennego rozwijają
się środowiska młodoendeckie, z których
część skupiona była wokół koncepcji
Jędrzeja Giertycha, a część wokół Wojciecha
Wasiutyńskiego i Wiesława Chrzanowskiego.
,,Giertychowcy’’
tworzyli
Wydawnictwo
Narodowe ,,Chrobry’’ o profilu endeckim
i katolickim. Prowadzono też prelekcje i >

działaczami. Uważano, że dominacja
sowiecka jest na tyle niepodważalna, że
jedyną możliwością jest jej przeczekanie.
Jędrzej Giertych postulował nawet wizję
polityki prosowieckiej, ale antykomunistycznej
widząc sojusz PRL-ZSRS, ale pozbawiony
podbudowy marksistowskiej. Na Komitet
Obrony Robotników (KOR) patrzono
negatywnie, widząc w nim emanację lewicy
laickiej.
Lata
siedemdziesiąte
i
osiemdziesiąte to okres tworzenia się
masowego ruchu oporu przeciw komunizmowi.
Paleoendecja jest w tym czasie skostniała,
zamknięta i apatyczna, ale pojawia się tzw.
neoendecja – ruch młodzieży zafascynowanej
myślą narodową. Neoendecy uczestniczyli w
,,Solidarności’’ oraz Niezależnym Zrzeszeniu
Studentów. Nastawieni byli na aktywizm.
Działali
rozprowadzając
wydawnictwa
drugiego obiegu, protestując i demonstrując.
W 1977 roku powstał Polski Komitet
Obrony Życia i Rodziny, działający jawnie,
odwołujący się do wartości katolickich i
narodowych. Komitet, przemianowany w
1978 roku na Komitet Obrony Życia, Rodziny
i Narodu, złożył wniosek do Sejmu PRL o
zmianę ówcześnie obowiązującej ustawy
aborcyjnej. Organizacja cieszyła się poparciem
kleru i katolików świeckich. Była projektowana
jako przeciwwaga dla lewicowego KOR-u,
nie miała jednak dużego wpływu. Komitet
odzwierciedlał tendencje paleoendeckie. W
jego łonie narodził się autonomiczny Związek
Młodzieży Narodowej oraz Polski Związek
Akademicki. Wszystkie te organizacje
zakończyły działalność wraz z nastaniem
stanu wojennego. Na uwagę zasługuje też
Ruch Młodej Polski powstały w drugiej połowie
lat siedemdziesiątych. RMP odwoływał
się do myśli narodowej. Jego liderami byli
Aleksander Hall, Marek Jurek, Arkadiusz
Rybicki i Jacek Bartyzel. Celem RMP było
odzyskanie przez Polskę pełnej niepodległości
na drodze skutecznej dyplomacji. Organizacja
wzięła udział w akcji strajkowej Sierpnia
'80 i dołączyła do ,,Solidarności’’. Masowa
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działalność narodowców i rozpoczęcie
działalności w nowej rzeczywistości tworzącej
się III Rzeczypospolitej.
Okres komunizmu w Polsce to
czas bardzo trudny, być może najtrudniejszy
w historii, dla ruchu narodowego. Jego
pierwsze lata były czasem walki na śmierć i
życie między narodowcami a komunistami.
Komuniści mieli w tej walce potężną
przewagę doprowadzając obóz narodowy
na skraj fizycznej eliminacji. Endecja nie
poddawała się jednak. Podejmowała próby
konspiracyjnej i opozycyjnej działalności w
ramach PRL – tworząc m.in. Ośrodek Myśli
Narodowej, Ligę Narodowo-Demokratyczną,
środowisko
paleoendecji,
ruch
neoendeccki. Przez cały ten okres centrala
ruchu narodowego znajdowała się na
emigracji, gdzie funkcjonowało Stronnictwo
Narodowe utrzymujące ciągłość od 1928 roku.
Narodowcy uważani byli przez komunistów za
najbardziej niebezpiecznych wrogów systemu.
W latach czterdziestych i pięćdziesiątych
stosowano terror na masową skalę – obławy,
represje, śledztwa połączone z torturami,
mordy sądowe i pozasądowe. W późniejszym
okresie agentura SB rozpracowywała grupy
niedobitków. Jednocześnie w przestrzeni
publicznej pojawiały się powiązane z
państwem organizacje odwołujące się,
przynajmniej częściowo, do myśli narodowej –
Stowarzyszenie ,,PAX’’ Bolesława Piaseckiego
czy ,,narodowi’’ komuniści (natolińczycy,
moczarowcy, Zjednoczenie Patriotyczne
,,Grunwald’’).
Lata
siedemdziesiąte
i
osiemdziesiąte to czas powstawania wielu
inicjatyw odwołujących się mniej lub bardziej
do idei narodowej. Inicjatywy te dały podwaliny
do odrodzenia ruchu narodowego po roku
1989.

wydawano pisma ,,Nowe Horyzonty’’ czy ,,Pod
Prąd’’. Druga grupa próbowała bezskutecznie
reaktywować RMP, wydawała pismo ,,Polityka
Polska’’, miała wydawnictwo ,,Głosy’’
(później ,,Periculum’’,, ,,Sprawa Polska’’).
Chciano porzucić działalność podziemną
i działać legalnie, stopniowo poszerzając
zakres swobód. Nie akcentowano tak silnie
kwestii katolickich, odrzucano niechęć do
Piłsudskiego oraz teorie spiskowe (które
pojawiały się u giertychowców). Środowisko
to w połowie lat 80. odeszło od endeckości na
rzecz neokonserwatyzmu. Jeszcze jednym
środowiskiem było powołane w listopadzie
1981 roku Narodowe Odrodzenia Polski. NOP
zajmował się udziałem w demonstracjach,
mszach za Ojczyznę, strajkach, pielgrzymkach
na Jasną Górę. Wizerunek NOP był radykalny
ideowo
i
programowo.
Odwoływano
się do myśli narodowo-radykalnej oraz
tradycjonalizmu katolickiego. Wydawano
pismo ,,Jestem Polakiem’’. Także wokół
Krzysztofa Kawęckiego tworzyło się niewielkie
środowisko narodowe. Próbowano utworzyć
tajne struktury SN, jednak bez aprobaty
władz emigracyjnych. Warto wspomnieć
również duszpasterstwo przy ul. Zagórnej w
Warszawie. Stało się ono miejscem spotkań
szeroko pojętej prawicy – narodowców,
konserwatywnych
liberałów
Janusza
Korwin-Mikkego, KPN, Stronnictwa Polityki
Realnej, weteranów AK, NOW, nestorów ruchu
narodowego, NOP. Odbywały się tam wykłady
oraz kolportaż prasy. Praskim akcentem jest
kiosk z wydawnictwami narodowymi w parafii
Bożego Ciała przy ul. Grochowskiej, na który
w 1988 roku złożono doniesienie do kurii o
szerzenie antysemityzmu. Kuria nie podjęła
jednak działań. W ogóle, kwestia przypisywania
środowiskom narodowców antysemityzmu
była elementem rywalizacji w opozycji antykomunistycznej. Środowiska lewicy laickiej
próbowały
dyskredytować
narodowców
przez oskarżenia o antysemityzm i hołubienie
teoriom spiskowym. Także SB przeprowadzała
akcje o takim profilu. Środowisko z Zagórnej
przestało działać w 1988 roku. Datę tę można
uznać za cezurę kończącą podziemną

Aleksander Kowaliński
Prezes warszawskiego koła
Ruchu Narodowego
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Zima nad Polską
Ważne postacie z czasów Powstania Styczniowego

I. „Biały” bankier
Urodził się 24 marca 1812 r. w Warszawie, w
zamożnej rodzinie rabinów żydowskich. Jego
ojciec Samuel Eleazar Kronenberg zajmował
się bankowością. Z żoną, Teklą z domu Levi,
miał ośmioro dzieci: Leopolda Stanisława,
Ludwika, Rozalię, Stanisława Salomona,
Dorotę, Marię, Henryka Andrzeja i Władysława
Alfonsa. Leopold Stanisław ukończył
gimnazjum pijarskie na Żoliborzu i zdał
egzamin maturalny w Liceum Warszawskim.
Potem wyjechał na studia do Niemiec.
Uczył się w Akademii Praktyczno-Technicznej w Hamburgu oraz na Uniwersytecie
Berlińskim. Wrócił do Warszawy w 1832 roku,
obejmując kierownictwo domu bankowego
„S.L. Kronenberg, wdowa i synowie”. W
1833 roku został wpisany do księgi kupców
warszawskich. Miał wówczas 21 lat.

doskonale wykształcony biznesmen wykazał
się znakomitymi talentami handlowymi.
Uzyskał dzierżawę monopolu tytoniowego,
która z czasem przyniosła mu ogromny
majątek, obok innych lukratywnych inwestycji.
W 1848 roku Kronenberg zostaje udziałowcem
Spółki Żeglugi Parowej w Warszawie. W 1851
r. zakłada własny Dom Bankowy, zajmujący
się kredytowaniem przemysłu i rolnictwa
w Królestwie Polskim. W 1860 r. ma już w
Warszawie wielką, nowoczesną fabrykę
tytoniową, zatrudniającą 700 robotników. W
1851 r. Leopold Kronenberg, na polecenie
władz carskich, bierze udział w wystawie
światowej w Londynie. Odwiedza wówczas
m.in. Kryształowy Pałac i zgromadzoną w jego
wnętrzu ekspozycję. Wydarzenie to wywiera
na niego duży wpływ. Zdaje sobie sprawę z
cywilizacyjnego dystansu, jaki dzieli ziemie
polskie pod zaborem rosyjskim od najbardziej
rozwiniętych krajów Zachodu. >

W 1843 roku Leopold postanowił
zainwestować w przemysł cukrowniczy.
Powstała cukrownia w Tomczynie, kolejna
(w roku 1848) w Ostrowcach, a następna (w
1853 roku) w Walentynowie. W roku 1868
Leopold Kronenberg został prezesem spółki
cukrowniczej, przekształconej w 1870 r. w
Warszawskie Towarzystwo Fabryk Cukru
- największego producenta cukru w kraju.
W roku 1845 zawarł związek małżeński z
Ernestyną Rozalią Leo, panną wyznania
ewangelicko-augsburskiego, córką znanego
warszawskiego lekarza - Leopolda Augusta
Leo, pochodzenia mojżeszowego. Rok po
ślubie Kronenberg został ochrzczony w
Kościele Ewangelicko-Reformowanym.
Kronenbergowie mieli sześcioro dzieci:
Stanisława Leopolda, Władysława Edwarda,
Leopolda Juliana, Teklę Julię, Marię Różę,
prowadzącą w Warszawie znany salon literacki
i Rozalię. W roku 1845 Leopold nabył swój
pierwszy majątek ziemski – Brzezie. Młody,
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Leopolda Kronenberga. Prowadziła przez
Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Kotuń, Siedlce,
Łuków, Międzyrzecz Podlaski, Białą Podlaską
do Terespola. W 1871 zbudowano odcinek
Terespol - Brześć, dzięki czemu kolej
uzyskała połączenie z Koleją Moskiewską.
W 1873 r. otrzymała połączenie z Kijowem (w
Brześciu). Podobnie jak kolej Petersburska,
posiadała szeroki rozstaw szyn. W Warszawie
kolej została połączona bocznicą z koleją
Petersburską. Dworzec kolei Terespolskiej
(późniejszy Brzeski, Wschodni) został
zbudowany na Pradze niedaleko ulicy
Brzeskiej i Kijowskiej.
Następnie
Kronenberg
postanowił
zainwestować w budowę linii, która później
nazwana została Koleją Nadwiślańską lub
Nadwiślańską Drogą Żelazną. Prowadziła
ona z Mławy, na granicy z Cesarstwem
Niemieckim, poprzez Warszawę, Lublin i
Chełm do Kowla (obecnie na Ukrainie w
obwodzie wołyńskim). Pierwszy pociąg, w
liczącą 522 km trasę, wyruszył w dniu 29
sierpnia 1877 r. Trasa ta odgrywała ważną rolę
w tranzycie towarów z zachodnich obszarów
Cesarstwa Rosyjskiego i Królestwa Polskiego
do portu w Gdańsku. W przeciwieństwie
do innych inwestorów budujących w XIX
wieku linie kolejowe, Kronenberg zdawał
sobie sprawę, że naprawdę wielkie zyski
daje umiejętna eksploatacja kolei żelaznych,
czyli prawidłowa organizacja przewozów
towarowych i pasażerskich oraz racjonalne
zarządzanie.

W 1869 roku Leopold zakłada Bank
Dyskontowy w Petersburgu, zaś w 1870,
przy współpracy innych warszawskich
finansistów oraz przedstawicieli sfer arystokratyczno-inteligenckich, Bank Handlowy
w Warszawie. Bank Handlowy Spółka
Akcyjna był jego największym osiągnięciem
w dziedzinie bankowości i finansów. W
1856 roku rozpoczyna starania o dzierżawę
kopalni węgla kamiennego. Sukces w tej
dziedzinie odnosi w 1870 roku, kiedy w razem
z Gustawem Adolfem Findeisenem i Jakubem
Natansonem
zakłada
przedsiębiorstwo
akcyjne zajmujące się wydobyciem węgla
„Leopold Kronenberg i Spółka”. W roku 1874
zostało ono przekształcone w Warszawskie
Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów
Hutniczych. Towarzystwo to zarządzało
kopalniami Feliks I, Feliks II, Wiktor, Kazimierz
oraz Juliusz zlokalizowanymi w Zagłębiu
Dąbrowskim.
Leopold Kronenberg wspierał rozwój i
unowocześnienie rolnictwa, utrzymując bliskie
związki z wielkimi właścicielami majątków
ziemskich. Od 1857 r. należał do Towarzystwa
Rolniczego.
Uczestniczył
w
licznych
inicjatywach popierających wprowadzanie
nowoczesnych rozwiązań w produkcji rolnej
na terenie Królestwa Polskiego. Brał również
udział w opracowaniu i publikacji „Encyklopedii
Rolniczej”. Kolejnym ważnym obszarem
działalności Kronenberga stał się rozwój linii
kolejowych na terenie Królestwa. W 1869 roku
został wiceprezesem zarządu Towarzystwa
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej, eliminując Niemców z
kierownictwa obu przedsiębiorstw, m.in. dzięki
skutecznej kampanii prasowej. Kronenberg
czynił starania o dokończenie Kolei Warszawsko-Petersburskiej, a także o eksploatację i
długoletnią dzierżawę Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Występował o budowę odgałęzienia
tej linii do Katowic. Został również prezesem
Rady Zarządzającej Kolei Warszawsko-Terespolskiej. Była to linia kolejowa mającą swoje
stacje końcowe w Warszawie i Terespolu,
ukończona w 1866 roku. Powstała z inicjatywy

W okresie Powstania Styczniowego był
jednym z przywódców „Białych”- przeciwników
otwartej walki zbrojnej z zaborcami. „Biały”
bankier, jak nazywano Kronenberga, aktywnie
działał w środowisku bogatych ziemian
oraz warszawskiej elity i intelektualistów. W
grudniu 1862 r. odbywały się w jego domu
najważniejsze, przełomowe narady najwybitniejszych obywateli Królestwa Polskiego, Litwy
i Rusi. „Biali” byli zwolennikami prowadzenia
pracy organicznej: rozwoju przemysłu,
rolnictwa i handlu, co, poprzez wzmocnienie
ekonomiczne ziem polskich, miało w dalszej
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Kolejową - cenioną i popularną placówkę
szkolnictwa technicznego. Funkcję kuratora
tej szkoły pełnił przez dziesięć lat drugi syn
Leopolda – Władysław Edward. Między
innymi dzięki wsparciu Leopolda Kronenberga
założono, w 1875 roku, Muzeum Przemysłu
i Rolnictwa w Warszawie. Poza tym
Leopold był członkiem Komisji Umorzenia
Długu Krajowego, Rady Przemysłowej
Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych
i
Duchownych
Królestwa
Polskiego,
członkiem zarządu Giełdy Warszawskiej i
Starszym Zgromadzenia Kupców. Był także
założycielem Towarzystwa Kredytowego
Miasta Warszawy, Kasy Przemysłowców oraz
Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń
od Ognia. Sprawował funkcję prezesa
wydziału
Warszawskiego
Towarzystwa
Dobroczynnego. W 1868 roku otrzymał od
cara Aleksandra III order św. Włodzimierza i
dziedziczny tytuł szlachecki.
W latach 1868-1871 przystąpił do budowy
monumentalnego
pałacu-rezydencji w Warszawie, który miał być symbolem
pozycji i bogactwa właściciela, a tym samym
przyćmić wszystkie inne rezydencje w
mieście. Powstała w ten sposób wspaniała
budowla, mogąca rywalizować z najlepszymi
rezydencjami miejskimi ówczesnej Europy.
Budynek zaprojektował znany berliński
architekt pochodzenia mojżeszowego - Georg
Friedrich Heinrich Hitzig. Dekoracje wykonał
znany rzeźbiarz polski pochodzenia włoskiego
- Leonard Marconi. Pałac stanął na miejscu
osiemnastowiecznej kamienicy Augusta
Wilhelma Arndta. Był najbardziej luksusowym
budynkiem mieszkalnym powstałym w 2 poł.
XIX w. w Warszawie (wcześniej Kronenberg
mieszkał w pałacyku przy Marszałkowskiej
74). Po śmierci właściciela w 1878 r. częściowo
przeznaczony pod wynajem (mieścił się w
nim m.in. zarząd Kolei Nadwiślańskiej). W
dwudziestoleciu międzywojennym pałac
przeszedł na własność Banku Polskiego. Do
czasu budowy "Prudentialu", w pałacu miało
swą siedzibę Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie i od Wypadków "Przezorność". W >

perspektywie skutkować uniezależnieniem
od mocarstw zaborczych i odzyskaniem
niepodległości. Po wybuchu Powstania
Styczniowego i przejęciu władzy przez
„Czerwonych”, Kronenberg był zwolennikiem
przewagi stronnictwa „Białych” Rządzie
Narodowym. Jednakże, gdy doszło do
wybuchu walk przeciw zaborcy, Kronenberg
starał się za wszelką cenę wspierać
powstańców. Finansował zakupy broni
zagranicą i jej przerzut do kraju. Starał się
pozyskać wsparcie dla Powstania w stolicach
europejskich. W tym celu, w 1863 r. wyjechał
do Francji, a po powrocie do Warszawy latem
1864 roku, zdając sobie sprawę z fiaska
swojej misji, wycofał się z dalszej działalności
politycznej.
Leopold Kronenberg doskonale zdawał sobie
sprawę z siły oddziaływania prasy. Był aktywny
na rynku wydawniczym. Od 1859 r. wydawał
„Gazetę Codzienną”, przemianowaną w
1861 r. na „Gazetę Polską”. Było to pismo
o charakterze liberalno-demokratycznym i
silnym zabarwieniu narodowym, ale liberalizm
odnosił się do zagadnień gospodarczych, a
demokracja do polityki. Redaktorem „Gazety
Codziennej” był m.in. słynny pisarz i publicysta
epoki - Józef Ignacy Kraszewski.
Kronenberg założył też, finansując z środków
własnych, Szkołę Handlową, istniejącą w
Warszawie w latach 1875–1900, a będącą
poprzedniczką dzisiejszej Szkoły Głównej
Handlowej. Jej program nauczania obejmował
język polski, rosyjski, niemiecki i francuski,
geografię handlową, statystykę, historię
powszechną i historię Rosji, historię handlu,
matematykę, arytmetykę kupiecką, prawo
handlowe i wekslowe, towaroznawstwo,
zasadnicze pojęcia o wartości, zamianie
pieniądza, podaży i popycie w handlu,
kredycie,
stowarzyszeniach,
bankach,
ubezpieczeniach, urządzeniach celnych, a
także buchalterię, korespondencję handlową,
kaligrafię i rysunek. Leopold Kronenberg
finansował również utworzoną w 1875 roku
na warszawskiej Pradze - Szkołę Techniczną
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wycofywała się z publicznej działalności,
przekazując synowej Jadwidze opiekę nad
instytucjami dobroczynnymi. Miasto Lwów, w
1886 r., wybiło na jej cześć medal pamiątkowy.
Zmarła w Krasiczynie i tam została pochowana
w grobie rodzinnym (w 1890 r.). Jako
żona Leona Sapiehy urodziła dziewięcioro
dzieci. Prawie wszystkie zmarły w wieku
młodzieńczym, oprócz Adama Stanisława.
Adam Stanisław Sapieha wczesne dzieciństwo
spędził z matką w Paryżu. Od 1832 r. mieszkał
w Galicji. W 1847 ukończył gimnazjum we
Lwowie. Rozpoczął studia w Londynie, ale
przerwał je wraz z wybuchem Wiosny Ludów,
podczas której wrócił do ojca. Po wygaśnięciu
tej ogólnoeuropejskiej rewolucji osiadł w
Krasiczynie. W roku 1852 ożenił się z Jadwigą
z Sanguszków, z którą miał dziewięcioro dzieci.
W roku 1860 został członkiem pierwszej
rady nadzorczej Towarzystwa Wzajemnych
Ubezpieczeń w Krakowie, i funkcję tę pełnił
do 1864 r. Zaangażował się w uwieńczone
sukcesem starania o autonomię Galicji. W
1861 r. został wybrany do Sejmu Krajowego.
Dwa lata później stanął na czele Komitetu
Obywatelskiego Galicji Wschodniej i odegrał

drugiej połowie lat trzydziestych był siedzibą
biura Polskiej Linii Okrętowej Gdynia-Ameryka.
We wrześniu 1939 roku gmach spłonął od
bomb zapalających. Wyposażenie uległo
zniszczeniu, ruiny zostały zabezpieczone i w
takim stanie przetrwały wojnę. Długo trwało
decydowanie co począć z dosyć dobrze
zachowanymi murami. Ostatecznie w 1959
r. podjęto decyzję o rozbiórce, która została
przeprowadzona w latach 1961-1962. Pałacu
już nie odbudowano.
Leopold Kronenberg zmarł 5 kwietnia 1878
roku, w wieku 66 lat, w Nicei we Francji. Został
pochowany w kaplicy rodowej Kronenbergów
na cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w
Warszawie.
/Na podstawie artykułu Jacka Nowickiego,
napisanego w setną rocznicę Stowarzyszenia
Elektryków Polskich, opracował Marek
Strzeszewski./
II. Książę - pozytywista
Urodził się w rodzinie arystokratów. Jego
ojciec, książę Leon Ludwik Sapieha,
był marszałkiem sejmu galicyjskiego,
szambelanem dworu królewskiego Mikołaja I
Romanowa i jednym z dowódców Powstania
Listopadowego, odznaczony Orderem Virtuti
Militari. Matka – Jadwiga z Zamoyskich
słynęła
z
działalności
dobroczynnej.
We Lwowie stała na czele Towarzystwa
Dobroczynności św. Wincentego a Paulo.
Zakładała ochronki i sierocińce dla dzieci.
Jej działalność przyczyniła się znacznie do
złagodzenia biedy i poprawienia bytu ludności
okolic Krasiczyna. W 1863 r. w Krasiczynie
urządziła szpital dla rannych powstańców.
Opiekowała się także szpitalami we Lwowie
i Cieszanowie. Nie aprobując ryzykownych
przedsięwzięć politycznych swojego syna
Adama, czuła się z nim solidarną, a w lutym
1864 r. ułatwiła mu ucieczkę z więzienia.
Po Powstaniu Styczniowym sprowadziła do
Krasiczyna Siostry Służebniczki, które zajęły
się pracą wśród niewykształconej i ubogiej
ludności. Prowadziły także, w pobliskiej
szkole, ochronkę. Po śmierci męża stopniowo
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końca życia pozostał prezesem Lwowskiego
Towarzystwa Uczestników Powstania 1863
r. Otrzymał honorowe obywatelstwa miast:
Lwowa (w 1894 r.), Przemyśla, Sanoka
(„za zasługi, trudy, zabiegi i pracę dla kraju
i ojczyzny”), Brodów, Gródka, Jarosławia
(„w uznaniu zasług położonych dla kraju,
a szczególnie przez urządzenie wystawy
krajowej”), Dobromila, Jasła, Buczacza,
Kołomyi, Rzeszowa, Tarnopola, Trembowli,
Czortkowa, Brzeżan. Zmarł 21 lipca 1903 r.
w Bad Reichenhall w Bawarii. Twarz księcia
Adama Stanisława została upamiętniona
w postaci księcia Witolda na obrazie Jana
Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”.
Na podstawie Wikipedii (bibliografia: Leon
Gustaw Dziubiński: Poczet prezydentów,
wiceprezydentów i obywateli honorowych
miasta Lwowa)

poważną rolę w zorganizowaniu wyprawy
Antoniego Jeziorańskiego w Lubelskie
podczas
Powstania
Styczniowego.
Zaangażował się także w propagowanie
sprawy polskiej na Zachodzie. W tym czasie
został naczelnikiem obwodów przemyskiego
i sanockiego. Aresztowany przez Austriaków,
zbiegł wkrótce z więzienia we Lwowie za
granicę, gdzie pełnił funkcję Komisarza Rządu
Narodowego na Francję i Anglię.
W 1865 r. uzyskał amnestię od cesarza
Franciszka Józefa i mógł wrócić do rodzinnego
majątku. W roku 1868 ponownie wszedł
do Sejmu Krajowego podczas wyborów
uzupełniających.
Prezentował
program
niepodległościowy w opozycji do ugodowego
programu federacyjnego. W 1870 r. po raz
kolejny odnowił swój mandat poselski. W 1872
wycofał się na pięć lat z czynnej polityki, na
rzecz pracy organicznej. W latach 1877–1878
wystąpił jeszcze raz w sprawach konspiracji
niepodległościowej, związanej z wojną
rosyjsko-turecką, w ramach Konfederacji
Narodu Polskiego i tzw. Rządu Narodowego.
Po śmierci ojca, w 1879 r., odziedziczył jego
miejsce w Izbie Panów w Wiedniu (niem.
Herrenhaus – wyższy organ Austro-Węgierskiej Rady Państwa. W 1883 wrócił do
Sejmu Krajowego. Wśród ziemian miał
opinię radykała. Dla demokratów pozostawał
magnatem. W 1890 r. został właścicielem
części tzw. dóbr tabularnych Borszczów. W
latach 1860-1874 Adam Stanisław Sapieha
był członkiem i działaczem Galicyjskiego
Towarzystwa Gospodarskiego. Od lutego
1860 r. - członkiem jego Komitetu, a od czerwca
1874 –wiceprezesem i następnie prezesem
(od 18 czerwca 1875 do 30 czerwca 1900
r.). Był też naczelnikiem rady zawiadowczej
Krajowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Galicji i Lodomerii z Wielkim
Księstwem Krakowskim. W 1880 r. stanął
na czele spółki obywatelskiej, która wykupiła
z rąk żydowskich Truskawiec „z zamiarem
podniesienia upadającego zdrojowiska i
zapewnienia mu pomyślnego rozwoju”. Do

Opracował
Marek Strzeszewski

"Spośród wszystkich narodów
świata my Polacy winniśmy
najlepiej ocenić znaczenie i
wartość słowa wolność."
Mieczysław Dziemiszkiewicz ps. Rój
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Powstanie warszawskie oczami świadków
Tadeusz Misiński „Gustaw”, sierżant
podchorąży:
2 sierpnia przyszedł rozkaz, żeby natychmiast
opuścić posterunek, bo Niemcy przeczesują
poszczególne obiekty i zabierają młodych
ludzi. Opuściliśmy to stanowisko, przeszliśmy
przez ulicę Grochowską na drugą stronę.
Szliśmy w kierunku Parku Skaryszewskiego.
Wówczas jeszcze ulicy takiej nie było, jak
teraz jest, bo to była piaszczysta droga i
wzdłuż Parku Skaryszewskiego dużo wody
było. Myśmy musieli przejść przez wodę.
Dotarliśmy do punktu, w którym był jeden
z kolegów; tam były działki i na działkach
spotkaliśmy się. Dowiedziałem się, że będzie
następnego dnia natarcie na oddziały w Parku
Skaryszewskim. Już wspólnie razem, mój
oddział, z kolegą Walczakiem, przystąpiliśmy
do natarcia. Widocznie złe były informacje;
być może, że w nocy przyjechały następne
jednostki niemieckie. Przeszliśmy przez mur
– dwa, półtora metra wysokości. Dawniej to
była siatka… Nie siatka, tylko pręty metalowe,
ale Niemcy za okupacji likwidowali, zabierali,
tak samo jak w Ogrodzie Saskim. Pamiętam,
widziałem, jak piłowali to robotnicy i Niemcy
złom zabierali na amunicję. Tak samo tutaj nie
było już wysokiego ogrodzenia metalowego,
tylko sam murek. Myśmy przeszli. Jak już
mówiłem, widocznie była zła informacja i
nie wiedzieli, że – być może wcześniej tego
samego dnia – inny oddział ze wschodu przybył
do Parku Skaryszewskiego. Napotkaliśmy
bardzo silny ogień, tak że nasze granaty, nasze
pistolety, niewiele miały pożytku. Wszyscy
koledzy – dwie drużyny – zginęli. Mnie się
jakoś udało. Czułem, że jestem ranny. Jeszcze
nie wiedziałem, jak, co. Tu mnie bolało; byłem
przekonany, że gdzieś klatka piersiowa. Dwie
drużyny były, 12 osób, wszyscy zginęli…
Koledzy mieli granaty – parę było; chyba ze
trzy pistolety czy cztery. Też miałem pistolet.
Ale to nie miało żadnego skutku na ten ogień,
jaki myśmy otrzymali.

To była noc. Nie widzieliśmy, ile tego. Ogień
był straszny. Strzelanina była okropna. Oni
mieli przecież karabiny maszynowe. To siało
ze wszystkich stron. Mnie się udało dotrzeć
do muru. Tam była łączniczka. Pomogła mnie
przedostać się przez mur, doprowadziła mnie
do punktu sanitarnego. To, co pamiętam – to
były dwie sanitariuszki, może miały dziewczyny
po trzynaście lat. Pamiętam, jak zdjęły ze mnie
bluzę, zdjęły koszulę i patrzą, jak krew leci i
z przodu, i z tyłu, bo kula przeszła na wylot.
To były dwie kule. Ja już wtedy straciłem
przytomność. Nie wiedziałem jak, ale podobno
starsza sanitariuszka przyszła, może miała
dwadzieścia lat. Później po wojnie spotkałem
ją na przyjęciu, które organizowała Rada
Narodowa Grochowa. To było sfilmowane, ja
z tego spotkania mam kasetę. Opowiadałem
wszystko o naszej akcji. W ten sposób udało
mi się przetrwać, przeżyć Powstanie.
Później mnie transportowano – nie wiem,
Grochowem chyba, bo nie wyobrażam
sobie, żeby mnie wieźli ulicą Targową, to było
niemożliwe raczej. To było opanowane przez
Niemców. Niemcy tędy często [przejeżdżali],
różne transporty przejeżdżały. W każdym
bądź razie dowieźli mnie – zastanawiam się,
że na pewno gdzieś Grochowem, niedalekim
Grochowem – dotransportowali mnie do
szpitala powstańczego, który mieścił się przy
ulicy Kowelskiej. Tam jest tablica wmurowana,
że tu był szpital powstańczy.
Jan Kowalski „Miłosz”, kapral:
To jest bardzo ważna sprawa. Jak myśmy
doszli na punkt wypadowy koło muru, prosto na
stację, mieliśmy zdobywać stację – warsztaty.
Ale na torze bliżej Pragi stał pociąg pancerny.
Niemcy widzieli, jak my atakujemy. Nie
mieliśmy broni, tylko miał dowódca kompanii i
plutonowy. Niemcy mieli szmajsery, a myśmy
mieli pistolety. Miałem pistolet nagan i dwa
granaty. Atakując dworzec, trzeba było przejść
przez tory, wchodzić na rampę, żeby zdobyć.
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piwnicami – broń Boże wyjść na zewnątrz,
bo strzelanina była już wszędzie – doszliśmy
do Ząbkowskiej. Jakoś przebiegliśmy przez
Ząbkowską do apteki i tam siedzieliśmy,
czekaliśmy na rozkazy. Ale niestety nie było
rozkazów, bo nie było wyższego dowództwa.
Owszem byli dowódcy plutonów czy drużyn,
ale nie było takiego, który powiedziałby, co
robić. Nie było przede wszystkim broni. Tam
posiedzieliśmy jakiś czas i przenieśli nas do
szkoły przy ulicy Otwockiej. Tam siedziałem
kilka dni. Tam też nikt nie przyszedł po nas.
Siedzieliśmy i czekaliśmy na jakieś rozkazy.
Ja wtedy tylko byłem piątkowym, nie miałem
swojego oddziału. Po pewnym czasie zwolnili
nas wszystkich do domu. Powiedzieli:
„Czekajcie w domu na rozkazy”. Poszedłem
do domu i czekałem na rozkazy.
20 sierpnia poszedłem do piekarni po chleb.
Piekarnia była na ulicy Stolarskiej, jak jest to
przejście na Targówek. Tam jest przejazd na
ulicy świętego Wincentego do 11-go Listopada
i obok była Stolarska, taka mała uliczka, i
piekarnia Wiechowicza. Ona tam jest do
dzisiaj, nie wiem, czy chleb pieką, ale budynki
stoją. Całą noc tam sterczałem, do rana
poczekałem aż upiekli chleb i kilka bochenków
dostałem. Wróciłem do domu i powiedziano
mi, że było jakieś dwie czy trzy godziny przede
mną jedenastu moich kolegów. Wszystkich ich
znałem. Dowódca tej drużyny był Zdzisław Gil,
mój dobry kolega. Zostawili rozkaz, żebym ich
dogonił. Szli ulicą 11-go Listopada, potem jak
cmentarz żydowski jest. Cmentarz żydowski
graniczy z Cmentarzem Bródnowskim.
Wtedy były mury na cmentarzach i między
cmentarzami była uliczka, właściwie wydma
piaszczysta, i oni mieli w najwyższym punkcie
tej piaszczystej wydmy czekać na mnie, bo
mieliśmy się skoncentrować i przejść przez
Wisłę na Warszawę. Poszedłem za nimi, ale
już wiedziałem, że tam jest straszna ilość
patroli niemieckich. Ulicą Odrowąża jeździli
samochodami w tę i we w tę i coś tam się
działo, ale nie wiedziałem co. Musiałem
przejść przez te wały kolejowe na drugą
stronę, wejść od tyłu cmentarza żydowskiego

Tego żeśmy nie zdążyli, bo Niemcy zobaczyli,
że my lecimy, otworzyli z tyłu pociągu ogień z
karabinów maszynowych. Wtedy padło kilku,
a reszta się wycofała, myśmy jeszcze dalej
przeskoczyli, zdobyli warsztaty kolejowe, ale
dworca żeśmy nie zdobyli.
Wacław Kłapa, kapral podchorąży:
Akurat poszedłem z matką do Warszawy
na Stare Miasto, bo tam mieszkała moja
siostra. To był sierpień, więc wyjechała pod
Warszawę do Józefowa. Trasa otwocka –
tam wyjeżdżali ludzie na wczasy. To było
jedyne miejsce, gdzie można było zobaczyć
drzewa, lasy i trochę odpocząć. Bo przecież
nie można było wyjechać w Tatry ani w inne
miejsca, trzeba by mieć zezwolenie na
pociąg. A tam chodziła kolejka dojazdowa i
tam ludzie jeździli, wynajmowali mieszkania.
Na urlop się tam jeździło po prostu. Moja
siostra też pojechała na urlop do Józefowa,
a tu zostawiła mieszkanie. Mieszkała na ulicy
Brzozowej, na Starym Mieście i my właśnie
tam pojechaliśmy sprawdzić, czy wszystko
tam jest, czy coś się nie stało. Gdzieś koło
trzeciej wróciliśmy do domu, a Powstanie
zaczęło się o piątej po południu. Początkowo
na Pradze nic nie było, ale już zaczęła się
strzelanina. Następnego dnia dostałem
rozkaz, żeby się stawić na ulicę Ząbkowską
35 w aptece, bo tam mieliśmy punkt zborny.
Następnego dnia, 2 sierpnia, idąc na ulicę
Ząbkowską, już nie mogłem iść ulicami, bo
na ulicy Wileńskiej róg Targowej kilkanaście,
jeśli nie kilkadziesiąt trupów leżało na jezdni.
Była bowiem strzelanina i wszyscy zaczęli do
wszystkich strzelać – Niemcy do Polaków,
Polacy do Niemców. Przez ulicę Wileńską
szedłem piwnicami, nie mogłem się wychylić
na ulicę, bo mógłbym dostać. Przyszedł
łącznik, który zabrał mnie i jeszcze paru
kolegów, którzy mieszkali na ulicy Inżynierskiej
i też na Małej, i prowadził nas piwnicami przez
całą Wileńską i do skrzyżowania z Targową.
Tam były różne okopy jeszcze z czasów 1939
roku i tamtędy jakoś się przedarliśmy na drugą
stronę Targowej po prawej stronie i tam też
27
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NSZ – rocznica śmierci Ostwinda Zuzgi
Wacław Holewiński w swojej książce „Honor
mi nie pozwala”. Motywy napisania swojej
książki autor zdradził na spotkaniu autorskim
po zakończeniu uroczystości przy „Toledo”.

"Po pierwsze jestem Polakiem, po drugie tylko
oni [narodowcy] chcieli mi pomóc”.
4 lutego 2021 r. pod pomnikiem „Ku Czci
Pomordowanych w Praskich Więzieniach
1944–1956” przy dawnym więzieniu
karno-śledczym nr III w Warszawie –
„Toledo”, oddaliśmy hołd Stanisławowi
Ostwind-Zuzdze, mjr. Narodowych Sił
Zbrojnych, zamordowanego w tym miejscu
76 lat wcześniej.

Organizatorami uroczystości byli:
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Okręg Mazowiecki
Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i
Kultury

fot. Marek Wernic

Tę wspaniałą postać ożywił kilka lat temu

fot. Marek Wernic

Niemcy tam jeszcze wyłapywali różnych
żołnierzy z okolicy i w tym jednym miejscu
wszystkich rozstrzeliwali.
Trafiłem do brata. Okazało się, że z deszczu
pod rynnę. W odległości około 50 metrów od
brata następnego dnia zjechała się dywizja
pancerna „Hermann Göring”. Ściągnęli ich z
zachodu, z Afryki, bo tutaj wojska radzieckie
już się posuwały w stronę Warszawy. Już
dość blisko nawet słyszałem strzały armatnie.
Dywizja rozlokowała się między budynkami
Żerania. Wykopali doły, umieścili czołgi z
lufami skierowanymi na wschód i czekali na
armię radziecką, żeby ją okrążyć i zlikwidować.
Przebywałem tam do 10 września. Niemcy nic
nie mieli do ludności cywilnej. Szykowali się
na Ruskich. Siedzieli tam, czołgi wszędzie
stały, strach było tam nawet przejść. 10
września zjawili się nagle esesmani, podjechali
samochodem pod budynek i wybierali
mężczyzn od piętnastego do sześćdziesiątego
roku życia. Ja z bratem znalazłem się na
tym samochodzie i jeszcze inni, którzy obok
mieszkali. Wywieźli nas samochodem do
Zakroczymia.
Powstanie na Pradze rzeczywiście upadło
szybko. Na przykład, jak ja wracałem ze szkoły
na ulicy Środkowej, to musiałem przejść przez
dworzec Wileński, to znaczy przez tory. Ulicami
nie można było iść, bo wszędzie Niemcy
strzelali do ludzi, jak zobaczyli kogoś. Między
ulicą Wileńską a Białostocką stał drewniany
budynek dworca i tam siedzieli Niemcy z
karabinami maszynowymi i mieli wszystko pod
obstrzałem. To znaczy tory i wagony, które tam
stały. Musiałem tam przejść, żeby się dostać
do siebie na Małą. Było bardzo niebezpiecznie.
Jakoś mi się udało, ale cały dzień tam
sterczałem, czołgałem się. Siedziałem w domu
i czekałem na rozkazy.
Ulice były puste, nikt nie chodził. Wszyscy
siedzieli w domach. Najwyżej wieczorem
albo w nocy przemykali przede wszystkim
do piekarni, bo sklepy wszystkie były
pozamykane. Nie było nic, tylko piekarnia
Wiechowicza i jeszcze gdzieś druga piekarnia,
która w nocy piekła chleb. Ludzie stali całą
noc, też pochowani w jakieś dziury, bo Niemcy >str.

i tamtędy się posuwać do przodu. Było dość
ciężko, bo samochody wciąż jeździły. Ale
wyczekałem moment, że one pojechały
w kierunku Pelcowizny, i przeskoczyłem
przez Odrowąża na tył cmentarza i uliczką
piaszczystą, wydmą właściwie, doszedłem do
centralnego punktu tej wydmy, to było mniej
więcej w połowie cmentarza żydowskiego.
Tam się zatrzymałem, bo w tym miejscu
mieli oczekiwać na mnie i na innych, którzy
jeszcze nie doszli. Ale tam nikogo nie było,
nie widziałem tam już nikogo. Długi czas tam
siedziałem, siedziałem, siedziałem… Bałem
się iść w kierunku Odrowąża, bo Niemcy
jeździli bez przerwy, słychać było strzały, a ja
nie miałem ze sobą żadnej broni. Miałem tylko
butelkę z benzyną i taką sidolówkę, to jest taki
granat zaczepny.
Podjąłem taką decyzję, że niestety muszę iść
dalej. Nie wiedziałem, jak oni chcieli przejść
przez Wisłę, którędy. Ale na Żeraniu mieszkał
mój brat i poszedłem do brata, też ukrywając
się, bo wszędzie byli Niemcy. Dopiero po
wojnie dowiedziałem się, że mój oddział też
doszedł do tego największego wzniesienia,
zalegli tam, pochowali się i czekali na resztę.
W tym czasie dowódca oddziału wysłał
dwóch żołnierzy w kierunku ulicy Odrowąża.
Przy Odrowąża, przy cmentarzu żydowskim
stał nieduży budyneczek. Tam przyjmowali
nieboszczyków. Oni tam podeszli i okazało się,
że tam są Niemcy. Budynek był obsadzony
Niemcami. Niemcy złapali tych dwóch
chłopaków, którzy nie mieli żadnej broni i nie
mogli się bronić. Ja słyszałem tę opowieść po
wojnie, nie byłem przy tym. Prawdopodobnie
przy pomocy tortur dowiedzieli się od nich,
gdzie jest reszta. Dzięki temu, że poszedłem
po chleb, że jakieś dwie-trzy godziny szedłem
za nimi dopiero... Z uliczki między cmentarzami
Niemcy wszystkich ich zgarnęli do budyneczku
przy Odrowąża i rozstrzelali. Początkowo
po wojnie tam była tablica z nazwiskami –
jedenaście nazwisk – wszyscy moi koledzy.
Później to wyrzucili i wystawili pomniczek, że
tu zginęli bojownicy. Nie wiem, jak to nazwali,
że między 23 a 27 sierpnia 1944 roku zostało
rozstrzelanych czterdziestu. Prawdopodobnie
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Nadanie praw miejskich Pradze
Lisiecki poseł na Sejm Rzeczypospolitej oraz
Bractwo Kurkowe.

W dniu 07.02.2021 r. pod katedrą śś. Michała
Archanioła i Floriana uczczono rocznicę
nadania praw miejskich Pradze.

Wydarzenie uświetnił występ Doroty
Czajkowskiej, Darka Szopy oraz Kapeli
Praskiej.

fot. Marek Wernic

Zdjęcia pochodzą z archiwum TMPiK

fot. Marek Wernic

Organizatorami wydarzenia byli Towarzystwo
Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, p. Paweł
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się okopują w kierunku na Warszawę. Po
prostu Pragę odcięli od Warszawy. Natomiast
jest takie osiedle – ono istnieje do dzisiaj –
przed Fabryką Samochodów Osobowych,
Śliwice. Na Śliwicach była grupa akowska,
która miała zająć, zdobyć węzeł kolejowy
Warszawa-Praga. Warszawa-Praga istnieje.
To była przed wojną i w czasie okupacji
duża stacja towarowa. Mieli tę stację odciąć,
bo tam było zaopatrzenie, nieraz wagony z
żywnością stały z jakimś wyposażeniem dla
Niemców i chcieli to zabrać. Był przypadek
w dniu Powstania, że od strony Jabłonnej
Niemcy nadjechali czołgami i zorientowali
się albo wiedzieli, w każdym razie zatrzymali
czołgi i zaczęli ostrzeliwać młodzież, która
z bronią biegła przez pole zdobyć stację
kolejową Warszawa-Praga, ten węzeł
kolejowy. Niemcy zaczęli strzelać z czołgów.
Dużo obserwowaliśmy przez lornetkę, bo nas
dzieliło tylko jakieś siedemset metrów – pole,
łąka – i to wszystko widzieliśmy ode mnie z
domu, tam, gdzie ten punkt sanitarny był.
Niemcy strzelali. Pamiętam, że to się nie udało.
Chowali się po różnych dziurach, okopach, bo
to był nierówny teren. Jakiś Niemiec wylazł z
czołgu, kiwał ręką na powstańców tak, jakby
ich wołał do siebie. Oczywiście nikt nie szedł.
No i nie wiem, co się stało, bo my za dwa
dni uciekaliśmy, bo Niemcy obstawili całą
dzielnicę i właściwie po dwóch dniach się
skończyło wszystko.

Zdjęcia pochodzą z archiwum TMPiK

mogli podjechać w każdej chwili i zabrać tych
ludzi. Dopiero rano chleb szybko rozprzedali i
każdy leciał jakoś podwórkami, z tyłu domów,
przez piwnice jakieś się przechodziło.
Wiedzieliśmy o Warszawie, co tam się dzieje.
Jak się stanęło gdzieś wysoko, na dachu
czy gdzieś, to było widać dymy palących się
domów, wybuchy, strzały. Straszne rzeczy
i nurkujące samoloty niemieckie. Samoloty
nurkujące wydawały okropny świst i leciały
zupełnie pionowo w dół, zrzucały bombę i z
powrotem pionowo do góry. Codziennie były
bombardowania samolotów niemieckich.
Widzieliśmy, że tam się straszne rzeczy dzieją,
ale nic nie mogliśmy zrobić, bo wszystkie
mosty były wysadzone. Nie było ani jednego
mostu całego, nie można było się tam dostać.
Chcieliśmy przejść przez Wisłę w okolicy
Tarchomina, ale też się nie udało.
Front się zbliżał, był gdzieś na linii otwockiej,
ale strasznie wolno szli. Ja się już ich nie
doczekałem. Bo w Warszawie w dalszym
ciągu Niemcy siedzieli, jak ja szedłem
tam… cztery dni… Szedłem dwudziestego,
potem mieszkałem na Żeraniu, gdzie była
dywizja imienia Hermanna Göringa. Później
podobno ruszyli do przodu i odrzucili atak
rosyjski. Podobno odrzucili, ale ja już tego nie
widziałem.
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Wacław Sikorski „Bocian”, służba
sanitarna:
Jak wybuchło powstanie, to wszystko było
już zorganizowane. Zgłaszali się wszyscy
pojedynczo, żeby nie hurtem, by Niemcy
nie zorientowali się, że coś się tutaj dzieje,
tylko to było krótko, to było dwa dni. Przez
taką
dużą
lornetkę
obserwowaliśmy
Żoliborz, bo to naprzeciwko Żoliborza było.
Wisła tylko nas oddzielała. Mieszkaliśmy
od Wisły jakieś siedemset metrów, ale nie
było domów w ogóle. Było pole, Wisła i
było widać Żoliborz. Widzieliśmy przez
lornetkę doskonale, jak Niemcy odcinali
Pragę od Warszawy. Po stronie Warszawy
lewobrzeżnej był wał przeciwpowodziowy i
my przez lornetkę widzieliśmy, jak Niemcy

Na podstawie ARCHIWUM HISTORII
MÓWIONEJ MUZEUM POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO

Opracował
Marek Strzeszewski

"Katolik nie powinien zatem
narzucać innym swoich religijnych przekonań, lecz winien
wspomagać racjonalny dyskurs."
Kard. Joseph Ratzinger
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By nie zapomnieć...
Sachsenhausen (1939-1945) - niemiecki obóz koncentracyjny.
brama z napisem „Arbeit macht frei”. Przez
Sachsenhausen przeszło około dwieście
tysięcy więźniów, w tym około siedemdziesiąt
tysięcy Polaków, połowa z nich pozostała
tutaj na zawsze. Przez Sachsenhausen
przeszło 511 polskich duchownych (w tym:
501 katolików, 8 ewangelików, 1 starokatolik, 1
nieokreślonego wyznania).
W Sachsenhausen na przywiezionych
więźniów
czekali
uzbrojeni
SS-mani.
Trzykilometrową odległość ze stacji kolejowej
do obozu przebiegali poganiani pałkami i
lufami karabinów. Obóz w Sachsenhausen stał
się także miejscem wymierzonym w polską
inteligencję, kulturę, naukę. Tutaj przewieziono
aresztowanych 180 polskich uczonych
Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych
wyższych uczelni Krakowa (np. Stanisław
Estreicher, Ignacy Chrzanowski, Michał
Siedlecki, Józef Wolski, Jerzy Smoleński i inni).
W Sachsenhausen po pierwszym „porażeniu”,
w każdej wolnej chwili, więźniowie poszukiwali
tego, co jest źródłem duchowych przeżyć.
Organizowane były przez polskich księży
konferencje ascetyczne, które prowadził
ks. Tadeusz Tadrzyński z archidiecezji
poznańskiej, czy dyskusje teologiczne, które
prowadził ks. Edward Grzymała z diecezji
włocławskiej. Pomimo zakazu kontaktowania

Sachsenhausen – niemiecki obóz
koncentracyjny – został utworzony w 1936
roku w podberlińskim Oranienburgu na
terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego
Oranienburg. W latach 1933-1935 był
samodzielnym obozem koncentracyjnym.
Położony 30 km od Berlina, stał się od czerwca
1943 roku, jednym z największych podobozów
Sachsenhausen. Obóz Sachsenhausen
powstał po zakończeniu olimpiady w Berlinie
w 1936 roku na terenie wioski olimpijskiej.
Tutaj
w
Oranienburg-Sachsenhausen
został umieszczony Inspektorat Obozów
Koncentracyjnych (Inspektion der Konzentrationslager). Początkowo obóz przeznaczony
był dla niemieckich przeciwników narodowego
socjalizmu (nazizmu). Sachsenhausen dla
wielu polskich duchownych był tylko obozem
przejściowym. Aresztowani w Polsce, poprzez
niemieckie więzienia, obozy, np. z obozu
Soldau w Działdowie, Stutthofu, byli przywożeni
do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen,
przebywali w nim do kilku miesięcy. Pod
koniec 1940 roku z Sachsenhausen, po
decyzji Adolfa Hitlera w grudniu 1940 roku,
ci którzy przeżyli, zostali wywiezieni do KL
Dachau. Sachsenhausen funkcjonował na
podobnych zasadach co Musterlager Dachau
czy Mauthausen. Prowadziła do niego

„Na drogach niemieckiego prześladowania za wiarę, szczególnymi instytucjami
wprost szatańskiej nienawiści były niemieckie obozy koncentracyjne/zagłady. Niemcy
przygotowali dla swoich przeciwników na terenie Niemiec oraz krajów okupowanych
na terenie Europy w sumie 1.213 obozów o różnej wielkości i reżimie, ale
podporządkowanych jednemu celowi –rozwiązać sprawę opozycji i domniemanych
przeciwników”.
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po plecach, głowie i nogach ludzi leżących na
ziemi. Po pierwszej rundzie role się zmieniały
[…]”. W okresie kwarantanny ludzi zmuszano
do wielogodzinnego stania na baczność
– bez względu na warunki atmosferyczne
godzinami musieli stać w pozycji półsiedzącej
z wyciągniętymi do przodu rękoma. Wobec
coraz większego przeludnienia, upalnego lata
1940 roku i niewystarczających warunków
higienicznych zaczęła się szerzyć epidemia
krwawej biegunki, często kończąca się
śmiercią. Ponadto więźniów trapiły różne
choroby. Prawdziwym utrapieniem były
wrzody i rany, zakażone powodowały śmierć.
Tylko nieliczni dostawali się do obozowego
szpitala, gdzie mogli opatrzyć rany. Ze
wspomnień jednego z więźniów: „W barakach
panował nieopisany zaduch, spowodowany
ropą, gnijącym ciałem i wydalinami chorych
biegunkowych.
Panowało
tutaj
takie
przeludnienie, że w trzypiętrowych łóżkach
układano po dwóch, a niekiedy po trzech
chorych”. Po zakończeniu czterdziestodniowej kwarantanny księży przeniesiono na teren
właściwego obozu.
Praca. Głównym zajęciem więźniów była
produkcja kostek klinkierowych. Wyzyskiwała
ich firma Heinkel-und-Klinker-Werke. W
komandzie tym, nazywanym komandem
śmierci, pracowało każdego dnia około sześciu
tysięcy więźniów. Pracowali przy roznoszeniu
żwiru i ziemi, transportowaniu drewna z
pobliskiego lasu, nosili 50-kilogramowe worki z
cementem do budowy nowego krematorium.
Księża, po przybyciu do obozu przez kilka
dni pracowali przy noszeniu węgla i koksu ze
statków na kanale Haweli. Po wieczornym
apelu nosili kamienie do budowy ulic na terenie
obozu Sachsenhausen. Podczas tej pracy
został 13 kwietnia 1940 roku, względnie 13
czerwca 1940 roku brutalnie zamordowany,
pobity pałką przez nadzorującego pracę SS
-mana ks. Franciszek Podlaszewski, dziekan,
proboszcz parafii Radzyń Chełmiński (pow.
grudziądzki).
Kary. Ponieważ w obozie było miejsce tylko dla
zdrowych lub martwych, karano i maltretowano. >

się z więźniami świeckimi, księża m.in. ks.
Wincenty Frelichowski z diecezji chełmińskiej,
kontaktowali się z nimi. Dzięki odwadze
kapłanów, więźniowie korzystali z sakramentu
spowiedzi świętej. W Sachsenhausen 6
sierpnia 1940 roku władze obozowe zezwoliły
na otwarcie kaplicy w jednym z pomieszczeń
obozowego
baraku.
Prawdopodobnie
wcześniej był pomieszczeniem szpitalnym.
Msze św. codziennie odprawiał ks. Paweł
Prabucki z diecezji chełmińskiej, były oficer
armii niemieckiej z czasów I wojny światowej.
Podczas przyjmowania nowych więźniów
zawsze towarzyszyło im policzkowanie,
rozbieranie się do naga i maszerowanie nago
do łaźni, po kąpieli wręczano im obozowe
łachy, przydzielano numer, trójkątny winkiel z
naszytą literą „P” – Polak, trepy z drewnianą
podeszwą lub drewniaki żłobione w drewnie
zwane „klumpami”. Każdy nowy więzień objęty
był tzw. czasem kwarantanny i kierowany
do bloków znajdujących się obok głównego
obozu, tzw. małego obozu, z odrębnym
placem apelowym. Tam umieszczono ich w
dwóch blokach przeznaczonych dla księży.
Ze wspomnień więźnia Sachsenhausen ks.
Stefana Ceptowskiego, z diecezji podlaskiej,
więźnia Dachau, numer obozowy – 22586,
cyt.: „W Sachsenhausen znalazłem się w
końcu kwietnia 1940 roku i <zamieszkałem>
wraz z innymi duchownymi w baraku nr 28.
Otrzymaliśmy pasiaki i oczywiście numery.
Musieliśmy też przejść obozową kwarantannę.
Żebyśmy się w czasie jej trwania zbytnio nie
nudzili – jak mówili esesmani – urządzili nam
<zabawy>. Bywały różne. Na przykład jedna
polegała na tzw. przepychance. Dzielono nas
na dwie 100-osobowe grupy i ustawiano w
wąskiej alejce w odległości mniej więcej 40
metrów. Jedna od drugiej. Kiedy wszystko
było gotowe, pod adresem pierwszej grupy
padał wrzask Hinlegen! (padnij) i zaraz
potem: Laufschritt! (biegiem marsz). Aby bieg
był biegiem, a nie spacerem, równocześnie
zaczęła się walić na nasze głowy i plecy
lawina razów. Był to początek rozrywki. Dalszy
jej ciąg polegał na deptaniu ciężkimi trepami
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trupów”. Za drobne wykroczenia można było
pójść do obozowego więzienia lub bunkra. W
tym bunkrze byli więzieni także dwaj biskupi
– ordynariusz lubelski Marian Leon Fulman i
biskup pomocniczy z Lublina Władysław Goral,
który zginął w Sachsenhausen. Ks. Bolesław
Szkiłądź, wikary w parafii z Suwałk, więzień
Sachsenhausen wspomina, cyt.: „Jeden z
pierwszych wieczorów w Sachsenhausen.
Godzina dziewiąta. […] Cisza w obozie. Na
naszej sali w baraku ścisk okropny, leżymy
wszyscy pokotem na podłodze. Otwierają się
drzwi i przełożony nasz, bandyta niemiecki,
nasz współwięzień, który za jakieś nieczyste
sprawy jest już od pięciu lat w obozie
koncentracyjnym, stanął w drzwiach z kijem
w ręku […] i kazał nam się <rolować>. Swój
sadyzm zaspokoił tym ostatnim piekłem i
codziennym ćwiczeniem karnym nowych
przybyszów z Działdowa i nagle zmieniał
się zupełnie […] Stanął zamyślony i zaczął
nam wykładać co to jest obóz’’. O. Józef
Innocenty Guz z Zakonu OO. Franciszkanów
Konwentualnych w Grodnie, po agresji
sowieckiej 17 września 1939 roku, podczas
przekraczania granicy rosyjsko-niemieckiej
schwytany przez Niemców, więziony kolejno
w Suwałkach, Lager Soldau w Działdowie,
przeniesiony do obozu Sachsenhausen, w
obozie został zamordowany 6 czerwca 1940
roku w wyrafinowany sposób.
Głód. W obozie panował potworny głód.
Brak odpowiedniego wyżywienia, choroby,
ciężka praca, brak higieny, opieki lekarskiej,
trwające godzinami mordercze gimnastyki
powodowały wysoką śmiertelność wśród
więźniów. Więźniowie spali na pustych
siennikach, przykrywali się kocem, nierzadko
już przetartym. W obozie mydła prawie nie
znano. Z wycieńczenia, głodu i chorób zmarło
85 polskich Kapłanów.
19 kwietnia 1945 roku, kiedy Rosjanie zbliżali
się do Łaby, komendant obozu Anton Kaindl
(od 1.09.1942 r. do 22.04.1945 r.) zarządził
ewakuację obozu. Żaden więzień nie miał
wpaść w ręce sprzymierzonych. SS starało się
zacierać ślady zbrodni, więźniów ewakuowano.
Ponieważ ni było już transportu krajowego,

Najczęstszym sposobem eliminacji więźniów
było uśmiercanie w komorach gazowych oraz
wieszanie na szubienicy. Więźniów duszono
wodą, którą wlewano do ust z gumowego
węża, bito prętem ze splecionych cienkich
drutów, wkładano głowę więźnia do sedesu
ustępowego, wtłaczano ją głęboko w otwór i
bito prętem. Mordowali wszyscy, Blokführerzy i
Kapo, cyt.: „[…] Blockführerzy czasem strzelali,
bili kolbą pistoletu po głowie, przewracali ofiarę
na ziemię i kopali z doskonałą znajomością
anatomii ciała ludzkiego w najbardziej wrażliwe
miejsca – aż do skutku. […] Stosowano także w
Sachsenhausen widowisko zwane iluzjonem.
Ofiarę zakopywano w ziemi . Wystawała tylko
głowa. Ofiarę częstowano wtedy papierosem
lub cygarem”. Oprócz sportu i bicia dręczył
uwięzionych straszliwy głód. Z toalety można
było korzystać tylko w określonych godzinach.
Przedstawiony opis życia obozowego dotyczy
tylko niektórych jego aspektów i okrutnych
metod wychowawczych. Po 1942 roku
okrucieństwo nieco zelżało. W zadawaniu
cierpień słynął blokowy kapo bloku nr 20,
Niemiec Fritz. O. Henryk Malak wspominał:
„Esesmani w Sachsenhausen po swojemu
dają ujść radości. Pijana horda prześciga
się w okrucieństwach. Pod barakami piętrzą
się każdego ranka większe i większe stosy
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krematorium. Obecnie Prokuratura Oddziału
IPN w Krakowie prowadzi śledztwo w sprawie
zbrodni popełnionych w Sachsenhausen na
Polakach.
„Księża polscy w niemieckich obozach
koncentracyjnych… jest ich legion. Marli
młodzi i starzy. Nie wolno pozwolić na to,
aby ten olbrzymi kapitał ducha, jaki oni
poprzez swoją śmierć męczeńską wnieśli,
dla ludzkości, przede wszystkim dla narodu
polskiego miał przepaść bez śladu” –
słowa ks. Stefana Biskupskiego, więźnia
Sachsenhausen i Dachau.
Jeżeli
dziś
potrzebujemy
znaków
męczeńskiego świadectwa – martyr znaczy
świadek – to po to, by nie zatarła się granica
między dobrem a złem.

cała ta olbrzymia masa ludzka musiała ruszyć
na piechotę. Eskortowano w kierunku obozów
Mauthausen-Gusen i Dachau. Większość
więźniów szła owinięta kocami, wielu
niosło w rękach zawiniątko ze skromnym
mieniem. Wąż tysięcy więźniów, obstawiony
esesmanami, ciągnął się kilometrami.
Ewakuacja – nazywana marszami śmierci
– trwała 20 do 21 dni. Kto zasłabł lub nie
mógł iść dalej, był zabijany przez eskortę. 22
kwietnia 1945 roku polscy żołnierze z Dywizji
Pancernej im. gen. Henryka Dąbrowskiego
i
czerwonoarmiści
uwolnili
3.000
pozostawionych więźniów Sachsenhausen,
niezdolnych do marszu. Trzy miesiące później
po upadku Niemieckiej III Rzeszy w sierpniu
1945 roku, zarządzający tą strefą okupacyjną
Sowieci, powierzyli zarząd obozu NKWD,
istniał do 1950 roku. W 1953 roku spalono

dr Anna Jagodzińska

"Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć,
odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie
zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym.
Tą drogą idzie się do wielkości. A narodowi potrzeba wielkości. Nie
myślcie, że naród może wypełnić swoje zadanie tylko z pomocą ludzi
bez wyrazu, którzy żyją byle jak, aby przeżyć, aby jakoś się odkuć, aby
wykręcić się tanim kosztem; dzisiaj na uczelni profesorowi, a jutro na
urzędzie czy stanowisku podjętym obowiązkom. Łatwizna życiowa
jest największym wrogiem współczesnej Polski. Nie tylko niekompetencje, ale i nieuczciwość ludzi kompetentnych, wykształconych, znających swoje zadania, nawet dobrze uposażonych, może doprowadzić
do straszliwej katastrofy naszej ojczyzny."
Kard. Stefan Wyszyński

37

Historyczne

Historyczne
Niezłomni w sutannach

Obrońcom Kościoła polskiego, represjonowanym w latach
w PRL 1944-1949 r.
chłopów, robotników, kręgów twórczych
i naukowych, związków wyznaniowych.)
szczególną rolę odegrał Kościół katolicki. W
liście pasterskim Episkopatu Polski z 1946 r.
hierarchowie nawoływali: „Polska nie może być
bezbożna, Polska nie może wyprzeć się swej
przynależności do świata chrześcijańskiego,
Polska nie może być komunistyczna. Polska
musi pozostać katolicka”.

Na terenach Polski zajętych przez wojska
Armii Czerwonej ZSRS, która pomimo
zakończenia działań wojennych w maju 1945
r. pozostała na terenie Polski pojałtańskiej
jako faktyczna siła okupacyjna, w latach
1944-1947 okupanci sowieccy rozpoczęli od
uderzenia w pozostałości Polskiego Państwa
Podziemnego. Rozpoczęła się kolejna
okupacja Polski. Podstawowym narzędziem
niezwykle słabej władzy Polski Ludowej stał
się aparat represji, w tym przede wszystkim
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
utworzone na wzór NKWD. W 1945 r. MBP
zaczęło przejawiać coraz większą aktywność
i stanowiło główny element komunistycznego
aparatu represji, a jego rolą było spacyfikowanie
społecznego sprzeciwu wobec nowej
władzy. Przez kraj przetaczały się represje,
także wobec duchowieństwa, włącznie ze
skrytobójczymi mordami – dotykały one jednak
głównie kapłanów związanych z polskim
podziemiem niepodległościowym. Taktyka
przyjęta przez komunistów wobec Kościoła
wynikała z siły tej instytucji – siły polskiego
Kościoła. W obliczu wzrastającego terroru
i brutalnej walki komunistów z podziemiem
niepodległościowym
oraz
opozycją
jawną (jawnie funkcjonującymi partiami,
organizacjami, związkami zawodowymi,

W sprawozdaniu miesięcznym WUBP w
Poznaniu z dnia 8 lutego 1949 r. czytamy: „[…]
W związku z postanowieniem na Kongresie
Zjednoczonym sprawy rozdziału kościoła od
państwa […] kler katolicki prowadzi wzmożoną
akcję polityczną. Urzędy Bezpieczeństwa
przesłuchują Księży, którzy zbyt agresywnie
występują na ambonach i w szkole i kazaniom
swoim czy też wykładom religijnym nadają
treść polityczną. […] Walkę z rozpolitykowanym
klerem ujmują w swoich kazaniach księża
w ewangeliczną formę <<Nie wierzcie, oni
mówią o walce z rozpolitykowanym klerem,
a walczą z Kościołem.>>. […] Księża z
ambon występują przeciwko członkom Rządu
Ludowego, zakonnicy wrogo komentują
ostatnie wydarzenia w kraju i tym samym
sieją wroga propagandę. […] Prowokacyjne
i masowe wystąpienia księży miały miejsce

„Rozpracować udział księży w podziemiu, który obecnie jest jeszcze b. poważny
[…]. Odcinek kleru – stanowi najaktywniejszą dziś, najbardziej zorganizowaną
część składową reakcji. Podjął się on i rozwija główny atak przeciwko naszemu
ustrojowi […]” – z narady aktywu MBP z 13-15.10.1947 r. i 23-25.03.1949 r.
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300 wyjechało z kraju . Z roku na rok wzrastała
liczba księży aresztowanych, a następnie
oskarżanych w procesach pokazowych (do
1947 r.).

na cmentarzach w dniu zmarłych. […] Bazą
działania wśród młodzieży ma być KSM
(Koła Sodalicji Mariańskiej). W dniu 13 lutego
[1949 r.] w kościołach woj. Poznańskiego (nie
wszystkich) został odczytany list papieski
potępiający aresztowanie księży i wzywający
społeczeństwo do obrony religii i kościołów” .
W pierwszych latach po II wojnie światowej
komuniści polscy nie zdecydowali się na
prowadzenie otwartej walki z Kościołem.
Lansowano
„politykę”
wzajemnego
<mijania się> państwa i Kościoła, materii
i ducha. Jednocześnie NKWD przy
skromnym udziale struktur Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego, pacyfikowało
kraj. Aresztowano lokalnych przywódców
Państwa Podziemnego, a dotychczasowe
niemieckie obozy szybko przystosowano do
potrzeb sowieckich. Wśród aresztowanych
znaleźli się także księża, kapelani oddziałów
Armii Krajowej, Narodowego Ruchu Oporu
Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych,
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W
latach 1944-1945 w więzieniach przebywali
księża oskarżeni i skazani w procesach
pokazowych, m.in. za udzielanie różnorodnej
pomocy
tzw.
bandom,
moderatorzy
stowarzyszeń
młodzieżowych,
prefekci
szkolni, księża głoszący śmielsze kazania,
niepoddający się szantażom ze strony władz
bezpieczeństwa.

Wśród aresztowanych m.in.: ks. o. Władysław
Gurgacz (1914-1949), jezuita, święcenia
kapłańskie przyjął w 1942 r., uczestnik
podziemia niepodległościowego po II wojnie
światowej, kapelan (Żołnierzy Wyklętych)
Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej
w Małopolsce, oddziału „Żandarmeria”, ps.
„Ojciec” i „Sem”, w sierpniu 1949 r. skazany na
karę śmierci, wyrok wykonano. Według relacji
zebranych przez Danutę Suchorowską ks.
Gurgacz miał powiedzieć w ostatnim słowie
podczas procesu, kilka bardzo istotnych
zdań: ,,[…] Młodzi, których tutaj sądzicie, to
nie bandyci, jak ich oszczerczo nazywacie,
ale obrońcy Ojczyzny! Nie żałuję tego, co
uczyniłem. Moje czyny były zgodne z tym, o
czym myślą miliony Polaków, tych Polaków,
o których zdecydowały brygady NKWD. Na
śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą,
śmierć. Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie
przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci
się przeciwko wam na zgubę”. Jego szczątki
odnaleziono w październiku 2018 r. podczas
prac poszukiwawczych IPN.
W Kostrzynie Wielkopolskim został
aresztowany i zamordowany ks. Tadeusz
Peik. W aktach o sygnaturze AIPN BU
1572/391, notatka sporządzona 9 grudnia
1949 r. przez WUBP w Poznaniu, cyt.: „W dniu
18 XI 1949 r. aresztowany został na mocy
postanowienia Prokuratora Apelacyjnego
w Poznaniu ks. Tadeusz Peik, ur. 1891 r.,
proboszcz parafii Kostrzyn, pow. Środa
Wlkp.. Aresztowany został za odmowę
udzielenia posług religijnych (wzięcie udziału
w pogrzebie) zmarłego ob. Dankowskiego,
członka PZPR”. Kolejny zapis: „[…] Po
defiladzie (ks. T. Peik) stał przed Kościołem i
nie wpuścił ludzi z czerwonymi sztandarami.
Urząd Bezpieczeństwa aresztował go i osadził
w kostrzyńskim więzieniu. Okrutnie bity >

Czas od 1949 r. to okres próby rozbijania
Kościoła od środka, zamykanie katolickich
szkół, seminarium duchownych, wydawnictw,
zdejmowania krzyży w salkach lekcyjnych,
zakaz budowania kaplic i kościołów,
utrudnianie obchodzenia świat i organizowania
pielgrzymek, aresztowania i sądzenie
duchownych, skrytobójstwa. Do 1953 r.
usunięto w Polsce 9 biskupów osadzając
ich w więzieniach, 37 księży zamordowano,
kolejnych 260 zmarło lub zaginęło, 350
zesłano, 700 przebywało w więzieniach, 900
wyjechało z kraju. Do tego należy doliczyć
straty duchowieństwa zakonnego: 54
zabitych, 200 zesłanych, 170 uwięzionych,
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do kraju został aresztowany 12 grudnia 1946 r.
i po półtorarocznym śledztwie, sądzony przez
WSR w Warszawie, 17 stycznia 1948 r. został
skazany na trzykrotną karę śmierci. Prezydent
Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski.
Wyrok wykonano przez rozstrzelanie 10
marca 1948 r. w warszawskim więzieniu na
Mokotowie. Miejsce pochówku nieznane, być
może pod murem cmentarza parafialnego na
Służewie w Warszawie .
Ks. Michał Pilipiec (1912-1944), ps. „Ski”,
kapelan, żołnierz Armii Krajowej, katowany
przez funkcjonariuszy NKWD i UB z
Rzeszowa został skazany na karę śmierci
w trybie doraźnym. 7 grudnia 1944 r. został
zamordowany w lesie pod Głogowem.
Podczas okrutnego śledztwa „był strasznie
zmasakrowany. Sutanna jego była w
wielu miejscach popękana – wspominał
współwięzień. Na ciele miał wiele ran. Z
pęknięć skóry na głowie sączyła się krew. Wił
się z bólu. Musiał to być ból okropny, skoro
ksiądz nie mógł pohamować łkania i jęku. W
odgłosach cierpienia księdza nie wyczuwało
się skargi, nie było nic z wołaniem o pomstę
do niebios’’.
Ks. Jan Stępień, członek Zarządu Głównego
Stronnictwa Narodowego, aresztowany i
skazany w 1947 r. na karę śmierci, zamieniona
– dzięki interwencji Stolicy Apostolskiej
i kardynała Adama Sapiehy – na 15 lat
pozbawienia wolności.
Aresztowanie ks. Zenona Krupińskiego
ze Zbierska pow. Kalisz odbiło się wśród
miejscowej ludności głośnym echem.
„Komentując to aresztowanie wypowiadają się,
że wymieniony nigdy wrogo nie występował ani
na kazaniach ani w rozmowach prywatnych.

przez funkcjonariuszy zmarł. Z obawy przed
protestami ze strony mieszkańców Kostrzyna,
pogrzeb ks. Peika odbył się w dniu i godzinie
wyznaczonym przez UB”.
Na
mocy
postanowienia
Wojskowej
Prokuratury
Rejonowej
w
Poznaniu
aresztowany został ks. Albin Jakubczak
(1907-1978), proboszcz parafii Krobia, pow.
Gostyn, w 1940 r. internowany i wywieziony
do GG. Był kapelanem w Powstaniu
Warszawskim zgrupowania „Gozdawy”,
ps. „Jakub”. Po upadku Powstania został
wywieziony do Stalagu Zeithain k. Lipska. Po
wojnie wrócił do Krobi. W okresie powojennym
przynależał do AK „Zawisza”. Pierwszy raz
został skazany 29 kwietnia 1949 r. przez Sąd
Grodzki za znieważenia funkcjonariusza MO.
1 maja 1949 r. w/w aresztowany został za
to, iż w latach 1947-1949, na terenie powiatu
Gostyn rozpowszechniał fałszywe wiadomości
oraz nakłaniał członków nielegalnej organizacji
AK „Zawisza” do aktywnej działalności
zmierzającej do zmiany ustroju RP oraz
pomagał im przy udzielaniu rad i wskazówek.
Skazany na 6 lat więzienia, uwolniony w 1951
r. Zmarł w 1978 r. w Szamotułach.
Ks. Rudolf Marszałek (1911-1946), harcerz,
chrystusowiec (dom zakonny w Potulicach),
kapelan wojskowy, kpt. Wojska Polskiego, mjr
Narodowych Sił Zbrojnych. Od 1922 r. członek
Sodalicji Mariańskiej. W 1939 r. otrzymał
świecenia kapłańskie. W 1939 r. kapelan 58.
Pułku piechoty w Poznaniu, bronił Warszawy.
W czasie okupacji kapelan wojskowy Orła
Białego, następnieArmii Krajowej.Aresztowany
w 1940 r. w Bielsku-Białej, więziony był w
niemieckich
obozach
koncentracyjnych
Mauthausen-Gusen. We wrześniu został
kapelanem 1945 r. Okręgu Śląskiego NSZ.
15 września 1945 r. przekroczył granice, by
udać się do bp. Józefa Gawliny oraz ośrodka
zagranicznego NSZ w Regensburgu. 2
grudnia 1945 r. powrócił do kraju z misją
specjalna od płk. Antoniego Dąbrowskiego
„Bohuna” – miał pośredniczyć w przerzucie
żołnierzy oddziału NSZ Henryka Flamego
„Bartka” do strefy w Niemczech. Po powrocie

okupantem trwała do 1989 r.. Kościół
wyszedł zwycięsko z walki z totalitarnym
reżimem, cyt.: ,,[…] Komuniści nie mogli
liczyć na poparcie społeczeństwa polskiego,
a skuteczność podejmowanych przez nich
działań politycznych wynikała z sowieckiego
wsparcia, nie zaś z przychylności Polaków. W
rzeczywistości okupacja sowiecka po 1946 r.
przeszła w okupację przedstawiciela: władza
komunistyczna narzucona siłą, sprawowała
rządy w interesie sowieckim, a nie polskim
– czyli komuniści byli przedstawicielem
Sowietów na terenach przez nich podbitych
i jako tacy, aż do 1989 r. znajdowali się pod
kontrolą Moskwy’’ .
Jakże ważne są słowa w „Liście Papieża
Piusa XII do Episkopatu Polski w dziesiątą
rocznicę wybuchu wojny 1 września 1939 r.’’
cyt.:
„Do Umiłowanego Syna Naszego Adama
Stefana… Kapłana Kardynała Sapiehy
Arcybiskupa Krakowskiego […] Chociaż
od zakończenia wojny upłynęły już cztery
lata, to jednak Kościół katolicki w Polsce nie
mógł odzyskać swobód, do jakich zawsze i
wszędzie ma najświętsze prawo, i które tym
bardziej przyznać mu należy tam zwłaszcza,
gdzie sprawa dobra publicznego doznała
wstrząśnień i niosła razy bezlitosnego
prześladowania. Niestety! Pełne utrapień
warunki, w których żyje, trwają nadal.
Stowarzyszenia katolickie prawie zupełnie >

Rzeczypospolitej, związany z chrześcijańską
demokracją, po 1939 r. przedostał się do
Francji, później do Wielkiej Brytanii, w 1945 r.
powrócił do kraju i działał w Stronnictwie Pracy
Karola Popiela. Był redaktorem naczelnym
„Tygodnika Warszawskiego”. Jako redaktor
naczelny pisma został aresztowany w 1948
r. i osadzony w areszcie M.B.P., skazany na
karę pozbawienia wolności, zmarł w więzieniu
w 1949 r..
Ks. Roch Łaski (1902-1949), proboszcz
parafii Żeranie, były harcerz, uczestnik wojny
polsko-bolszewickiej, obrony Warszawy we
wrześniu 1939 r., od 30 października 1941 r. do
29 kwietnia 1945 r. (dnia wyzwolenia) więzień
niemieckiego
obozu
koncentracyjnego
Dachau, numer obozowy – 28328. Kapelan
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
kapłan diecezji łódzkiej. „Zmarł w Witowie
13 maja 1949 r. Został zamęczony przez
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa
w 1949 r.. W Wielki Piątek tegoż roku
wyciągnięto go z kościoła w Witowie, gdzie
był proboszczem, sprzed ołtarza i zabrano na
przesłuchanie. Przed śmiercią matka i siostra
widziały jego pokaleczone plecy i pogryziony z
bólu język. Zmarł kilka dni po wypuszczeniu –
13 maja [1949 r.] w jednym z łódzkich szpitali”.
Przypomniałam tylko nielicznych kapłanów,
z tysięcy, walczących o niepodległość Polski,
bo tylko z lat 1944-1949. Ta walka z rosyjskim

Ostatnio stwierdzono, że z terenu Zbierska
zbierane są podpisy w celu wystąpienia
o zwolnienie ks. Krupińskiego, przy czym
według nieścisłych danych zebrano około 2.
tys. podpisów. W celu zapobieżenia dalszemu
zbieraniu prowadzone są przedsięwzięcia
profilaktyczne” .
Ks. Zygmunt Kaczyński, duchowny diecezji
warszawskiej, działacz chadecki, w II
40
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to, co wielkie. Bogarodzica Dziewica, której
pod słodkim imieniem Królowej Polski
wzywacie, święci Wasi tak wielcy i liczni,
niech Was umacniają swym najłaskawszym
orędownictwem, a modły ich, jak również
bogata w zasługi śmierć Waszych rodaków,
którzy ginęli za wiarę i kraj rodzinny, niech
wyjednają Polsce Ojczyźnie Waszej, przez
Was wielce umiłowanej, dary chrześcijańskiego pokoju i upragnionej pomyślności.
[...] W dniu 1 września 1949 r. Pius XII Papież’’.

zniesione – nauczyciele represjonowani
[…] wiara katolicka obrzucona bezczelnymi
oszczerstwami – My sami, Biskupi i kapłani
znieważani obelgami – pisma katolickie
mające iść do druku ciemiężone coraz bardziej
niegodziwą cenzurą – uwięzionym i chorym
odmawiana religijna pociecha […] zewnętrzny
rozwój życia katolickiego z dniem każdym
uciążliwszy. Atoli jednak Umiłowany Synu
Nasz i Czcigodni Bracia, niech lęk nie dręczy
dusz Waszych. Jak ongiś w przeszłości,
tak i w przyszłości <<droga bezbożnych
zaginie>> (Ps. 1,8) <<a zasadzki ich będą
wywrócone>>. Dzieje Polski, pełne częstokroć
chwały i nieszczęść, oczom badacza
zdają się być podobne do potoku łez i krwi
zraszających ziemię Waszą pośród przeróżnej
zmienności rzeczy […] Jednego tylko Polska
nie zna – odstępstwa od Jezusa Chrystusa
i Jego Kościoła. Chwałą Waszą, godłem
szlachectwa Waszego jest: działać odważnie,
cierpieć mężnie, ufać niezachwianie, osiągać

Wspomnienia o polskich księżach
Niezłomnych, represjonowanych w PRL w
latach 1945-1949 oparłam między innymi na
dokumentach Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego i Gabinetu Ministra 17/IX/13/ t. 2,
W 1949 r., działania społeczno –operacyjne
WUBP w Poznaniu. (obecnie w zasobie
AIPN).
dr Anna Jagodzińska

"Biurokracja jest to system papierów kancelaryjnych, dla którego
człowiek jest niczym. Nie dostrzega człowieka, a gdy przypadkowo
dostrzeże, uważa go za coś bezwartościowego, gdyż dla biurokracji
istnieją tylko papierki międzykancelaryjne. Ruch tych papierów nazywa się administracją, a z człowiekiem niech się dzieje co chce! Byle
„być w porządku” względem papierów, można ignorować całkowicie
człowieka, którego formalnie dotyczą. W mieście czy powiecie może
panować chaos i bigos wszystkiego złego; nic to! Wszystko dobrze,
jeżeli administracja papierów kancelaryjnych odpowiada przepisom.
Przez porządek w administracji rozumie się porządek w papierach,
choćby kraj cały pogrążony był w straszliwym nieporządku."
Feliks Koneczny
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Nie można o nich zapomnieć!
innych, którzy w godzinie próby za wolną
Polska rzucili swój los na stos.
Zawsze, gdy o nich myślę moje, serce
rozrywa ból i smutek, że ich mordercy nigdy
nie odpowiedzieli za swoje zbrodnie. Helena
Wolińska, Jerzy Vaulin, Julia Brystygier, Józef
Różański, Stefan Michnik, Adam Humer,
Anatol Fejgina, Zygmunta Baumana to tylko
wybrane przykłady czerwonych łotrów i
bandziorów.
Zawsze zastanawiam się nad tym, jak to
możliwe, że Izrael może szukać niemieckich
zbrodniarzy i stawiać ich przed sądami,
żeby wreszcie dopadła ich sprawiedliwość,
a my przez tyle lat nie mogliśmy zrobić tego
samego z mordercami naszych bohaterów.
Największa hańba III Rzeczypospolitej…
1 marca to dzień szczególny. Dzień tych,
o których Polska miała zapomnieć, ale
dzięki staraniom wielu osób pamięć o nich
przetrwała. Ten dzień jest solą w oku tych
wszystkich dalej ślepo wierzących w sierp i
młot i idą jak barany na rzeź.
W ten szczególny dzień, jak co roku będę
krzyczał ile sił w gardle „Cześć i chwała
bohaterom” a w sercu będę miał „Pana Cogito
o potrzebie ścisłości” – Zbigniew Herber
"musimy zatem wiedzieć
policzyć dokładnie
zawołać po imieniu
opatrzyć na drogę"

Od 2011 r. każdego 1 marca obchodzimy
Narodowy
Dzień
Pamięci
Żołnierzy
Wyklętych. Dzień tak bardzo symboliczny, tak
piękny i tak potrzebny. Dzień pamięci o tych,
którzy po wojnie nie zaznali spokoju. Tych,
dla których wolna i niepodległa Polska była
sprawą najważniejszą.
Ilekroć o nich czytam, maluje mi się obraz
rycerzy z dawnych czasów. Tych, dla których
normy, zasady, przyzwoitość, honor były
czymś więcej niż pustymi hasłami. Herosi…
Ostatni rycerze, którzy do końca walczyli o to,
co utracone bezpowrotnie. Tych, co trwali na
posterunku do końca.
Rycerzy, którzy przez prawie pół wieku
byli opluwani, pogardzani, prześladowani,
mordowni. Faszyści, reakcyjne bandy,
zaplute karły tym właśnie byli przez cały
okres komunizmu w Polsce. Pamięć o nich
miała zostać wymazana ze świadomości
społeczeństwa.
Gdy o nich wspominam widzę: Jana
Rodowicza „Anoda”, którego czerwone
bestie wyrzuciły przez okno z IV pietra.
Widzę Antoniego i Janinę Żubryd, którzy
zastali zamordowani z zimną krwią przez
Jerzego Vaulina- późniejszego szanowanego
reżysera i obywatela. Widzę również Janinę
Przysiężniak, która została zamordowana
serią w plecy. Była w siódmym miesiącu
stanu błogosławionego. Oczyma wyobraźni
salutuje przed najodważniejszym człowiekiem
II wojny światowej- rotmistrzem Witoldem
Pileckim zamordowanym strzałem w tym
głowy. Myślami przenoszę się do Zabrzegu,
do przedwojennego pilota, króla Podbeskidzia
Henryka Flame zastrzelonego przez
funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej. Widzę
również jego podkomendnych wysadzonych
w powietrze podczas operacji lawina. Widzę
majora Józefa Kurasia, porucznika Franciszka
Majewskiego, generała Augusta Fieldorfa,
majora Zygmunta Szendzielarza, porucznika
Stanisława Ostwinda-Zuzge i wielu, wielu

Przed nami młodymi jeszcze dużo pracy,
aby nikt nigdy więcej nie odważył się
podnieść na nich dłoni. Na naszych rycerzy,
herosów, bohaterów – ostatnich żołnierzy II
Rzeczypospolitej.
Oliver Pochwat

>

43

Historyczne

Historyczne
Akt nadania praw miejskich Pradze
chcąc aby PRAGĄ dawnym mianem ciągle i
na wieki przezywało się.
Prócz tego, odrzucając i unieważniając
wszystkie miary i zwyczaje obecnemu
Prawu Niemieckiemu przeciwne, a jakich
Mieszkańcy dotąd używali, postanowiliśmy
udzielić zupełną i wszechstronną swobodę
do utworzenia Magistratu z Burmistrza,
Rajców, Wójta, Ławników, do ich nowego
każdorocznie obierania i zmieniania na
dzień Świętego Benedykta Opata, wedle
zasad Prawa Magdeburskiego i zwyczaju
innych Miast naszego państwa, do
stanowienia uchwał, zakładania Zgromadzeń
Rzemieślniczych i Kupieckich, prowadzenia
lądem lub wodą handlu różnymi towarami,
wyrokowania we wszelkich sprawach wielkich
lub małych, Cywilnych i Kryminalnych np.
kradzieży, zabójstwa, rozboju, okaleczenia
i innych wielkich występków, a to przez
Magistrat podług Prawa Magdeburskiego, z
zastrzeżeniem jednak apelacji do samego
Właściciela majątku lub zastępcy jego,
niemniej wedle prawa karania winowajców i
obwinionych odpowiednimi karami, uwalniania
niewinnych, podpisywania wyroków w aktach
urzędowych i z tychże wyciągów udzielania,
wreszcie sporządzania dowodów publicznych
z wiarą rządową, i te, pieczęcią jaka tu została
zamieszczona postanawia się, opatrywania
tak, jak niniejszym Pismem Naszym nadajemy
i udzielamy.
Ażeby zaś w przyszłości hojniejszą łaskę
naszą okazać, uwalniamy i wyłączamy
Mieszkańców i wszystkich Obywateli w ogóle
i w szczególe, teraz i w przyszłości, od stacji
żołnierskich, świadczenia podwód i wszelkich
egzakcji, mocą Pisma Naszego danego w
Warszawie 25 lipca 1634 roku.

Władysław IV z Bożej łaski Król Polski, Wielki
Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki,
Żmudzki, Inflancki, Smoleński, Czernihowski;
oraz Szwedów, Gotów i Wandalów dziedziczny
Król.
Na wieczną rzeczy pamiątkę. Oznajmiamy
niniejszym Naszym Pismem wszystkim
i każdemu z osobna. Wśród krwawych
zgiełków wojen i bitew, jakimi przyległe
Naszym Królestwom sąsiedzkie państwa, oraz
błonia urodzajnością ziemi niegdyś wsławione,
są obecnie krwią obywatelską skrapiane i
na obrzydłą, dziką pustynię w tych czasach
wyradzają się, za wielki udział szczęścia
poczytujemy, gdy w Państwach i Prowincjach
naszych, po poskromieniu napadów nieprzyjacielskich, powstają i rozwijają się w pożądanym
pokoju zamożne Osady, odłogi i opuszczone
pola na najbujniejsze łany są uprawiane;
zaniedbane zaś Wsie i prawami nieopatrzone
sioła, na nowe i ustawami nadane zamieniają
się Miasta.
Zatem, gdy Przewielebny w Chrystusie Ojciec
Michał Działyński Biskup Kamieniecki, z Całą
Wielebną Kapitułą Kamieniecką, pokornie
nas upraszali, aby nad brzegiem Wisły,
naprzeciwko Miasta Naszego Warszawy, na
majątku własnym czyli dziedzicznym, gdzie
Dom Loretański Najświętszej Panny niedawno
został wystawiony, mając tamże zamiar Miasto
założyć, oraz Mieszkańców osiadłych pod stałe
prawa podciągnąć i ustawami publicznymi
opatrzyć, za naszym na to przyzwoleniem,
iżby dozwolonym mu było wykonać; My
zważając, iż to na większą chwałę Boga i na
rozszerzenie czci Panny Loretańskiej najsilniej
wpływać będzie i że to Miasto Rezydencji
Naszej Warszawie przyległe, które już posiada
struktury, stanie się w czczeniu Bogarodzicy,
wielkim Rzeczpospolitej zaszczytem i wygodą,
chętnie postanowiliśmy na Założenie jego
zezwolić tak, jak niniejszym Pismem Naszym
zezwalamy.
Odtąd
Prawo
Niemieckie,
nazywane
Magdeburskim, nadajemy i do niego wcielamy,

Czytaj więcej na: myslpraska.pl
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Honor mi nie pozwala
4 lutego 1945 roku został zamordowany przez komunistów major Stanisław Ostwind-Zuzga ps. "Kropidło", Żyd z pochodzenia,
komendant powiatowy NSZ w Węgrowie, przedwojenny policjant. Na
początku 1945 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu
Bezpieczeństwa. Był torturowany. Komuniści odkryli jego żydowskie
pochodzenie i zaproponowali mu przejście na ich stronę. Odpowiedzią była zdecydowana odmowa.
We wrześniu 1939 roku znalazł się na
wschodzie (rozkaz Komendanta Głównego
Policji nakazywał ewakuację w tym kierunku).
Dołączył do zgrupowania generała Franciszka
Kleeberga i brał udział w ostatnich bitwach
z Niemcami. Po zakończeniu kampanii
wrześniowej Stanisław Ostwind powrócił do
domu.
W grudniu 1939 r. ukazało się rozporządzenie
Generalnego Gubernatora Hansa Franka
powołujące przedwojennych policjantów do
służby w Polnische Polizei im Generalgouvernement (tzw. „granatowa policja”). Była
to formacja całkowicie podporządkowana
lokalnej policji niemieckiej, do której zadań
należały patrole prewencyjno-interwencyjne,
nadzór nad stanem sanitarnym, regulacja
ruchu kołowego, służba na dworcach
kolejowych, nadzór nad obowiązkiem
meldunkowym. Za odmowę zgłoszenia do
służby w tej formacji policjantom groziła kara
śmierci. Stanisław Ostwin nie zgłosił się do
służby i ukrywał się na Podlasiu, posługując
się nazwiskiem Zuzga.

Przez ponad pół wieku postać tragicznie
zmarłego majora Stanisława Ostwinda
pozostawała nieznana, a przecież to niezwykła
postać, burząca schematy. Najwyższy rangą
dowódca w polskim podziemiu pochodzenia
żydowskiego. Warte podkreślenia jest że
kiedy po aresztowaniu 3 stycznia 1945 r.
przez UB, był w czasie przesłuchania w
Otwocku pytany, dlaczego jako Żyd zadawał
się z faszystami, odrzekł: „Po pierwsze jestem
Polakiem, po drugie tylko oni (narodowcy)
chcieli mi pomóc”.
Stanisław (Szmul) Ostwind urodził się w
28 kwietnia 1899 roku w Warszawie, w
tradycyjnej rodzinie żydowskiej. Był synem
Wolfa Ostwinda i Rebeki z domu Saudel.
Mając 18 lat uciekł z domu w 1915 roku do
Legionów. Od 1915 do 1917 roku walczył
w 1 Pułku Piechoty pod dowództwem
Edwarda Rydza Śmigłego (wówczas majora).
Uczestniczył w bitwie pod Kostiuchnówką. Po
kryzysie przysięgowym został internowany w
Szczypiornie. W 1919 roku ukończył szkołę
podoficerską w stopniu starszego sierżanta,
po czym otrzymał przydział do 36 Pułku
Piechoty Legii Akademickiej i wziął udział w
wojnie polsko-bolszewickiej. W 1920 r. przyjął
chrzest w Kościele Katolickim.

W 1942 roku związał się z Narodową
Organizacją Wojskową w powiecie łukowskim.
Po rozłamie w NOW, większość żołnierzy
przeszła do Armii Krajowej. Ostwind pozostał
w Narodowych Siłach Zbrojnych, ukończył
szkolenie w ośrodku szkoleniowym NSZ
„Dym” w Jacie, po czym działał w powiecie
siedleckim. W maju 1944 r. został dowódcą
komendy powiatowej NSZ w Węgrowie, a 1
czerwca 1944 r. awansowano go do stopnia
majora.>

W 1921 roku rozpoczął służbę w Policji
Państwowej jako posterunkowy, a od 1932
roku po awansie na przodownika PP był
zatrudniony na stanowisku referenta wydziału
personalnego Komendy Policji w Warszawie
aż do wybuchu drugiej wojny światowej.
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Sowietom i przetransportowano do Otwocka.
Funkcjonariusze UB obawiali się próby
odbicia Ostwinda. Z dokumentacji procesowej
wynika, że akt oskarżenia przeciwko niemu był
przygotowany już 31 grudnia 1944 roku, a więc
trzy dni przed aresztowaniem. Świadczy to, że
aresztowanie Ostwinda nie było przypadkiem,
ale był poszukiwany przez NKWD.

Latem 1944 roku teren powiatu
węgrowskiego stał się widownią zaciętych
walk. W sierpniu 1944 roku ziemia węgrowska
została opanowana przez Armię Czerwoną.
Powiat węgrowski z okupacji niemieckiej
przeszedł pod okupację sowiecką. W wyniku
zatrzymania ofensywy Armii Czerwonej na
linii Wisły, miliony żołnierzy sowieckich zostało
rozlokowanych na wschód od Wisły, między
innymi i na Podlasiu. Od sierpnia 1944 roku do
momentu rozpoczęcia ofensywy styczniowej
w 1945 roku, powiat węgrowski pełnił funkcję
zaplecza materiałowego dla jednostek
liniowych Armii Czerwonej. W tym czasie
komuniści przystąpili do likwidacji struktur
podziemia niepodległościowego.
3 stycznia 1945 roku Stanisław Ostwind-Zuzga
został aresztowany przez funkcjonariuszy
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w
Węgrowie. Był to rezultat działania na tym
terenie siatki sowieckiej agentury, która świetnie
orientowała się w poczynaniach podziemia
niepodległościowego. Majora przekazano

Ze względu na żydowskie pochodzenie
podczas przesłuchań w więzieniu w Otwocku
proponowano mu współpracę z UB, z
negatywnym wynikiem. Przewieziony do
więzienia na warszawskiej Pradze dostał się
w ręce oprawców z NKWD. Z zachowanych
protokołów zeznań wynika, ze torturowany
major Ostwind nie zdradził nikogo ze swoich
żołnierzy, wymienił jedynie kilka nazwisk osób
nieżyjących i tych, co do których miał pewność,
że uciekły na Zachód. Pytany, dlaczego jako
Żyd służył w „faszystowskich” Narodowych
Siłach
Zbrojnych,
major
Stanisław
Ostwind-Zuzga powtarzał do śmierci, że
nie jest Żydem, ale Polakiem żydowskiego
pochodzenia.
2 lutego 1944 r. po trwającej 15 minut niejawnej
rozprawie Sąd Wojskowy Garnizonowy
Warszawski skazał majora Ostwinda na karę
śmierci. Skazany oświadczył: „Do winy nie
poczuwam się”. 4 lutego 1945 roku został
rozstrzelany w więzieniu UB przy ulicy 11
Listopada w Warszawie. Dowódcą plutonu
egzekucyjnego UB był kapral Aleksander
Aftyka. Pogrzebany w bezimiennym dole …
do dziś nie znane jest miejsce, gdzie został
pochowany major Ostwind.
W II RP odznaczony m.in. Krzyżem
Legionowym, Medalem 10-lecia Odzyskanej
Niepodległości, Krzyżem Niepodległości,
a także brązowym i srebrnym Medalem
za Długoletnią Służbę oraz Krzyżem
Zasługi za Dzielność (za czyny męstwa
i odwagi z narażeniem życia w walce z
przestępcami 19 marca 1935). W 2018
postanowieniem prezydenta RP Andrzeja
Dudy został odznaczony pośmiertnie
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Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski za wybitne zasługi dla niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej.
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"Policja jest od tego, by chronić społeczeństwo, by chronić społeczeństwo od zbrodniarzy; bezpieczeństwo życia i mienia stanowi jej
jedyny obowiązek, a nie jakiś dodatek do służby polityczno-policyjnej. (…) Państwowość, w której zbrodniarze mogą obywatela okraść,
obrabować, nawet zabijać, a z urzędowego komunikatu policji dowiadujemy się tyle tylko, że „zbiegli w niewiadomym kierunku” – państwowość taka traci rację bytu i najlepiej by było unicestwić ją od razu,
zanim ona sama mocą swej głupoty, niezdarności i lekkomyślności
nie zaprowadzi państwa do zguby. Tacy rządziciele są niezdatni do
rządów; na stolicach rządowych są uzurpatorami i trzeba ich przegonić, póki nie jest za późno!"
Feliks Koneczny
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Golgota praska
się podręczny areszt. Okna w klasach były
zamalowane, a wejścia do budynku od strony
ul. Jagiellońskiej pilnowali uzbrojeni żołnierze
NKWD.
Zdecydowanie najważniejszym miejscem
w strukturze sowieckiego aparatu represji
była kwatera główna dowództwa NKWD na
Polskę znajdująca się w kamienicy przy ul.
Strzeleckiej 8 (wówczas Środkowa 13). W tym
oraz następnym budynku, przy ul. Strzeleckiej
10a, po wykwaterowaniu mieszkańców,
piwnice zamieniono na areszt, a mieszkania
na sale tortur, czyli pokoje przesłuchań. Trafiali
tu schwytani przez tzw. grupę praską NKWD
najważniejsi działacze podziemia niepodległościowego. Tu też podejmowano decyzje
o ich dalszym losie i stąd ekspediowano ich
do obozu w Rembertowie, który był głównym
punktem przesyłowym do łagrów w głębi
sowieckiego imperium. I tu właśnie była jedna
z kwater gen. Iwana Sierowa – zastępcy
ludowego komisarza spraw wewnętrznych
ZSRR, a od stycznia 1945 r. pełnomocnika
NKWD przy 1 Froncie Białoruskim. Przy tej
samej ulicy znajdowało się także dowództwo
stanowiącego główny odwód operacyjny
batalionu 2 pułku strzeleckiego, który wchodził
w skład utworzonej w połowie października
1944 r. tzw. zbiorczej dywizji Wojsk
Wewnętrznych. Pod numerem 10. rezydował
dowódca praskiej grupy operacyjnej NKWD
płk. Paweł Michajłow.
W lutym 1945 r. budynek przy Strzeleckiej
8 stał się siedzibą Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie.
Jednakże nadzór nad nim nadal sprawowało
NKWD: „[…] w sali badań, na 3-cim piętrze,
urzęduje oficer rosyjski. On przeprowadza
śledztwo
oraz
bada
autentyczność
dokumentów i wydaje orzeczenie co do
przestępstwa” – donosi raport Delegatury Sił
Zbrojnych na Kraj z września 1945 r.
Inny zaś, z czerwca tegoż roku, tak opisuje to
miejsce: „Budynek przy Środkowej 13 zajęty

W powojennej historii Warszawy Praga
zajmuje miejsce szczególne, była bowiem
pierwszą dzielnicą stolicy, która odczuła
dobrodziejstwa„wyzwolenia” przez Armię
Czerwoną.
14 września 1944 r. żołnierze sowieccy
zajęli Pragę, a wraz z nimi wkroczyły
jednostki NKWD i od razu sowiecki aparat
bezpieczeństwa zaczął instalować swe
ekspozytury. W pierwszej kolejności przejął
kamienice znajdujące się w bezpośrednim
sąsiedztwie dworca Warszawa Wileńska,
nad którym pieczę objęła Komendantura Etapowo-Przepustkowa. Dworzec Wileński był
bardzo ważnym miejscem, strategicznym ze
względu na potrzeby armii oraz wykorzystanie
transportu kolejowego przy masowych akcjach
represyjnych,
trwających
nieprzerwanie
przez cały 1944 i 1945 rok. W bezpośrednim
sąsiedztwie stacji Armia Czerwona i NKWD
zajęły cały szereg kolejnych budynków.
Najokazalszym z nich był gmach dyrekcji
generalnej PKP przy ul. Targowej 72
przekształcony w siedzibę pełnomocnika
dowództwa Armii Czerwonej przy Resorcie
Komunikacji gen. Rumiancewa oraz placówki
NKWD nadzorującej ulokowany przy ul.
Wileńskiej 2/4 Miejski Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego, który w piwnicach tychże
budynków zorganizował podręczny areszt. W
samym zaś gmachu dyrekcji kolei ulokowano
wszystkie resorty Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego, czyli samozwańczy
rząd „nowej Polski” bacznie strzeżony przez
agentów Wielkiego Brata, jako że w zasięgu
wzroku znajdowały się kolejne obiekty
zajmowane przez żołnierzy „sojuszniczej”
armii. Wśród nich znajdował się gmach liceum
im. Władysława IV, w którym znajdował się
sowiecki Trybunał Wojenny. Co ciekawe, w
budynku tym w roku 1945 odbywały się też
zajęcia lekcyjne, a młodzież uczęszczająca
do szkoły miała zakaz spoglądania choćby na
teren boiska szkolnego, na którym znajdował
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dostarczane potrawy do cel więziennych są
strasznie brudne, a kotły są zanieczyszczone
brudem i rdzą. Z 18 na 19 [sierpnia 1945 r.]
w nocy na 3-cim piętrze […] odbywało się
bicie więźniów. Było słychać głosy wprost
zwierzęce przez jakieś dwie godziny. […]
19-tego przywieźli aresztowanych z powiatu
garwolińskiego – młode dziewczęta i starsze
kobiety, podejrzane o przynależność do AK.
Wszystkie je osadzono w lochach. W dniu
21.08. rano […] widziałem na podwórzu
leżącego więźnia, obok niego siedzącą
niewiastę dotkliwie pobitą, zaś więzień ten
dostał 46 kul, nogi od tułowia w dół wprost
jedno sito. Został postrzelony ciężko przy
aresztowaniu. Więzienie jest przepełnione.
Więźniowie leżą na korytarzach”.

przez Władze Bezpieczeństwa. Trzymani są
w nim i poddawani badaniom więźniowie.
Dom jest na zewnątrz ogrodzony drutem
kolczastym, na którym widnieją napisy:
przechodzić na drugą stronę. Wieczorem
budynek oświetlają cztery silne reflektory oraz
strzegą wzmocnione straże zewnętrzne.
Mieszkańcy sąsiednich domów opowiadają,
że z budynku […] dochodzą stałe jęki, a
nawet podobno odgłosy salw, związanych z
wykonaniem wyroków śmierci. Jest w każdym
razie faktem, że w piwnicach budynku
umierają ludzie na skutek bicia […] przez
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa”.
Kolejny z meldunków tak opisuje metody
śledztwa: „Przy postępowaniu poszlakowym
metodą NKWD jest łagodne badanie,
prowadzące do wytworzenia fikcyjnego alibi, z
którym kontroluje się posiadane wiadomości.
Zaskoczenie plus bicie powoduje częste
załamanie się aresztowanych. Nocne
badania. Bicie, torturowanie. […] w W-wie,
ul. Strzelecka i we Włochach stwierdzono
stosowanie „śruby skroni” (ściskanie głowy),
powolne zrywanie paznokci, „kajdanki
amerykańskie” powodujące silny napływ krwi
do dłoni, w następstwie czego pęka skóra i
krew wytryska z pod paznokci. Zemdlonych
cuci się zastrzykami morfiny. Przed torturami
robi się zastrzyki wzmacniające. Ściśle jest
przestrzegane orzeczenie referenta, czy
można dopuścić do śmierci więźnia”.
Piwnice na Strzeleckiej dziwnym zrządzeniem
losu ocalały i krzyczą dziesiątkami napisów
wyrytych
na
ścianach
więziennych
cel. Krzyczą jak pamięć więźniów tego
nieludzkiego miejsca. „Na Strzeleckiej
zostałem osadzony w celi zatrzymanych, w
której przebywało razem 27 osób. W tejże celi
siedzą razem mężczyźni i kobiety. Warunki są
straszne. Aresztowani śpią na gołej podłodze
pokotem. Brak jest kubłów, wszystkie potrzeby
fizjologiczne są spełniane w celi na podłogę.
[…] Warunki wyżywienia: rano – kawa gorzka
i ¼ kg chleba na dzień. Na obiad zupa, niczym
nieróżniąca się od kawy. Taka sama zupa na
kolację bez tłuszczu. Naczynia, w których są

Poza Strzelecką kolejnym miejscem silnie
identyfikowanym z sowieckim aparatem
przemocy są koszary dawnego 36 p.p. Legii
Akademickiej przy ul. 11 Listopada, które
zamieniono na więzienie karno-śledcze,
potocznie zwane „Toledo”. Do czasu zajęcia
przez Armię Czerwoną lewobrzeżnej
Warszawy i uruchomieniu aresztu śledczego
przy ulicy Rakowieckiej, to właśnie to
miejsce cieszyło się najgorszą sławą wśród
warszawiaków. Tu bowiem wykonywano
wyroki śmierci.
„Egzekucje odbywały się na dziedzińcu
– wspomina Krystyna Miszczak – poza
budynkiem więziennym w załomie muru
(widocznym na planie). Mur w tym miejscu
pokryty był smołą, u góry muru wmurowana
szyna do wieszania skazańców. Urządzenia
te widziałam, kiedy zimą popsuła się w
więzieniu kanalizacja i kazano nam wynosić
nieczystości na dziedziniec. Były tam budynki
gospodarcze (piekarnia, pralnia, szwalnia).
Pracowali tam więźniowie kryminalni, którzy
informowali nas o egzekucjach, przechodząc
obok lub gestami, pokazując strzał w głowę
bądź powieszenie. Egzekucje wykonywano
również w karcerze. Były to dwie piwnice na
dziedzińcu więzienia. W jednej z nich jedna ze
ścian była pokryta smołą”. >
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prac
nadzoru
archeologicznego
przy
przebudowie parkingu na terenie dawnego
Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III
(tzw. Toledo) zespół archeologów z Biura
Poszukiwań i Identyfikacji IPN ujawnił szczątki
trzech osób. Kolejne prace archeologiczne
doprowadziły do odkrycia kolejnych ośmiu
jam grobowych. Ułożenie odnalezionych
tam szczątków było takie samo, jak w
większości tajnych pochówków ofiar zbrodni
komunistycznych.
Zamordowani
zostali
bezwładnie wrzuceni do dołów śmierci i
zasypani. Przy odnalezionych szczątkach
znaleziono liczne artefakty, wśród nich m.in.
fragmenty munduru, elementy odzieży, a
także liczne polskie guziki wojskowe z orłem
w koronie. W bezpośrednim sąsiedztwie
„Toledo” w budynkach przy ul. 11 Listopada
66 i 68 urzędował kolejny Trybunał Wojenny,
którego ofiary rozstrzeliwano w nieistniejącym
już,
małym,
okrągłym,
murowanym
pomieszczeniu.
Opowiadając o obecności sił sowieckich na
Pradze trzeba także wspomnieć o jednostkach
Armii Czerwonej oraz o placówkach wojennej
komendy miasta. Były one zlokalizowane
w kilku miejscach: przy ulicy Kawęczyńskiej
12, Otwockiej 3, Górczewskiej, Ryskiej,
Inżynierskiej,
Targowej,
Tykocińskiej,
Zamojskiego, Namysłowskiej i Jagiellońskiej.

,,W 1946 odkryliśmy – wspomina były szef
pralni I-szego Praskiego Pułku Piechoty,
stacjonującego w pobliżu „Toledo” – że jeżeli
na wyżce strażniczej w południowo-wschodniej części więzienia zaświeci się żarówka
po południu, to za chwilę będą prowadzić
jednego jakiegoś więźnia z AK, jak nam na
migi pokazywano przez okna więzienia. Więc
kiedy żarówka zabłysła wchodziliśmy na
strych pralni i przez okienko śledziliśmy takie
egzekucje. Egzekucje odbywały się zawsze
po południu w następujący sposób: więźnia
prowadzono już na powrozie założonym na
szyję i na miejscu nie zezwalano na ostatnie
słowa (…). Przy wyprowadzaniu z więzienia
i egzekucji asystowało 4-ch oprawców.
Pewnego razu prowadzono i wieszano młodą
dziewczynę, która chyba nie miała 18 lat,
była łączniczką AK (…). Mogę dodać, że w
tym rogu więzienia rosły wysokie ziemniaki
posadzone na zakopanych ofiarach jak nam
mówili więźniowie”.
Zamordowanych
więźniów
grzebano
na terenie więzienia lub „wywożono, w
drewnianych zbitych z desek skrzyniach” na
Cmentarz Bródnowski i w inne nieodnalezione
dotąd miejsca i ukradkiem zakopywano w
dołach niepamięci.
W czerwcu 2020 roku w trakcie prowadzenia
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kwadratowego z cementową podłogą, trochę
wgłębioną, podobnie jak część ścian. Jak się
później dowiedziałem, było to po to, by nalać
wody na podłogę i wsadzony tam człowiek
musiał w niej stać”.

Jednostki te uczestniczyły także w akcjach
represyjnych.
Kolejnym miejscem, o którym nie sposób
nie wspomnieć, jest pierwsza siedziba
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
przy ul. Sierakowskiego 7. Był to budynek
Żydowskiego Domu Akademickiego, który od
września 1939 r. pełnił rolę szpitala, a wraz z
zajęciem Pragi przez Armię Czerwoną został
przejęty przez NKWD. Wkrótce zainstalowano
tam Ministerstwo Bezpieczeństwa, a
gdy w sierpniu 1945 r. przeniosło się ono
do nowej siedziby na ulicę Koszykową,
budynek został przejęty przez Wojewódzki
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, który
prowadził operacje skierowane przeciwko
podziemiu politycznemu i zbrojnemu. Urząd
ten, jak wszystkie inne placówki nowej
władzy, potrzebował aresztu, który został
zorganizowany w dawnej łaźni, tzw. mykwie.
Specyficzny, półokrągły kształt budynku
wymusił na twórcach więzienia przedziwny
kształt cel. Przypominały one kawałki tortu
„[…] były szerokości drzwi i poszerzały się
dopiero od drzwi w kierunku [przeciwległej]
ściany i tam były szerokie na 2-2,5 metra”.
„Weszliśmy do obszernego pomieszczenia
– wspomina Andrzej Kownacki – w którym
jedna ściana była wklęsła, jakby półokrągła.
Śledczy przekazał mnie umundurowanemu
oddziałowemu, a ten zaprowadził mnie do
drzwi, otworzył je i kazał wejść. Oczywiście,
była to cela, ale wchodząc zatrzymałem się na
progu i wprost zdębiałem. Było to malusieńkie
pomieszczenie,
zupełnie
wąskie,
na
szerokość drzwi, rozszerzające się i kończące
półokrągłą niszą, gdzie było nieco szerzej.
No i zobaczyłem tutaj leżących ludzi. Dwóch
leżało w stronę drzwi, a trzech w stronę niszy
– głowami. W ten sposób zapełniali sobą całą
celę, tak że nie miałem gdzie się podziać.
Idąc do umywalni, zauważyłem uchylone
drzwi, zajrzałem i zobaczyłem, że jest to
pomieszczenie zupełnie puste. Dowiedziałem
się wówczas od swoich współtowarzyszy,
że był to […] tzw. karc. Zobaczyłem, że
jest to pomieszczenie wielkości metra

Miejski Urząd Bezpieczeństwa natomiast
znalazł swą siedzibę w budynku dawnego
internatu dla studentów Studium Teologii
Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego,
przy ulicy Św. Cyryla i Metodego 4,
zamieniając oczywiście jego piwnice w cele
więzienne. Zresztą, jest to najdłużej na Pradze
działający punkt związany z komunistycznym
aparatem represji, bo gdy w 1950 r. UBP
przeniósł się do Pałacu Mostowskich, budynek
przejęła Milicja Obywatelska. Komisariat
ten cieszył się złą sławą aż do upadku
PRL, a warszawiacy wspominając o nim
mówili: „Cyryl jak Cyryl ale te jego metody!”.
Opisane tu obiekty to tylko część znanych
nam miejsc związanych z aparatem represji
systemu komunistycznego na Pradze. O ilu
z nich jeszcze nie wiemy? Ile z nich zostało
zniszczonych? Ile zakłamanych? Jak to „[…]
u podnóża nasypu torów. […] Tam najdłużej
stał drewniany krzyż – opisywał niestudzony
strażnik praskiej pamięci Hubert Kossowski
– a troskliwe ręce sadziły wokół niego kwiaty
i paliły znicze. Dla zatarcia śladów zbrodni,
towarzysze z KC PZPR zlecili […] ustawienie
w tym miejscu typowego pomniczka – ku
pamięci 27 Polaków, rozstrzelanych przez
Niemców w maju 1944 r.”.
Pamięć o tych miejscach i ludziach katowanych
w ich czeluściach jest naszym obowiązkiem.
Takim samym, jak pamięć o ofierze
powstańców warszawskich i ochotnikach roku
1920, którzy nota bene wyruszali na front z
dwóch wspomnianych tu miejsc – koszar Legii
Akademickiej i liceum im. Władysława IV, tak
okrutnie zbezczeszczonych przez sowieckich
oprawców.
Marcin Łaszczyński
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Feministyczna rewolucja w języku w wydaniu warszawskim
niepotrzebne, ale też szkodliwe – należy
postawić pytanie, czy urząd Prezydenta M.
St. Warszawy i Prezydentki M. St. Warszawy
to ten sam urząd, czy też dwa osobne
stanowiska? Lewacy, do których zaliczają się
również feministki walczące z językiem, jak
zwykle tworzą tylko nowe problemy.

Prezydent Trzaskowski sztywno trzyma
Warszawę na kursie ,,postępowych’’ reform.
Tym razem zadecydował o używaniu w
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
żeńskich
końcówek
nazw
stanowisk
pracowników administracji.
Od 1 stycznia 2021 roku w Warszawie
pojawią się zatem prezydentki, inspektorki,
naczelniczki,
burmistrzynie,
dyrektorki...
Feministyczne postulaty zakładają, że taka
zmiana języka przyniesie obalenie tzw.
patriarchatu i równość – nie dość, że jest to
myślenie życzeniowe, to jeszcze oparte na
wzorcach działania marksizmu.

Największym absurdem tej sprawy jest to,
że decyzja Trzaskowskiego jest niezgodna
z obowiązującym rozporządzeniem Rady
Ministrów, która wymaga męskiej końcówki
nazwy
stanowiska
w
dokumentach
formalnych, ergo urzędnicy w Warszawie będą
musieli wykorzystywać jednocześnie końcówki
żeńskie i męskie wprowadzając niepotrzebny
zamęt.
A to wszystko dzieje się w czasie kolejnych
kryzysów w ratuszu związanych z brakiem
pieniędzy, wzrostem opłat, awariami Czajki i
epidemią...

Używanie feminatywów w nazwach stanowisk
budzi zastrzeżenia – czy stanowisko może
mieć płeć? Dokumenty są podpisywane przez
osobę będącą na stanowisku i to stanowisko
jest źródłem władzy tej osoby. W systemie
demokratycznym stanowiska są przejściowe
i w sensie prawnym nie ma znaczenia, czy
decyzję wydał np. Trzaskowski, GronkiewiczWaltz czy Starynkiewicz, bo wydał ją
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
Wprowadzenie żeńskich końcówek w
nazwach stanowisk jest więc nie tylko

Aleksander Kowaliński
prezes RN Warszawa
sekretarz RN Mazowsze

"Im więcej prawa, tym mniej prawości. Wstawiamy coraz więcej
prawa na miejsce etyki i tym bardziej trzeba nam coraz więcej praw,
żeby wiedzieć, co robić. Lecz etyka nie może być zawisłą od prawa, a
skutki rozłamu tych kategorii są przeraźliwe i niechybne."

Kościół Katolicki wobec aborcji
konsensusu ludzi wierzących. Nie powstała
na wzór deklaracji partyjnych czy manifestów
politycznych. Jest słowem prawdy danym od
Boga. Natomiast duchowni, którzy wykazują
niezgodność postępowania tych, którzy
w przestrzeni publicznej deklarują swoją
przynależność do Kościoła, a jednocześnie
swoimi poglądami radykalnie jej zaprzeczają,
postępują po prostu konsekwentnie i
logicznie. Jak pisał przed paru laty jeden
z publicystów, nie można pozostawać
wegetarianinem w sytuacji, w której głosi się
poglądy wegetariańskie zajadając się średnio
krwistym stekiem. Nie można pozostawać w
Kościele katolickim i przystępować do komunii
w sytuacji, w której z tego Kościoła faktycznie
się wyszło i samemu zerwało się komunię.

W sporze czy raczej wojnie, która wybuchła
po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w
sprawie aborcji eugenicznej Kościół katolicki
nie był stroną tego sporu. W tym sensie, że
Kościół nie inicjował prac Trybunału, nie
składał żadnych wniosków, nie naciskał na
przyspieszenie procedur. Jednak to właśnie
Kościół katolicki, obok partii rządzącej, stał
się obiektem najbardziej drastycznych i
wulgarnych ataków. Naruszona została
przestrzeń świątyni, którego to miejsca nie
naruszyło nawet ZOMO w czasie stanu
wojennego, czy Niemcy w okupowanej
Polsce.
Wraz z naruszeniem przestrzeni i symbolu
próbuje się naruszyć wewnętrzną doktrynę
Kościoła. Pojawiają się głosy sugerujące,
że Kościół winien zmienić swoje stanowisko
w sprawie aborcji. Krytykuje się tych
duchownych, którzy mocno i konsekwentnie
wskazują na konsekwencje publicznych
deklaracji dotyczących aborcji, odmawiając
niekiedy udzielenia komunii świętej.

Ekskomunika w swoim najgłębszym
sensie jest tylko potwierdzeniem faktu, który
dokonuje się w życiu byłego wierzącego, który
sam swoimi czynami, publicznie wyznanymi
poglądami i opiniami wyłączył się ze wspólnoty
Kościoła, ekskomunikował.
Kościół
pozostanie
wierny
Prawdzie. To ona stanowi o Jego sile.

Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie dwie
sprawy. Kościół katolicki nie może zmienić
swojej doktryny, bo nie jest ona kwestią

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr.

"Niema patriotyzmu bez gotowości do ofiar. Kto chce ocalić nasz
naród, nie nadstawiając karku, ten będzie widział powolne jego
gnicie."

Roman Dmowski

Feliks Koneczny
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przed wyśmianiem z powodu zbyt krótkiego
pobytu w wodzie. Chęć lub niechęć do podjęcia
się wejścia do lodowatej wody tkwi w naszej
głowie, umyśle. Jeśli nie masz przeciwskazań
lekarskich zawsze możesz próbować.
Przeciwskazaniem do morsowania są choroby
układu krążenia, kardiologiczne, nadciśnienie,
epilepsja oraz choroby psychiczne. Jeśli nie
jesteś pewny, czy możesz morsować wpierw
skonsultuj to z lekarzem.
Podczas morsowania każdy odpowiada sam
za siebie, ponieważ tylko ty znasz najlepiej
swoje ciało. Niemiłe, a wręcz groteskowe,
jest gwiazdorzenie. Jeśli twój organizm
daje znak, że pora wyjść z wody, to uciekaj
z niej jak najszybciej. Innym razem może
uda się być dłużej. Grupa jest po to, aby się
nawzajem dopingować, jak też pomagać
w razie nieszczęśliwego wypadku. Co
do przygotowania warto wziąć ze sobą
kąpielówki (kobiety – strój kąpielowy najlepiej
jednoczęściowy), który zmienimy na bieliznę
po wyjściu z wody, ręcznik, buty (skarpety)
neoprenowe, rękawiczki, czapkę oraz szalik.
Kobietom, zwłaszcza tym początkującym
zaleca się zakładanie jednoczęściowego stroju
kąpielowego z jednej prostej przyczyny – łatwiej
im zanurzyć się powyżej pasa. Ciało w obrębie
ich brzucha jest bardzo wrażliwe. Warto ze
sobą zabrać dobry humor i nastawienie oraz
rozsądek. Tyle z przygotowania logistycznego.
Czy morsujesz dla chęci pokazania się, czy
też dla zdrowia rób to z głową. Ciekawostką,
o której tu warto wspomnieć jest fakt, iż ciało
ludzkie posiada w sobie tak dużo ciepła i takie
możliwości termoregulacji, że niezależnie od
tego, jak zimna jest woda, niemożliwym jest
wystąpienie hipotermii przed upływem 30
minut. Przebywanie w lodowatej wodzie dłużej
niż pół godziny grozi morsującemu niebezpieczeństwem utraty życia z wychłodzenia.
Na jednym z forum morsów na popularnym
portalu społecznościowym zapytaliśmy, jak
osoby, które biorą udział w takim wydarzeniu,

W ostatnich dniach media społecznościowe
zalewają zdjęcia osób biorących kąpiel zimową
porą. Dla jednych jest to forma pokazania się,
dla innych dbanie o zdrowie i hart ducha.
Morsowanie, bo o nim mowa, ma bardzo długą
historię. Pierwsze wzmianki o leczniczych
zanurzeniach pochodzą z Egiptu i datowane
są na 2500 r. p.n.e.
Grecki uczony Hipokrates powiadał „zimna
woda rozgrzewa, a ciepła oziębia”. Zalecał on
kąpiele w zimnej wodzie osobom chorującym
na choroby podagryczne, paralityczne i
gorączkowe.
W XVI wieku podjęto się usystematyzowania
wytycznych za i przeciw stosowaniu kąpieli
w zimnej wodzie. Opracował je dr Wojciech
Oczko w traktacie „Cieplice”.
Ciekawostką wartą uwagi jest polski rekord
Guinnessa w największej liczbie osób
morsujących zdobyty w 2015 roku podczas
Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie.
W tym samym czasie do lodowatych wód
Morza Bałtyckiego weszło 1799 osób. Kolejną
jest powstanie pierwszego klubu morsów w
Gdańsku w 1975 r. pod nazwą ,,Gdański Klub
Morsów’’.
Po krótkim zarysie historycznym dotyczącym
morsowania nasuwa się wiele pytań. Czy
warto morsować? Czy każdy może to robić?
Czy jakoś trzeba się specjalnie do tego
przygotowywać? Czy jest to bezpiecznie?
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć,
że morsowanie daje pozytywnego kopa.
Po wyjściu z lodowatej wody czułem się
wyśmienicie. Mogłem przenosić góry. Chciało
się żyć. Fakt ten bierze się z tego, że napięcie
mięśni szkieletowych jest obniżone oraz spada
ciśnienie krwi. Naczynia krwionośne ulegają
rozszerzeniu i zwiększa się przepływ krwi. Nie
przeszkadzało mi to, że w pewnych miejscach
czułem jakby mi ktoś wbijał szpilki. Dzięki takiej
kąpieli odzyskuję energię.
Dla wielu osób problemem może być kwestia
przygotowania się do tego wyzwania lub strach
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Zimna woda życia doda

nie wchodziły w grę. Miałam szczęście, bo
na pierwszy raz zabrała mnie super osoba,
z którą wszystko jest fajne. I jak poczułam
tę energię kilkudziesięciu osób razem się
rozgrzewających i wchodzących do wody,
to to była magia. Było zimno, ale adrenalina
i endorfiny wzięły górę. Cudownie się po tym
czułam. Dziś idziemy znów!”.
Oddajmy jeszcze głos pani Kamili: „Ja
dopiero co zamorsowałam pierwszy raz,
więc na świeżo wrażenia. Bałam się, bo
nie wiedziałam czy w ogóle wejdę do takiej
zimnej wody. Na szczęście byłam z siostrą,
która mnie wspierała i motywowała. Na
miejscu niesamowita atmosfera, bardzo dużo
zadowolonych i uśmiechniętych ludzi. Jak się
organizator dowiedział, że jestem pierwszy raz,
wszystko mi szczegółowo opisał, zwłaszcza
jaka będzie reakcja organizmu i co będę
musiała zrobić, więc czułam się bezpiecznie.
O dziwo wchodząc do wody po rozgrzewce,
nie czułam żeby była szczególnie zimna
(temp. wody 3, powietrza 1 i słoneczko). Po
pół minuty jak już mi się oddech uspokoił (tutaj >

wspominają swój pierwszy raz. Pan Przemek
napisał „Ja jestem zimnolubem, w domku
18 stopni to dla mnie temperatura idealna.
Wszedłem jak czołg. Bez drgawek i szczypań,
7 minut w wodzie bez neopremek, wspomnę,
ze posiadam sporo neopremki naturalnej
xD. Uśmiech na twarzy od endorfin i super
ludziska sprawili, że zaszczepiłem już 5 osób
tą radością”. Inny użytkownik o imieniu Karol
pisze „A ja to zrobiłem, żeby się pochwalić w
socialach. A tak poważnie to jedyne czego się
boję to, że poranne morsowanie mogłoby mi
zastąpić espresso, które uwielbiam ”.
Pani Mona bardzo miło wspomina swoje
pierwsze wejście do lodowatej wody:
„Podeszłam do tematu metodycznie . Od
października oswajałam temat w myślach,
potem przeczytałam książkę o morsowaniu,
potem obejrzałam kilka filmików na YT, jak
się przygotować i poczytałam opinie w SoMe.
Co nie zmieniło faktu, że dzień PRZED słabo
spałam z emocji! Nie cierpię zimna, pod
choinkę zażyczyłam sobie termofor, wiec takie
przygotowania, jak zimny prysznic w ogóle
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przygotowania do morsowania. Jedni morsują
na jesieni, gdy aura jest przyjemniejsza, a
woda nie aż tak lodowata. Inni przed biorą
chłodny, bądź zimny prysznic. Kolejną grupę
stanowią tacy, którzy po krótkiej rozgrzewce
są gotowi wejść w mroźny dzień do lodowatej
wody.
Jak to jest z tym morsowaniem? Morsować
czy nie? Jeśli Tobie zdrowie dopisze, bierz
znajomych, przyjaciół i spędźcie najbliższy
weekend w lodowatej wodzie, a poczujecie
wspomnianą
wcześniej
pozytywną
energię.
Wasze
organizmy
osiągną
większe zahartowanie na kaprysy pogody,
odczujecie polepszenie w funkcjonowaniu
poszczególnych układów fizjologicznych
oraz narządów, uodpornicie się na choroby.
Przeziębienie nie będzie wam straszne.
Również psychicznie będzie odporniejsi na
niewygody i trudy.
A tym, którzy jeszcze mają wątpliwości czy
wybrać się na morsowanie dedykuję cytat:
„Chcesz być zdrowy, młody, nie stroń nigdy od
wody.”
Oczywiście zimnej!

przydało się wsparcie w postaci spokojnego
mówienia do mnie jak oddychać), zaczęłam
mieć frajdę z bycia w wodzie, byłam w szoku
bo jestem raczej ciepłolubna. Wytrzymałam
1,5 min. Bardzo dobrze wspominam. Później
fajna energia przez pewien czas, później
trochę zmorzyła mnie senność.”
Z przytoczonych wypowiedzi widać jedną,
wspomnianą wcześniej, cechę wspólną.
Mowa tu o dobrym, pozytywnym nastawieniu,
dzięki któremu nawet lodowata woda staje się
przyjemna.
Wielu ciekawi, jak wygląda samo morsowanie.
Z grupą, z którą morsowałem przed wejściem
do wody odbywaliśmy krótką rozgrzewkę
(bieganie, rozciąganie, skłony, klasyczne
pajacyki). Jedni ćwiczyli w ubraniach
sportowych, inni w strojach, w których
wchodzili do wody. Dowolna również była
długość rozgrzewki. Do wody można wejść
wtedy, gdy dana osoba czuje się rozgrzana,
ale nie spocona. Morsowanie spoconej osoby
może zakończyć się szokiem termicznym,
przeziębieniem lub grypą. Po wyjściu z wody
ponownie krótka rozgrzewka.
Indywidualną sprawą każdego jest sposób
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Oczy Diabła
niejednokrotnie niemowlę, które jeszcze nie
ma ukształtowanych organów płciowych
do odbywania stosunku seksualnego. Dla
wykorzystanego dziecka kończy się to
uszkodzeniem ciała, przez które w końcowym
czasie życia trafia na stół operacyjny stając
się dawcą organów. Częstą sytuacją jest
uśmiercenie dziecka podczas odbywania
stosunku. Dzieci te nie mają swoich grobów. A
odnalezienie ich, czy za życia czy po śmierci,
jest niemożliwe – z prostej przyczyny: za
granicami kraju pochodzenia nadaje im się
nową tożsamość. Wartym zwrócenia jest fakt,
że w większości takie miejsca prowadzą osoby
wyznania muzułmańskiego. W islamie znane
są sytuacje, gdy sędziwy mężczyzna bierze
za żonę dziewczynkę, która nie ukończyła 12
roku życia.

,,Oczy diabła’’ to szokujący dokument dla osób
o mocnych nerwach, którego reżyserem jest
Patryk Vega. W filmie autor pochyla się nad
mrożącym krew procederem handlu dziećmi.
Reżyser próbuje uratować nienarodzone
dziecko, które matka występująca w filmie
chce sprzedać do burdelu dziecięcego lub na
narządy.
W
wywiadzie
przeprowadzonym
z
handlarzem dziećmi dowiadujemy się
bardzo wielu szczegółów. Człowiek ten
działający głównie na terenie zachodniej
Europy opowiada, jak przebiega procedura
przejęcia dziecka. Matka, dla której niemowlę,
dziecko jest ,,ciężarem’’, może się go pozbyć
sprzedając je do dziecięcych burdeli. Los
takiego maleństwa jest wtedy już z góry
przesądzony. Jest nim śmierć. W pedofilskim
burdelu dziecko jest okrutnie wykorzystywane
zaspokajając zwierzęce instynkty biorcy.

Przerażającym faktem jest, jak wspomniał
rozmówca Vegi, że w Polsce również istnieje
burdel pedofilski. Znajduje się on ponoć na
Pomorzu. >

Pedofil nie zwraca uwagi na to, że to jest

"... myślę, że ludzie współcześni mają jakieś wypaczone poglądy na
życie. Zdają się spodziewać czegoś, czego natura im nigdy nie
obiecywała, a potem starają się zniszczyć to wszystko, co im dała
naprawdę."
Gilbert Keith Chesterton
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Zapraszamy do wstąpienia do Towarzystwa
Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury

Może warto swoje przemyślenia nakierować
na to, jaką rolę spełnia się w życiu dziecka.
Czy jest się dobrym ojcem, matką? Czy
należycie się chroni swoje pociechy? Dzieci
to nie zabawki, którym dla świętego spokoju
da się tablet, laptop lub telefon. Dzieci to
zobowiązanie na całe życie. Może warto
zrobić rachunek sumienia z tego jakim jest się
rodzicem…

Wywiad z handlarzem dziećmi przeplatany jest
rozmową z matką, która chce sprzedać swoje
nienarodzone dziecko. Zastanawiającym jest
fakt, w jaki sposób ta kobieta wypowiada się o
poczętym dziecku, które nosi pod sercem.
Słuchając tej rozmowy widz zastanawiać się
może, czy ta kobieta jest zdrowa psychicznie.
Dla niej obojętne było czy dziecko będzie
zabrane do burdelu, czy pójdzie na narządy.
Przerażająca jest odpowiedź tej kobiety na
pytanie co zrobi z pieniędzmi, które dostanie
za sprzedane dziecko. Z rozbrajającą
obojętnością odpowiada, że przeznaczy je
może na lepszy samochód lub nowe ciuchy…

Celem naszego stowarzyszenia jest propagowanie podstaw i wartości patriotycznych, podtrzymywanie tradycji
narodowych, pielęgnowanie polskości, popularyzacja i
wspieranie edukacji historycznej oraz ochrona miejsc
pamięcii dziedzictwa kulturowego.
Od wielu lat organizujemy obchody Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchody rocznicy podjęcia Powstania Warszawskiego, koncerty, konkursy oraz
wiele innych przedsięwzięć mających na celu promowanie polskiej historii, kultury i tradycji. Wspieramy także lokalne społeczności, prowadzimy działalność 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.

Chwila nieuwagi może prowadzić do tego,
że nasza pociecha może mieć piekło już tu
na ziemi. Diabeł w ludzkiej skórze czyha na
każdym kroku. Niech przestrogą będą słowa
padające na końcu filmu: „Człowiek z diabłem
nie ma żadnych szans. Bo diabeł jest milion razy
od nas inteligentniejszy. Mamy do czynienia z
potworną, manipulacyjną, bezlitosną siłą. Ale
gdy człowiek jest blisko Boga, to diabeł nie ma
żadnych szans. I wówczas ryczy wściekle jak
lew, bo wie, że już przegrał.”
Zanim wykrzyczymy bezmyślnie tak ochoczo
głoszone przez postępowy świat hasło „róbta
co chceta” pomyślmy, czy naprawdę takie
piękne i kolorowe jest życie, w którym nie ma
zasad. Człowiek nie jest istotą żyjącą w próżni.

Dzięki odwadze i uporze Vegi niemowlę,
które jest dziewczynką nazwaną przez niego
Marceliną udaje się oddać do adopcji. Zależy
mu na tym, aby dziewczynka znalazła się w
katolickim ośrodku adopcji.
Podczas oglądania dokumentu rodzi się
wiele pytań. Jedni się zastanawiają, czy
handlarz dziećmi jest osobą, która naprawdę
zajmuje się tym procederem czy też jest to
aktor grający taką rolę. Dlaczego Vega nie
doprowadził do ujęcia przestępcy? Czy jednak
to jest najważniejsze w tym filmie?

Fragment z filmuPatryka Vegi " Oczy Diabła"

Łukasz Russa
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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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Pasjonuje Cię historia Pragi?
Masz ciekawy praski temat, ktorym warto
zainteresować mieszkańców?
Skontaktuj się z nami:

Redakcja:
Redaktor naczelny: Łukasz Russa
Korekta: Aleksander Kowaliński
Szata graficzna: Paulina Kowalińska/ ZŁ
Wydawca: Sławomir Wojdat

Miesięcznik Myśl Praska
ul. Białostocka 8/21
Domofon 40
03-741 Warszawa
www: myslpraska.pl
e-mail: redakcja@myslpraska.pl

Wersja online: myslpraska.pl
Faebook: www.facebook.com/MyslPraskaKwartalnikBiuletyninformacyjny
Strona: https://myslpraska.pl/

Współpraca:
Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury
e-mail: biuro@tmptik.org.pl
Facebook:
www.facebook.com/Towarzystwo-Miłośników-Polskiej-Tradycji-i-Kultury-900168683364092/

sfinansowano
ze środków Fundacji PZU

