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„Cud nad Wisłą 1920” fresk – dzieło Jana Henryka Rosena. Fragment środkowy przedstawiający śmierć księdza „Cud nad Wisłą 1920” fresk – dzieło Jana Henryka Rosena. Fragment środkowy przedstawiający śmierć księdza 
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Kazimierz Andrzej Zych

Lance do boju, szable w dłoń – bolszewika goń, goń, goń! Lance do boju, szable w dłoń – bolszewika goń, goń, goń! 
Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę. Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę. 

Obchody 92 rocznicy Bitwy Warszawskiej zwanej również jako Cud nad Wisłą, świętować będziemy w cieniu 
drugiej, jakże ważnej rocznicy dla Polaków – 68 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W dwudzie-
stym roku zbliżające się do Warszawy wojska bolszewickie Armii Czerwonej, które po trupie Polski szły na 
podbój Europy grabiąc, gwałcąc i mordując, pozostawiały po sobie spustoszoną i spalona Polskę. 

Podczas największego zrywu bojowe-
go II wojny światowej – Powstania War-
szawskiego – pomimo zdrady aliantów 
i ich wstrętnej uległości wobec ZSRR, 
w osamotnieniu podjęliśmy walkę 
o stolicę. Sojusznicy pozostawili Warsza-
wę Niemcom na pastwę wyniszczenia, 
mordów, agonii i biernie przyglądającej 
się na prawym brzegu Warszawy – Armii 
Czerwonej Józefa Stalina. 

W 1920 roku potrafi liśmy zjedno-
czyć wszelkie siły i obronić Ojczyznę. 
Dziś w naszym Kraju za rządów Plat-
formy Obywatelskiej w sposób bardzo 
niebezpieczny odradza się gloryfi kacja 
i poddaństwo wobec Rosji. Nieustające 
socjotechniczne sposoby dzielenia Po-
laków przynoszą zamierzone skutki. To 
już nie pomyłka czy przypadek, że wła-
dze RP wspierają 15 sierpnia odsłonięcie 
pomnika bolszewików w Ossowie w 90 
rocznicę Bitwy Warszawskiej, miejscu 
największej chwały Wojska Polskiego – 
w dniu jego święta. Po tragicznych wy-
darzeniach z 10 kwietnia 2010 r. coraz 
bardziej daje się zauważyć nam Polakom 
nagminne czczenie sowieckich symboli 
zniewolenia – gwiazdy, sierpa i młota.  
Prezydent Warszawy – Hanna Gronkie-
wicz-Walc zdecydowała się na odnowę  
tzw. „pomnika czterech śpiących” czyli 
„ bohaterstwa broni”, którego lokalizację 
sowieci wybrali sami sobie, stawiając go  
tuż po wojnie vis a vis cerkwi na Pradze 
i siedziby NKWD mieszczącej się 
w gmachu dyrekcji kolei przy ulicy Tar-
gowej. Tu należy przypomnieć, że sierp 
i młot podobnie jak swastyka hitlerow-
ska – symbole zbrodniczych totalitary-
zmów są zabronione, a ich używanie jest 
karalne. Dodatkowym upokorzeniem Po-
laków było postawienie tego hańbiącego 
pomnika odlanego z trofi ejnego brązu 
w niemieckich fabrykach, na przedwo-
jennym cokole pomnika bohatera Polski 
spod Ossowa ks. Ignacego Skorupki, 
który miał być odsłonięty w 20 rocznicę 
pokonania bolszewików pod Warszawą. 
Jak donosiły media na renowację tego 
reliktu komunizmu, władze Warszawy 
przekazały ponad dwa miliony złotych!!!  
Pomimo olbrzymich protestów ludności 
Warszawy i całego Kraju, to poniżające 
naszą godność dzieło sowieckiego oku-
panta ma stanąć ponownie w tym miej-
scu po wybudowaniu stacji metra. Do 
tego Polacy nigdy nie powinni dopuścić. 
W oczach demokratycznego świata stra-
cimy swoją dumę i godność. Prezydent 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc nie 
skorzystała z nadarzającej się okazji i zli-
kwidowania tego niechcianego prezentu 
Rosji radzieckiej, ale dalej utwierdza 
Warszawiaków w fałszu bratniej przy-
jaźni z zaborcą, agresorem i okupantem 
sowieckim. 

Podobnych uległości obecnych władz 
Polski wobec dzisiejszej Rosji jest wiele 
chociażby sprawa wyjaśnienia tragedii 

z 10 kwietnia pod Smoleńskiem i po-
wrotu wszelkich jej dowodów, tragedii 
w której zginęła elita polityczna Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dwoma Prezyden-
tami RP i całym dowództwem Wojska 
Polskiego. Niemoc i bezradność rządu 
Donalda Tuska w odzyskaniu polskiego 
samolotu, rzeczy osobistych i dowodów 
tragedii zagarniętych przez Rosję z per-
spektywy ponad dwu lat musi budzić 
uzasadnione podejrzenia co do spraw-
ności państwa polskiego. Rodziny ofi ar 
już jawnie mówią że państwo polskie ich 
zdradziło i oszukało, podejmując dziw-
ną grę z Rosją. Wiele dowodów i moż-
liwości w tej jakże bardzo ważnej dla 
Polaków sprawie jest w rękach obecnego 
rządu który nie kwapi się dalej wyjaśniać 
podstawowych przyczyn tej katastrofy 
i odrzuca proponowaną pomoc zachodu 
a przyjmuje właściwie w ciemno zmani-
pulowany raport MAK generał Anodiny. 
Dzisiejsza Rosja nie ukrywa, że przystę-
puje do odbudowy swojego sowieckie-
go imperium. Jako głównych narzędzi 
używa gospodarki i surowców energe-
tycznych i co niektórym nieposłusznym 
przykreca kurki z dostawą ropy czy 
gazu. Ekspansja agenturalna i ożywie-
nie militarne Rosji ponownie choćby 
na Kaukazie czy dzisiejsze jej wspólne 
weto z Chinami w sprawie interwencji 
sił pokojowych w Syrii przypomina, 
że słowa prezydenta Putina „że najwięk-
szą tragedią dla niego był rozpad ZSRR” 
nie były tylko jego lekką opinią ale tę-
sknotą za imperium rosyjskim. Putin 
przy wyjątkowej bierności USA, robi 
wszystko by stać się ponownym wielkim 
graczem na arenie międzynarodowej.  
Weto na tarczę antyrakietową w Polsce, 
instalacja rakiet Iskander w Kaliningra-
dzie (Królewiec), prowokacyjne loty 
bombowców nad terytorium Ameryki to 
tylko na razie na co stać Putina. Jeżeli de-
mokratyczny świat w porę nie zareaguje 
i dalej będzie przymykał na to oczy by 
nie popsuć sobie stosunków gospo-
darczych z Rosją, to słowa przywódcy 
Rewolucji Październikowej i główne-
go stratega wojny w 1920 roku Lenina 
staną się faktem „Zachód wcześniej czy 
później dla swoich korzyści sprzeda 
nam sznur, a my na nim go powiesimy”. 
Nie bądźmy naiwni jak mówił tuż przed 
śmiercią Marszałek Józef Piłsudski ani 
Niemcy ani Rosja nigdy nie będą nam 
przyjaciółmi. Nazywanie 2 sierpnia 
w głównym wydaniu dziennika TVP 
młodych ludzi buczących i napiętnują-
cych działania rządzących na Cmentarzu 
Powązkowskim przy Pomniku Gloria 
Wiktis łobuzami, chuliganami i bandami 
wyrostków itp. Daje negatywne świa-
dectwo tylko rządzącym nie reagującym 
na zło jakie swoją działalnością szykują 
Polsce. Apel do protestujących „starego” 
jak sam o sobie mówi generała Zbignie-
wa Ścibor–Rylskiego z politycznego 
nadania prezydenta Kwaśniewskiego 
(awans 2005 r.), członka Komitetu Ho-
norowego Bronisława Komorowskiego 
by nie buczeć i protestować kiedy kwiaty 
składają ci którzy właśnie w święto wy-
buchu Powstania Warszawskiego wydali 
zgodę na bluźnierczy koncert samozwań-
czej Madonny. Nakazują młodzieży by 
siedziała cicho kiedy wieńce składają ci 
sami którzy nas Polaków nazywają dy-
plomatołkami i moherami walczącymi 
w obronie Krzyża z Krakowskiego 

Przedmieścia. Pan Generał w wywiadzie 
dla Wyborczej tak komentuje zachowa-
nie młodzieży jakże znany ton oceny 
młodzieży z niedalekiej przeszłości „Oni 
nie są źli. Są źle poinformowani. Są 
młodzi. Nie robią tego z własnej woli. 
Ktoś nimi steruje...” I tu jest oczywiście 
jakiś winowajca który psuje nam mło-
dzież, najlepiej jakby tu w to wszystko 
wplatać PiS. W jakiej grze uczestniczy 
„stary generał”? Możemy tylko się do-
myślać. Prezydent Polski na tzw. Przy-
stanku Woodstock inną miarą ocenia tych 
z marszy w obronie prawdy i demokracji 
a inną tych podchmielonych, odurzonych  
i chwiejących się na nogach śpiewają-
cych a raczej ryczących hymn Polski 
– „o nich mówi, że jest z nich dumny”. 
Nie może dziwić że skandowanie haseł  
piętnujących czasy komuny i uległość 
rządzących w stosunku do odwiecznych 
wrogów Polski w dniu tak szczególnym 
jak rocznica Powstania Warszawskiego 
poruszyła młodych patriotów. Wyzywa-
nie ich od łobuzów i chuliganów nic tu 
nie pomoże, podobnie zachowywały się 
pro kremlowskie władze PRL, nazywa-
jąc protestujących członków NSZZ Soli-
darność i młodzież akademicką, wrogim 
elementem wspieranym przez imperia-
listyczne środowiska z zachodu. Dzień 
zwycięstwa nad Armią Czerwoną w woj-
nie 1920 roku, dzień Święta Wojska Pol-
skiego jest jak najbardziej odpowiednim 
czasem by przypominać nam Polakom 
o szczególnym czuwaniu nad ochroną 
naszej niepodległości i wytykania wszel-
kich błędów mogących ją podważyć każ-
dej ze stron politycznych działających 
w Polsce. 

148. rocznica stracenia148. rocznica stracenia
Romualda TrauguttaRomualda Traugutta

Z okazji przypadającej 148. rocznicy stracenia Ro-
mualda Traugutta i Rządu Narodowego w Powsta-
niu Styczniowym (5 sierpnia 1864 r.) odbyła się 
w Warszawie przy Krzyżu Traugutta (ul. Zakroczym-
ska przy ul. Sanguszki) polowa Msza Święta oraz apel 
poległych. Uroczystości zorganizowane przez Krąg 
Pamięci Narodowej

Traugutt został aresztowany przez ro-
syjską policję w nocy z 10 na 11 kwietnia 
1864 w swojej warszawskiej kwaterze 
(został wydany przez Artura Goldmana). 
Początkowo przetrzymywany był na Pa-
wiaku, a później więziono go w X Pawi-

lonie Cytadeli Warszawskiej. Próbowano 
wydobyć z niego informacje dotyczące 
dowództwa powstania, jednak Traugutt 
nie wydał nikogo. W czasie jednego 
z przesłuchań miał wypowiedzieć słynne 
zdanie: 

Idea narodowości jest tak potężną 
i czyni tak wielkie postępy w Europie, 
że ją nic nie pokona.

19 lipca Audytoriat Polowy wydał wy-
rok. Traugutt został zdegradowany i ska-
zany na karę śmierci. Wyrok wykonano 
przez powieszenie w okolicy Cytadeli 
Warszawskiej 5 sierpnia 1864 w Parku 
Traugutta koło Fortu Legionów o 10 rano. 
Wraz z nim stracono Rafała Krajewskie-
go, Józefa Toczyskiego, Romana Żuliń-

skiego i Jana Jeziorańskiego. Pierwszy 
krzyż i istniejący do dziś pamiątkowy 
głaz ustawiono tutaj już w 1916 r. Cztery 
lata później – o czym informuje napis na 
drugim kamieniu – pochowano tu pięć 
znalezionych w pobliżu czaszek. Dzisiej-
szy wygląd miejsce to zawdzięcza war-
szawskim rzemieślnikom z Cechu Kraw-
ców i Rzemiosł Włókienniczych, którzy 
w 1971 r. sfi nansowali budowę murków 
i schodów. Ostatnim gestem przed śmier-
cią było ucałowanie krzyża podczas gdy 
zebrany trzydziestotysięczny tłum śpie-
wał pieśń Święty Boże.

„Na polu chwały” – Wojciech Kossak
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Za Boga I Ojczyznę – Ksiądz Ignacy SkorupkaZa Boga I Ojczyznę – Ksiądz Ignacy Skorupka
Tekst napisany przez Generała Tadeusza Płoskiego Biskupa Polowego Wojska Polskiego na 90. rocznicę zwycięstwa Polski nad Rosją sowiecką.

W krytycznych dniach, kiedy Armia 
Czerwona zbliżała się do Warszawy, kie-
dy zagrożona została nie tylko Polska, 
ale Europa Naczelny Wódz Marszałek 
Józef Piłsudski zwrócił się z apelem do 
całego narodu:

„OBYWATELE RZECZYPOSPO-
LITEJ! OJCZYZNA W POTRZEBIE! 
Wrogowie otaczający nas zewsząd sku-
pili wszystkie siły, by zniszczyć wywal-
czoną krwią i trudem żołnierza polskiego 
niepodległość naszą. Zastępy najeźdź-
ców, ciągnące aż z głębi Azji, usiłują zła-
mać bohaterskie wojska nasze, by runąć 
na Polskę, stratować nasze niwy, spalić 
wsie i miasta i na cmentarzysku polskim 
rozpocząć swoje straszne panowanie. 
Jak jednolity niewzruszony mur stanąć 
musimy do oporu. O pierś całego naro-
du rozbić się ma nawała bolszewizmu. 

Wzywamy tedy wszystkich, zdolnych 
do noszenia broni, by dobro¬wolnie za-
ciągali się w szeregi armii, stwierdzając, 
iż za Ojczyznę każdy w Polsce z własnej 
woli gotów złożyć krew i życie. (...) 
Niech na wołanie Polski nie zabraknie 
żadnego z jej wiernych i prawych synów, 
co wzorem ojców i dziadów pokotem 
położąwroga u stóp Rzeczypospolitej. 
Wszystko dla zwycięstwa! Do broni!”

 Stula i krzyż Virtuti Militari księdza 
Ignacego Skorupki

Wstrząsające jest wołanie polskich bi-
skupów do Papieża Benedykta XV: „Oj-
cze Święty! Ojczyzna

nasza od dwóch lat walczy z wrogami 
krzyża Chrystusowego z bolszewikami. 
(...) Jeżeli Polska ulegnie nawale bolsze-
wickiej, klęska ta grozi całemu światu, 
nowy potop nas zaleje (...). Ojcze Świę-

ty, w takiej ciężkiej chwili prosimy Cię, 
módl się za Polskę, abyśmy (...) murem 
piersi własnych zasłonili świat przed 
grożącym mu niebezpieczeństwem (...). 
Ojcze, Święty! Błogosław Polskę!” Bi-
skupi czyniąteż w tak tragicznej sytuacji 
rachunek sumienia swoim rodakom: „(...) 
Pomnijmy, Bracia, iż Bóg, który nam cu-
dem dał Ojczyznę (...), dopuszcza na nas 
jeszcze ciężką, wielką próbę, aby nas do-
ś¬wiadczyć i uleczyć. (...) Czyśmy pod-
czas tego krót¬kiego bytu niezależnego 
nie dali światu zgorszenia przez sprawy 
partyjne i nasze narodowe właśnie? Za-
miast Polskę budować, to myśmy kla-
sowymi zawiśćmi raczej ją rozdzierali i 
ducha jej kurczyli. Więc doświadcza nas 
Bóg (...) Wołamy do Wasi od¬zywamy 
się do sumień Waszych: Dajcie Ojczyź-
nie to, co z woli Bożej jej przynależy (...) 
godnymi się stańcie najdroższego daru 
wolności (...). poświęćcie dla niej wszel-
kie partyjne zawiście, wszelkie żądze 
panowania, wszelkie jątrzenia, wszelkie 
jadowite kwasy (...). A we wspólnej po-
trzebie jednoczcie się (...). Bądźcie hojni 
w dawaniu. Dawajcie jej wasze mienie 
(...). Dajcie jej ofi arę własnego życia (...). 
Wzywamy Was, Bracia, abyście dawali 
zastępy ochotnicze dla ratowania Narodu 
i Polski (...).” Na apel i wezwanie Na-
czelnego Wodza oraz Episkopatu Polski 
do wojska zaciągnęły się tysiące ochot-
ników. Byli wśród nich księża, a wśród 
nich ksiądz Ignacy Skorupka.

Już w lipcu ksiądz Skorupka prosił 
księdza kardynała Krakowskiego o po-
zwolenie na wstąpienie do woj¬ska. 
Jesteś bracie 41, który o to prosi. Nie 
jesteś tam potrzebny. Zwrócił się więc 
do Biskupa Polowego Stanisława Galia 
i ten mianował go lotnym kapela¬nem 

garnizonu na Pradze. Został przydzielo-
ny do 236 Pułku Ochotników. Wymarsz 
na front przesu¬nięto na 13 sierpnia. W 
wigilię wymarszu ksiądz Skorupka był u 
spowiedzi u Ojców Kapucynów na Mio-
dowej.

W ostatniej Mszy świętej ksiądz Ignacy 
Skorupka mówi do 236. pułku piechoty, 
w którym byli ochotnicy akademiccy 
i chłopcy z gimnazjów warszawskich: 
„(...) czekają nas jeszcze ciężkie ofi ary, 
ale nie za długo, bo w dzień naszej Kró-
lowej losy odwrócą się w naszą stronę 
(...) i już tylko zwycięstwo będzie na-
szym udziałem.” Co musiał przeżywać 
tej nocy z 14 na 15 sierpnia ksiądz Sko-
rupka? Tak przecież kochał warszawską 
młodzież. Teraz prowadził ją na śmierć! 
Wielu z nich po raz pierwszy miało w 
ręku karabin. Na czele batalionu stał por. 
Słowikowski. Z ochotnikami ruszył w ty-
ralierze ksiądz kapelan Skorupka w kom-
ży, fi oletowej stulę, z krzyżem w ręku. A 
widząc zamieszanie wśród młodzieży, bo 
stracili orientację i nie wiedzieli nawet 
do kogo strzelać, zerwał się ksiądz ka-
pelan i jakby wyrósł ponad wszystkich, 
a jego głos przygłuszył chaos bitwy. Za 
Boga i Ojczyznę! - krzyknął.

Porucznik Słowikowski zauważył, że 
ksiądz jakby się potknął, ale właściwego 
momentu jego śmierci nikt nie zauważył. 
Dopiero potem wspominał płk Dobro-
wolski: „Obchodziłem pobojowisko po 
odrzu¬ceniu bolszewików. Zobaczyłem 
na ściernisku przy miedzy, pomiędzy tru-
pami lezącego księdza, twarzą do ziemi, 
krzyż trzymał w ręku. Miał roztrzaskaną 
czaszkę. Czterech żołnierzy położyło 
ciało księdza na płaszczu i zaniosło do 
wsi. Ciało przewieziono z pola bitwy pod 
Wołominem do Szpitala Ujaz¬dowskie-
go w Warszawie.”

W swoim kapłańskim testamencie 
ksiądz Skorupka tak pisał: Dług za szko-
lę spłacam swym życiem. Za wpojoną 
mi miłość do Ojczyzny płacę miłością 
serca... Proszę mnie pochować w albie 
i stulę... Zegarek, buty i marki skradzio-
no mu po bitwie. 17 sierpnia do Kate-
dry Polowej przy ul. Długiej przy¬szła 
cała Warszawa. Kazanie głosił ksiądz 
kanonik Antoni Szlagowski późniejszy 
biskup i rektor Uni¬wersytetu Warszaw-
skiego. Obok trumny księdza Skorupki 
stały jeszcze dwie: kapitana Downar Za-
polskiego i podchorążego Józefa Lecho-
wicza. Ge¬nerał Haller odczytał rozkaz 
Naczelnego Wodza marszałka Józefa 
Piłsudskiego: Księdza Skorupkę i kapi-
tana Zapolskiego odznaczam pośmiert-
nie Krzyżem Virtuti Militari V klasy. 
Nad grobem śp. ks. Ignacego Skorupki 
żołnierze oddali salwę honorową, a ty-
sięczne rzesze modliły się za bohaterów. 
Łódź pierwsza wystawiła pomnik swemu 
prefektowi w 1930 roku. Potem rodacy 
w Nowym Jorku i w Warszawie na Po-
wązkach, a także na Pradze. W Ossowie, 
miejscu śmierci, stoi krzyż i obelisk.

Księże Ignacy kapelanie, popatrz! 

Współczesna Europa zapomina, kto 
ją osłonił przed bolszewicką zarazą. 
W Polsce po wojnie władzę oddano 
spadkobiercom idei fuchaczewskiego, 
Dzierźyń-skiego i Lenina. Dziś po tym 
smutnym dla Polski okresie moralnego 
i gospodarczego chaosu, chce¬my po 90 
latach poprosić: weź krzyż w swą kape-
lańskąrękę i poderwij nas jeszcze raz do 
duchowej walki: Za Boga i Ojczyznę!

Marszałek Józef Piłsudski już w 1923 
roku ogłosił rocznicę „Cudu nad Wisłą” 
świętem państwowym i Dniem Żołnierza 
Polskiego. W rozkazie ministra spraw 
wojskowych, ustanawiającym to święto 
czy¬tamy między innymi:

Dzień 15-go sierpnia jest Świętem Żoł-
nierza. W tym dniu wojsko i społeczeń-
stwo czci chwałę oręża polskiego, której 
uosobieniem i wyrazem jest żoł¬nierz. 
W rocznicę wiekopomnego rozgromie-
nia nawały bolszewickiej pod Warszawą 
święci się pamięć poległych w wieko-
wych walkach z wrogiem o całość i nie-
podległość Polski. 15 sierpnia w Dzień 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny, w Dzień Wojska Polskiego, Kościół 
wskazuje na odwieczne związki Maryi z 
polskim losem. Może w sposób najbar-
dziej czytelny ten związek wyrażony jest 
przez żołnierskie serce, które nazwało 
Maryję swoją Hetmanką. Jak pacior-
ki różańca przepływają przed naszymi 
oczyma zdarzenia, w których tradycja 
polska dostrzega ślady twórczej obecno-
ści Maryi. Można powiedzieć, że polska 
nadzieja, która nie pozwala narodowi 
upaść i pójść na zatracenie, wspierała się 
przez wieki o Maryję.

Stuła i krzyż Virtuti Militari 
księdza Ignacego Skorupki

Wigilia 2009 r. Gen. Franciszek Gągor i gen. Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski
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Czterej śpiący i Stalin „frasobliwy”Czterej śpiący i Stalin „frasobliwy”
Jeśli pomnika „czterech śpiących” nie uda się przenieść do Kozłówki, to może trzeba przenieść Kozłówkę do Warszawy?

Lokalizacja pomnika „braterstwa bro-
ni” jest sprawą więcej niż tylko war-
szawską. Jak w soczewce skupia się w 
niej stosunek dzisiejszej Polski, a może 
i świata zarówno do czterdziestopięcio-
letniej okupacji połowy Europy przez 
Armię Czerwoną, jak i do narzuconego 
przez nią wielu narodom zbrodniczego 
komunizmu. Wyjątkowa tolerancja dla 
obecności symboli sowieckich w prze-
strzeni publicznej, przy słusznym jej 
zamknięciu dla symboli faszystowskich, 
jest przejawem jakiejś schizofrenii, 
której Polacy ulegają bardziej niż inni. 
Wśród przyczyn tego zjawiska na pierw-
szym miejscu trzeba wymienić ogłoszo-
ną przez Tadeusza Mazowieckiego poli-
tykę tzw. „grubej kreski”. Polegała ona 
na zaniechaniu formalnej dekomunizacji 
Polski po roku 1989 oraz na pozostawie-
niu w aparacie władzy i w mediach lu-
dzi, którzy swoje znaczenie zdobywali w 
strukturach PRL, w tym funkcjonariuszy 
zbrodniczego systemu. Dla nich osąd nad 
tym systemem oznaczał obrachunek tak-
że z własną przeszłością. 

Tym, którzy w Polsce są ofi arami pla-
nowej amnezji, polecam krótką powtór-
kę z historii. Można sięgnąć do licz-
nych opracowań IPN na temat represji 
sowieckiej władzy i jej kolaborantów 
wobec patriotycznego podziemia w Pol-

sce. Pouczająca może być wyprawa do 
podsuwalskich Gibów czy Augustowa, 
gdzie ponad 40 tys. żołnierzy 3 Frontu 
Białoruskiego uczestniczyło w obławie 
na żołnierzy AK – pisaliśmy o tym nie-
dawno w „Idziemy”. Albo nawet spacer 
po warszawskiej Pradze, gdzie „bratnia 
pomoc” czerwonoarmistów i enkawu-
dzistów realizowana była w katowniach 
urządzanych w prawie każdej z ocala-
łych po wojnie piwnic. Okolice cerkwi 
prawosławnej i Dworca Wileńskiego na-
leżą do miejsc najbardziej naznaczonych 
męczeństwem Polaków i okrucieństwem 
nowych zdobywców Warszawy. 

Nieprzypadkowo zatem w tym właśnie 
miejscu na warszawskiej Pradze stanął 
pomnik „braterstwa broni”. Jego lokali-
zację wybrali sami Sowieci. Oni również 
czuwali nad jego ideologiczną wymową. 
Był przecież swoistą legitymizacją ich 
obecności w Polsce. Z okien głównej, aż 
do 1956 roku, siedziby NKWD w War-
szawie, mieszczącej się w budynkach 
należących do PKP mogli napawać się 
swoim nie tylko militarnym, lecz także 
wizerunkowym sukcesem. Występowa-
li przecież tym razem wobec świata nie 
jako najeźdźcy, ale jako „bratnia po-
moc”. Byli u siebie. To była ich „mała 
Łubianka”. Nie jedyny to zresztą przy-
kład cynizmu Sowietów. Przypomnę, że 
mordowanie AK-owców w ramach Obła-
wy Augustowskiej odbywało się dokład-
nie w tych samych dniach, kiedy Stalin i 
Beria uczestniczyli w międzynarodowej 
konferencji w Poczdamie jako obrońcy 
wolności i sprawiedliwości. 

Miejsce wzniesienia pomnika było dla 
Sowietów ważne jeszcze z jednego, bar-
dzo symbolicznego powodu. Przed woj-
ną dokładnie w tym miejscu, na takim 
samym postumencie z czerwonego tra-
wertynu miał stanąć pomnik bohaterskie-
go kapelana Armii Polskiej z Cudu nad 
Wisłą, ks. Ignacego Skorupki. Miał być 
zwrócony na wschód, w stronę Wyszko-
wa, gdzie w pierwszych dniach sierpnia 
1920 roku zainstalował się rząd bolsze-
wickich kolaborantów z Marchlewskim, 

Dzierżyńskim i Konem na czele i skąd 
nacierały na Warszawę oddziały Armii 
Czerwonej. Pomnik księdza z podniesio-
nym w ręku krzyżem miał przypominać 
o bohaterskiej obronie ojczyzny i całej 
chrześcijańskiej Europy przed bolsze-
wicką nawałą. Jakąż więc satysfakcją 
i utarciem nosa „dumnym Polaczkom” 
musiało być ustawienie na tak zapro-
jektowanym cokole trójki czerwonoar-
mistów dzielnie prących w przeciwnym 
kierunku! 

Teraz, przy okazji budowy stacji metra 
„Wileńska”, nadarzyła się okazja wyeks-
mitowania okupacyjnego pomnika. Ale 
rządząca Polską i Warszawą Platforma 
Obywatelska wyraźnie nie ma zamiaru 
z tej okazji skorzystać. Na niewiele się 
zdają protesty mieszkańców Warszawy, 
historyków i licznych środowisk pa-
triotycznych, które widziałyby pomnik 
„czterech śpiących” na cmentarzu żoł-
nierzy Armii Czerwonej przy ul. Żwirki 
i Wigury w Warszawie albo w muzeum 
socrealizmu w Kozłówce. Przypadająca 
1 sierpnia kolejna rocznica wybuchu Po-
wstania Warszawskiego jest jeszcze jed-
ną okazją, by przyjrzeć się rzeczywistej 
roli Armii Czerwonej w „wyzwalaniu” 
Polski. Czy nie chodziło raczej o zapla-
nowany jeszcze przez Lenina i Troc-
kiego, a niezrealizowany w roku 1920 
marsz na Zachód „po trupie pańskiej Pol-
szy”? A tym razem można to było zrobić 
w nimbie wybawcy narodów, zwłaszcza 
najbardziej wykrwawionych wojną Pola-
ków – taka okazja nieczęsto się zdarza. 
Na to wykrwawienie patriotycznej części 
społeczeństwa w Powstaniu Warszaw-
skim Stalin i jego sołdaci czekali cierpli-
wie, bo nie chodziło o szybkie zwycię-
stwo nad Hitlerem. Nastrój tamtych dni 
oddaje powstańczy wiersz „Czerwona 
zaraza”, który szczególnie wobec dzi-
siejszych dywagacji o uczczeniu polsko-
radzieckiego „braterstwa broni” należy 
sobie przypomnieć. 

Na to „braterstwo broni” trzeba dzisiaj 
spojrzeć z uwzględnieniem historyczne-
go kontekstu. Jeśli zatem nierealne oka-

ks. Henryk Zieliński

że się przeniesienie pomnika „czterech 
śpiących” do Kozłówki, może trzeba 
rozważyć przeniesienie Kozłówki do 
Warszawy. Niech pomnik „braterstwa 
broni” znowu zafunkcjonuje w swoim 
właściwym klimacie – w komunistycz-
nym skansenie. Ustawmy wokół niego 
zdjęty z Poronina brązowy odlew Leni-
na, posągi Dzierżyńskiego, Marchlew-
skiego, Bieruta i innych tyranów. W 
eksponowanym miejscu niech stanie po-
mnik Stalina, najlepiej ten „frasobliwe-
go” – tak, tak, była parodia fi gury Jezusa 

Frasobliwego – na którym spracowany 
i zamyślony wódz przysiadł na przy-
drożnym pniaku; zapewne po wydaniu 
rozkazu likwidacji kolejnych milionów 
„wrogów ludu”. Całość opatrzy się od-
powiednimi podpisami na temat miejsc 
i osób upamiętnionych ku przestrodze 
potomnych w tym sowieckim skanse-
nie. Niech przyjeżdżają tu wycieczki z 
Polski i zagranicy, jak do Muzeum KL 
Auschwitz i uczą się, czym naprawdę był 
drugi z totalitaryzmów XX wieku.

żródło: www.idziemy.com.pl

Nie wolno buczeć na cmentarzu. Nie wolno buczeć na cmentarzu. 
Co innego sikać na znicze..Co innego sikać na znicze..
Gdyby przynajmniej buczano na Kaczyńskiego, byłoby to usprawiedliwione, ale 
buczenia na Tuska nie usprawiedliwia nic.

Buczeć nie wolno, buczeć nie należy, 
bo buczenie dzieli i wstrząsa generałem 
Ścibor-Rylskim. Gdyby przynajmniej 
buczano na Kaczyńskiego lub Maciere-
wicza, byłoby to usprawiedliwione, ale 
buczenia na Tuska nie usprawiedliwia 
nic.

Winę za buczenie ponosi PiS.
Krzyża na Krakowskim Przedmie-

ściu stawiać nie wolno, bo krzyż dzieli 
i wstrząsa prezydentem Komorowskim. 
Winę za stawianie krzyża ponosi PiS.
Świętej pamięci Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego nie należało pochować 
w krypcie na Wawelu, bo krypta dzie-
li i wstrząsa reżyserem Wajdą. Winę za 
kryptę ponosi PiS.

Katastrofy smoleńskiej wyjaśniać nie 
należy, bo katastrofa tak pięknie Pola-
ków i Rosjan połączyła, a jej wyjaśnianie 
przecież dzieli i wstrząsa przyjaźnią pol-

sko-rosyjską. Winę za chęć wyjaśnienia 
katastrofy ponosi PiS.

A co wolno, co należy?
Wolno sikać na znicze, ustawiać krzyże 

z puszek, szarpać modlących się ludzi i 
drwić – jest krzyż, jest zabawa. Ta zaba-
wa nie dzieli. Winy za to nie ponosi nikt.

Wolno fl agę narodową babrać w gów-
nie – to też nie dzieli i winy za babranie 
nie ponosi nikt.

Wolno mówić -zabierz babci dowód, 
drwić z moherów, wzywać do dorzyna-
nia watah. I to nie dzieli, a winy za do-
rzynanie watah nie ponosi nikt.

Wolno... no nie, przesadziłem, w zasa-
dzie nie wolno zabijać przeciwników po-
litycznych w biurze poselskim, ale takie 
zabijanie przecież nie dzieli i winy za to 
zabijanie nie ponosi nikt. Co najwyżej 
ponosi winę PiS, który w zasadzie zasłu-
żył sobie na to, żeby do niego strzelać.

Janusz Wojciechowski
Patrzcie ludzie, jak to podzielił naród 

ten straszny Kaczyński i ten PiS...
źródło: 

http://januszwojciechowski.blog.onet.pl/
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Józef Andrzej  Szczepański „Ziutek”

Czerwona zarazaCzerwona zaraza
Czekamy ciebie, czerwona zarazo,
byś wybawiła nas od czarnej śmierci,
byś nam Kraj przedtem rozdarłszy na ćwierci,
była zbawieniem witanym z odrazą.

Czekamy ciebie, ty potęgo tłumu
zbydlęciałego pod twych rządów knutem
czekamy ciebie, byś nas zgniotła butem
swego zalewu i haseł poszumu.

Czekamy ciebie, ty odwieczny wrogu,
morderco krwawy tłumu naszych braci,
czekamy ciebie, nie żeby zapłacić,
lecz chlebem witać na rodzinnym progu.

Żebyś ty wiedział nienawistny zbawco,
jakiej ci śmierci życzymy w podzięce
i jak bezsilnie zaciskamy ręce
pomocy prosząc, podstępny oprawco.

Żebyś ty wiedział dziadów naszych kacie,
sybirskich więzień ponura legendo,
jak twoją dobroć wszyscy kląć tu będą,
wszyscy Słowianie, wszyscy twoi bracia

Żebyś ty wiedział, jak to strasznie boli 
nas, dzieci Wielkiej, Niepodległej, Świętej
skuwać w kajdany łaski twej przeklętej,
cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli.

Legła twa armia zwycięska, czerwona
u stóp łun jasnych płonącej Warszawy
i ścierwią duszę syci bólem krwawym
garstki szaleńców, co na gruzach kona.

Miesiąc już mija od Powstania chwili,
łudzisz nas dział swoich łomotem,
wiedząc, jak znowu będzie strasznie potem
powiedzieć sobie, że z nas znów zakpili.

Czekamy ciebie, nie dla nas, żołnierzy,
dla naszych rannych - mamy ich tysiące,
i dzieci są tu i matki karmiące,
i po piwnicach zaraza się szerzy.

Czekamy ciebie - ty zwlekasz i zwlekasz,
ty się nas boisz, i my wiemy o tym.
Chcesz, byśmy legli tu wszyscy pokotem,
naszej zagłady pod Warszawą czekasz.

Nic nam nie robisz - masz prawo wybierać,
możesz nam pomóc, możesz nas wybawić
lub czekać dalej i śmierci zostawić...
śmierć nie jest straszna, umiemy umierać.

Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły
Nowa się Polska - zwycięska narodzi.
I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić
czerwony władco rozbestwionej siły. 

„Ziutek” nie doczekał defi lady w Alejach. Zmarł z odniesio-
nych ran we wrześniu 1944 roku.

Sen nocy letniej 
Szanowni Państwo! 
Już Szekspir zauważył, że miłość bywa ślepa. Zauroczenie może się przydarzyć 

każdemu i jest to stan bardzo przyjemny, ale jak każde odurzenie, musi mieć swój 
koniec. Zdarza się, że zakochanie przechodzi w miłość i wówczas nie ma bolesnego 
przebudzenia. Niektórym jednak fascynacja nie mija, zwłaszcza umiejętnie podsycany, 
o czym najlepiej wiedzą pijarowcy. 

Maltretowane kobiety pytane, dlaczego zgadzają się na takie traktowanie odpowia-
dają: „bo ja go kocham”. Nic dodać, nic ująć. Brak refl eksji u takich osób bywa pora-
żający. Pal sześć, jeśli same chcą cierpieć u boku rzezimieszka, gorzej jeśli po przez 
wybory takich osób muszą cierpieć inni. A tak dzieje się w demokracji. Wystarczy, że 
jakiś hochsztapler uwiedzie wyborców. Na nic zdają się argumenty, perswazje. Uwie-
dziona osoba, na pytanie dlaczego na niego głosowała, odpowiada: „bo ja go lubię”. 

Marzenia o miłości bliskie są każdemu, stąd literatura żywi się tym tematem obfi cie. 
Ja go specjalnie nie eksploatuję. Wydałam tylko jeden tomik opowiadań poświęcony 
miłości. Jeśli ktoś chce sprawdzić jak taka realistka, jak ja radzi sobie z tym tematem, 
prześlę jeden z 20 egzemplarzy za jedyne 20 zł (+5 zł koszty przesyłki) książkę zaty-
tułowaną „Ostatnia romantyczna przygoda”. 

Pozdrawiam 
Małgorzata Todd 

www.mtodd.pl
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Pójdziemy w bójPójdziemy w bój  – zwycięstwo Warszawy– zwycięstwo Warszawy
W 2008 r. Bronisław Wildstein na swoim blog’u umieścił tekst pt. „O honor Stalina.” Zainteresowało mnie 
wówczas jedno zdanie. Cytuję: „Stephane Courtois odnalazł w Moskwie dokumenty dowodzące, że powstanie 
przeszkodziło w przygotowanej i zaplanowanej w szczegółach operacji Armii Czerwonej, która w pościgu za 
Niemcami miała ruszyć przez Europę, aby dokonać podboju Francji we współpracy z tamtejszymi komunistami.”

Stéphane Courtois jest uznanym histo-
rykiem komunizmu, brał udział w pracach 
nad Czarną księgą komunizmu, do której 
napisał wstęp oraz rozdział poświęcony 
Związkowi Sowieckiemu. Tak więc so-
wieckie dokumenty oglądał kompetentny 
historyk i waga jego ustalenia może mieć 
duże znaczenie dla oceny Powstania War-
szawskiego. Inną oczywiście kwestią jest 
rozważanie, czy  Sowieci mieli szanse za-
jąć całe Niemcy i ew. „wyzwolić” Francję 
dzięki wsparciu francuskich komunistów, 
a przeszkodziło w tym polskie powstanie.

Jak wiadomo walki w Warszawie wy-
buchły 1 sierpnia 1944 r. i trwały do 2 
października. W tym czasie Sowieci rze-
czywiście stanęli w miejscu, na linii Wi-
sły. Lądowanie wojsk alianckich, w tym 
polskich, w Normandii, miało miejsce 6 
czerwca 1944 r. W sierpniu trwała bitwa 
pod Falaise (7-go) i wyzwolono Paryż (25-
go). We wrześniu miała miejsce nieudana 
aliancka operacja desantowa „Market-Gar-
den”. A jeszcze w grudniu Niemcy podjęli 
kontrofensywę w Ardenach i zadali alian-
tom poważne straty powodując opóźnienie 
o siedem tygodni ataku aliantów na Niem-
cy.

W tym czasie na terenach między War-
szawą a Berlinem oraz pomiędzy Kar-
patami a Bałtykiem Niemcy nie miały 
znaczących sił zdolnych powstrzymać 
milionowe sowieckie armie z dziesiątka-
mi tysięcy czołgów i samolotów. Sowieci 
zaś po uchwyceniu przyczółków na lewym 
brzegu Wisły z łatwością mogli przerzucać 
na zachód masy swych wojsk. Mieli zresztą 
doświadczenie w forsowaniu szerszych niż 
Wisła rzek, jak chociażby Dniepru. Podję-
ta w tych warunkach w sierpniu ofensywa 
w okresie listopada 1944 r. doszła by do 
Berlina. Stad do zachodnich krańców Nie-
miec byłoby tylko ok. 450-600 km, czyli 
zajęcie całych Niemiec przez wojska so-
wieckie jak najbardziej realne. Marszałek 
Wasyl Czujkow, jeden z najwybitniejszych 
dowódców sowieckich w swych pamiętni-
kach napisał: ,,Wojnę można było zakoń-
czyć pół roku wcześniej - nie w maju 1945, 
ale do grudnia 1944, gdyby nie decyzja 
Stalina wstrzymująca I Front Białoruski w 
sierpniu 1944. (...) Moglibyśmy dojść dalej 
na Zachód, nie do Berlina i nad Łabę, ale 
aż do Renu. Los wojny potoczyłby się ina-
czej. (...) Ileż milionów istnień ludzkich 
udałoby się ocalić, iluż żołnierzy mniej by 
poległo”.

Czy udałoby by się to samo z Francją 
należy jednak wątpić. Wojska francuskie 

w końcu listopada 1944 r. wchodziły do 
Strasburga, a więc cała Francja była wolna. 
Powstaje tylko pytanie kto tak naprawdę 
panował na terenach wyzwolonych - for-
macja generała de Gaullea, czy komuniści 
z francuskiego ruchu oporu. Pojawia się też 
pytanie, czy Stalin byłby gotów na konfl ikt 
z zachodnimi aliantami na terenie Francji, 
lub... czy wycofaliby się oni za Kanał La 
Manche oddając Francję komunistom? 
Albo jeszcze inaczej – na ile USA byłyby 
w stanie zawiesić wojnę z Japonią podej-
mując wojnę ze Stalinem i czy prezydent 
Delano Roosevelt, otoczony sowiecką 
agentura byłby zdolny walczyć z „wu-
jaszkiem Joe”, jak pieszczotliwie nazywał 
Stalina.

Mamy wątpliwości na ile decyzje po-
dejmowane na konferencjach w Teheranie 
i Jałcie stanowiły niezależne rozstrzy-
gnięcia Wielkiej Trójki, a na ile też były 
efektem gry operacyjnej sowieckiej agen-
tury działającej i infi ltrującej amerykańską 
administrację. Działała ona w USA już 
w latach 30. Sowietom udało się zwerbo-
wać tak cennych agentów, jak Alger Hiss 
(jako wysoki urzędnik Departamentu Sta-
nu i miał ogromny wpływ na politykę Ro-
osevelta) czy Harold Dexter White (inny 
urzędnik Departamentu Skarbu), dzięki 
któremu Rosja miała dostęp do tajemnic 
amerykańskiej polityki fi nansowej. Kiedy 
FBI na początku lat 40. zdobyło informacje 
o działalności sowieckiej siatki szpiegow-
skiej, Roosevelt odrzucił przekazane mu 
raporty, uznając je za „przesadzone”. Gdy 
w 1944 r. amerykański wywiad otrzymał 
od Finów książkę kodową używaną przez 
Sowietów, prezydent nakazał ją odnieść do 
ambasady sowieckiej. Nic więc dziwnego, 
że wg pewnych źródeł Roosvelt jest uwa-
żany nie tyle za sympatyka Stalina znajdu-
jącego się pod jego silnym wpływem, ale 
w istocie za kryptokomunistę powiązanego 
z Amerykańską Partią Komunistyczną i jej 
liderem Earlem Browderem, który zresztą 
bardzo aktywnie działał na rzecz reelekcji 
Roosevelta na prezydenta USA.

Niekiedy podnoszony jest argument, 
że gdyby Stalin chciał opanować Niem-
cy, to nie traciłby czasu na zajmowanie 
południowo-wschodniej części Europy, 
ale po prostu ruszyłby na Berlin. Nie jest 
to argument wiarygodny. Kiedy zachodni 
alianci rozważali kwestię inwazji na Euro-
pę i pokonania Niemiec angielski premier 
Churchill był zwolennikiem uderzenia 
w tzw. miękkie podbrzusze Europy, czyli 
na Bałkany. Anglikom chodziło o to, aby 

zająć przed Stalinem Środkowo – Wschod-
nią część Europy i zmusić okrążone Niem-
cy do kapitulacji, ale też nie wpuścić So-
wietów do Europy. Było prawdopodobne, 
że skierowana na Bałkany główna ofensy-
wa, w której wojska polskie (Armia gen. 
Andera) odgrywałyby istotną rolę, zakoń-
czy się sukcesem. Temu celowi służyły taj-
ne rozmowy z rządami Rumunii, Bułgarii 
i Węgier, a istotnym wsparciem ofensywy 
byłyby siły podziemia w Jugosławii, Gre-
cji, Słowacji i w Polsce. Stalin wiedział 
o tych planach i zabiegał, aby lądowanie 
aliantów miało miejsce we Francji. Prezy-
dent USA popierał stanowisko sowieckie-
go dyktatora, a Anglia była zbyt słaba by 
przeforsować swój zamiar. W ten sposób 
także strategiczne plany rządu RP zwią-
zane z sojusznikiem brytyjskim zawiodły 
W rezultacie zamiast na Bałkanach wojska 
alianckie lądowały we Włoszech, a II Kor-
pus Polski wyzwalał Włochy. To jednak nie 
rozwiało obaw Kremla. Stalin mógł zasad-
nie uważać, że Churchill nie zrezygnował 
ze swoich planów, tylko je zmodyfi kował 
– ofensywa na północ może pójść z Włoch. 
Akcja zajęcia południa Europy była więc 
dla Stalina konieczna i stąd ofensywa so-
wiecka w tym rejonie.

Są też i tacy, którzy twierdzą, że gdyby 
Stalin chciał zajmować Niemcy to Warsza-
wę by zostawił i ruszył na Zachód. Sowieci 
jednak nie mogli „obejść” Warszawy i zo-
stawić na zapleczu kilkudziesięciotysięcz-
nego zgrupowania AK i milionowe miasto, 
które było stolicą państwa członka koalicji 
antyhitlerowskiej. Musieliby je spacy-
fi kować używając wielkich sił – wtedy 
też wybuchłoby przecież powstanie, tyle 
że antysowieckie. To nie było Wilno leżą-
ce na terenach, które zachodni alianci już 
oddali Stalinowi, ale Warszawa, znajdują-
ca się na ziemi, która nawet dla Churchil-
la i Roosevelta miała stanowić terytorium 
Polski po zakończonej wojnie, Pacyfi kacja 
Warszawy rękami niemieckimi było roz-
wiązaniem dla Sowietów najlepszym. Na-
tarcie na zachód z ominięciem Warszawy 
było więc niemożliwe bowiem sprawiłoby 
wycofanie Niemców i opanowanie Warsza-
wy przez AK.; rozwiązanie dla Stalina jak 
najgorsze. Stąd takie zachowanie Stalina – 
czekać, aż Niemcy zamordują Warszawę.

Dlaczego jednak Sowieci nie ruszyli na-
tychmiast po upadku powstania? Po pro-
stu w ciągu tych 63 dni Niemcy odtwo-
rzyli front na terytorium Polski i Sowieci 
chcąc atakować musieli się odpowiednio 
przygotować. To co było możliwe niejako 
z marszu, w sierpniu 1944, gdy niemiec-
ki front na terytorium Polski rozsypał się, 
było niemożliwe w październiku. Dlatego 
ofensywa sowiecka mogła ruszyć dopiero 
w styczniu 1945.

Jaka miała być przyszłość Niemiec po za-
kończeniu wojny? W październiku 1942 r. 
na tysiącach stacji kolejowych w USA roz-
wieszono mapę Gomberga (od nazwiska 
jej podejrzanego wydawcy) opracowaną w 
kręgu wpływowej w USA Rady Stosunków 
Międzynarodowych (CFR).

Wraz z mapą wydrukowano zasady 
organizacji przyszłego ładu międzyna-
rodowego. Zasada nr 14 głosiła: „ZSRR 
(Związek Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich) trzecia co do wagi militarna siła, 
w kooperacji z USA jako siłą dla wolności 
i utrzymania światowego pokoju, przejmie 
kontrolę nad wyzwolonymi, zdezorganizo-
wanymi, przylegającymi do jej granic tere-
nami, łącznie z Niemcami i Austrią, które 
będą reedukowane i w końcu zostaną do-

łączone jako równorzędne republiki USSR, 
jak w przybliżeniu zaznaczono na mapie.”

Jak widzimy już wtedy całe Niemcy 
wskazywano jako obszar sowiecki Po pew-
nym czasie mapa Gomberga trafi ła do Eu-
ropy i papież Pius XII napisał do arcybisku-
pa Nowego Jorku Spellmana list, w którym 
prosił o przeciwdziałania niebezpieczeń-
stwu trwałego zajęcia przez Sowiety kra-
jów katolickiej Europy. Abp. Spellman do-
tarł do prezydenta Roosevelta i usłyszał od 
niego: „Naszym celem nie jest ratowanie 
czegokolwiek w Europie przed Sowietami. 
Najlepiej byłoby, gdyby Stalin zajął Europę 
do kanału La Manche, to wtedy będzie tam 
nareszcie spokój. No, o Anglii to możemy 
porozmawiać.”

W takiej perspektywie Powstanie War-
szawskie 1944 zyskuje całkiem nowe 
znaczenie. Nie tyle jest przegraną bitwą 
o zachowanie niepodległości Polski, ale 
staje się wydarzeniem o podstawowym 
znaczeniu strategicznym dla powojennych 
losów całej Europy. Bowiem nawet jeśli 
Stalinowi nie udałoby się zająć Francji, 
to już tylko opanowanie całych Niemiec 
miałoby katastrofalne konsekwencje dla 
przyszłości naszego kontynentu. Nie po-
wstałaby przecież główna europejska po-
tęga zbudowana przez Konrada Adenauera, 
Republika Federalna Niemiec. Byłaby na-
tomiast tylko jedna potężna komunistycz-
na Niemiecka Republika Demokratyczna 
a potencjał niemiecki w całości zasilałby 
blok sowiecki. Jakie to miałoby następstwa 
w „zimnowojennym” starciu bloku zachod-
niego z Sowietami nie trzeba mówić.

Tak czy inaczej każdy kanclerz Nie-
miec powinien na kolanach dziękować 
Panu Bogu za powstanie warszawskie.

Znalazłem też następującą opinię:
„Realizmu nie wykazali również Niemcy, 

którzy na tym etapie wojny bardzo liczy-
li na, nieunikniony według nich, konfl ikt 
między „nienaturalnymi” sojusznikami, 
jakim była koalicja mocarstw zachodnich 
z ZSRS. Gdyby Niemcy, zamiast zwalczać 
Powstanie, oddali po krótkiej walce War-
szawę powstańcom i tym samym umożli-
wili zainstalowanie się w stolicy legalnego 
rządu RP - doprowadziłoby to do bardzo 
poważnego kryzysu między sojusznikami. 

Stalin bowiem nie uznawał polskiego 
rządu na emigracji i zmierzał do zainstalo-
wania w Warszawie posłusznego Moskwie 
PKWN. Ale w kwaterze głównej Hitlera 
górę nad rozsądkiem wzięła żądza mordo-
wania Polaków i niszczenia miasta.” 

Zastanówmy się, co z punktu widzenia 
przegrywających wojnę Niemców było 
lepsze – zajęcie całych Niemiec przez woj-
ska sowieckie, czy przynajmniej części, jak 
się okazało większej części,  przez wojska 
alianckie? Może więc ta zbrodnicza walka 
z powstańcami warszawskimi miała dla 
Niemców jakiś sens.

W 1920 r. po Warszawą Polacy zatrzy-
mali bolszewicki marsz na Europę. Zwy-
cięstwo polskiego wojska powstrzymało 
komunizm. Michaił Tuchaczewskij w swo-
im opracowaniu na temat wojny z Polską 
(„Pochód za Wisłę”) zapewniał, że Sowie-
ty nigdy nie zapomną Polsce zatrzymania 
marszu na Europę i uniemożliwienia zwy-
cięstwa komunizmu w świecie.

W 1944 r. Powstańcy Warszawscy odnie-
śli podobne zwycięstwo krzyżując Stalino-
wi jego plany podboju Europy.
Żołnierze Powstania doczekali dni, gdy 

Związek Sowiecki zawalił się. Jednym ze 
źródeł tej „największej katastrofy geopo-
litycznej XX wieku”, jak powiedział Wła-
dimir Putin, było Powstanie Warszawskie 
1944 roku.

Chwała Bohaterom!

Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister 

Obrony Narodowej
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REKLAMA

Ryszard Walczak
Radny Powiatu Wołomin

Burmistrz Wołomina
informuje, 

że zgodnie z uchwałą Nr XXXLVIII – 39/2010 
Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 maja 
2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej Gminy Wołomin oraz ro-
dzaju i szczegółowości materiałów informacyj-
nych towarzyszących projektowi budżetu oraz 
ustalenia zakresu i formy informacji o przebie-

gu wykonania budżetu Gminy Wołomin za I półrocze roku budżeto-
wego termin składania wniosków do budżetu na 2013 rok mija 10 
września 2012 roku. 

Wnioski należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Wołominie
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin
lub składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego.

Mieszkanki Wołomina otrzymają refundację
do szkoły rodzenia

60 rodzin spodziewających się dziecka może otrzymać dofi nansowanie do zajęć w szkole 
rodzenia. Gmina Wołomin przeznaczyła na ten cel 18 tys. zł.
W ramach programu „Rodzicielskie ABC” gmina podpisała umowę ze szkołą rodzenia „Perełka” 
z Wołomina. Zgodnie z umową dofi nansowane zostaną zajęcia dla 60 uczestniczek. Koszt kursu 
to 550 zł. Refundacją całkowitą w wysokości 100% objętych zostało 10 kobiet rekomendowanych 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej. O zwrot kosztów w wysokości 250 zł mogą starać się panie, 
które posiadają stałe lub czasowe zameldowanie na terenie gminy Wołomin. Zajęcia odbywają się 
raz w tygodniu, w zależności od miesiąca rozpoczynającego edukację (poniedziałek lub środa) 
przez 10 kolejnych tygodni. Grupa nie przekracza 10-12 par. Organizator szkoły rodzenia ustala 
harmonogram zajęć z grupą na pierwszym spotkaniu. Na drugim – uczestnicy kursu otrzymują 
ramowy plan zajęć. Podczas zajęć przyszłe mamy będą miały okazję uzupełnić wiedzę na temat 
ciąży, uzyskać odpowiedzi na nurtujące je pytania oraz wymienić się doświadczeniami z innymi 
uczestniczkami. Zapisy odbywają się u pani Małgorzaty Olszewskiej pod nr. tel.: 604 300 271. 
Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki w wysokości 50 zł na konto bankowe. Zaliczkę 
należy przekazać w ciągu tygodnia od zgłoszenia swojego uczestnictwa (tytułem: Szkoła Rodze-
nia PEREŁKA). Więcej informacji o samej szkole znajduje się na stronie www.perelka.waw.pl.
Polityka prorodzinna to jeden z priorytetów gminy Wołomin. Istotną rolę odgrywają w niej szko-
ły rodzenia, które przygotowują przyszłych rodziców do bezpiecznego przebiegu ciąży, aktyw-
nego porodu i połogu oraz do pełnienia roli matki i ojca. – Wychodząc naprzeciw potrzebom 
przyszłych rodziców, mają na celu zredukowanie nadmiernego lęku przed porodem oraz pomoc 
w pokonaniu rozmaitych oporów związanych z obcowaniem z maleńkim dzieckiem – mówi Liliana 
Zientecka, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji. 
W 2010 r. w Powiatowym Szpitalu w Wołominie urodziło się 1932 dzieci, z czego 627 stało się 
mieszkańcami gminy Wołomin. W 2011 r. spośród 1746 urodzonych dzieci 601 to nowi miesz-
kańcy naszej gminy.

Pomnik bolszewików w Ossowie 
do rozbiórki?
Budowę pomnika bolszewików w Ossowie zaskarżył Ryszard Walczak – Radny 
Powiatu Wołomińskiego – Przewodniczący Komisji Dziedzictwa Narodowego 
Edukacji Kultury i Sportu.

Budowę pomnika bolszewików 
w Ossowie zaskarżył Ryszard Walczak 
- Radny Powiatu Wołomińskiego – Prze-
wodniczący Komisji Dziedzictwa Naro-
dowego Edukacji Kultury i Sportu

Z poczucia narodowego obowiązku 
i na prośbę wielu środowisk patriotycz-
nych zgłosiłem do Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego wniosek 
o przeprowadzenie kontroli wszelkiej 
dokumentacji dotyczącej pobudowanego 
na przełomie lipca i sierpniu 2010 roku 
pomnika najeźdźców bolszewickich 
w Ossowie. Uzyskane dotychczas pisem-
ne informacje z Urzędu Starosty Powiatu 
Wołomińskiego i brak jakiejkolwiek do-
kumentacji w Urzędzie Miasta Zielonka 
wskazuje na niedopełnienie przez orga-
nizatorów tej budowy wielu formalności, 
których brak podważa legalność wybu-
dowanego obiektu.

W odpowiedzi z Urzędu Miasta Zie-
lonki wskazano na brak jakichkolwiek 
dokumentów i wniosków oraz brak 
podjęcia przez ówczesną Radę Miasta 
uchwały wyrażającej zgodę na wybudo-
wanie w.w. pomnika. Nieprawidłowości 
można również wyczytać w informacji 
uzyskanej od Starosty Wołomińskiego, 
z której wynika że prace przy budowie 
pomnika najeźdźców bolszewickich zo-
stały rozpoczęte przed upływem 30 dni 
od złożenia wniosku, co wskazuje na 
złamanie przepisu prawa budowlanego 
i samowolne działania.

Prosiłem również Panią Inspektor 
Marię Chmielewską o z kontrolowanie 

zgodności z prawem utworzenia na pry-
watnym gruncie cmentarza wojennego 
i mogiły zbiorowej 22 szczątków bolsze-
wików, którzy powinni być pochowani 
na cmentarzu żołnierzy radzieckich, 
a nie jak bohaterowie w polu chwały na 
Polskiej Ziemi, należało by też spraw-
dzić czy odkryte szczątki znajdują się 
w obszarze w.w. pomnika czy są poza 
nim.

Wiele uzyskanych przeze mnie infor-
macji zawartych w załączonych pismach 
do Pani Inspektor, wskazuje na działania 
bezprawne i dokonaną samowolę bu-
dowlaną przy budowie pomnika hańby, 
upokarzającego prawdziwych polskich 
bohaterów, oni dziś nie mogą mówić – to 
my mamy ten obowiązek, jako spadko-
biercy dziedzictwa narodowego. Dlatego 
uważam, że pomnik ten należy rozebrać, 
a szczątki bolszewickich najeźdźców 
przenieść na cmentarz radziecki. Co 
prawda liczyłem na szczegółową i kom-
petentną kontrolę ze strony Inspektora 
Powiatowego, niestety pomyliłem się. 
Pomimo, że wiele czynności przez kilka 
miesięcy wykonałem osobiście i uzyska-
ne odpowiedzi formalnie przekazałem 
Pani Inspektor w celu przyśpieszenia 
działań i ułatwienia inspektoratowi 
uzyskania podstaw do wszczęcia po-
stępowania kontrolnego, należało tylko 
zażądać ode mnie przedstawienia orygi-
nałów dokumentacji w celu potwierdze-
nia zgodności. Niestety tak się nie stało, 
a Pani inspektor z dniem 18 czerwca br. 

poinformowała mnie o przełożeniu pod-
jęcia decyzji do końca sierpnia, co jest 
dla mnie zupełnie niezrozumiałe, tym 
bardziej że jeszcze 13 czerwca złożyłem 
uzupełnienie wniosku, w którym wska-
załem na fakt, że zgłoszenia budowy 
pomnika bolszewików w Ossowie doko-
nała gmina Zielonka, a nie Rada Pamięci 
i Męczeństwa, która była realizatorem 
budowy – a to świadczy, że Rada Pamię-
ci bez umowy z samorządem Zielonki 
o wspólnej realizacji przedsięwzięcia 
nie dopełniła formalności wymaganych 
prawem budowlanym, zaś ówczesny 
Burmistrz Zielonki nie mógł samodziel-
nie decydować bez zgody Rady Miasta 
o uczestniczeniu formalnym w budowie 
pomnika najeźdźców bolszewickich. 

W decyzji Pani Inspektor można do-
strzec odwlekanie w czasie kluczowej 
decyzji w tej sprawie i jeśli pod koniec 
sierpnia nawet otrzymam powiadomienie 
o wszczęciu przez Inspektorat Powiato-
wy postępowania kontrolnego po trzech 
miesiącach oczekiwania, to muszę się 
liczyć z tym, że na wyniki pokontrolne 
i orzeczenie będzie potrzeba, co najmniej 
roku oczekiwania.

Zaskakującym dla mnie i innych osób, 
z którymi wspólnie podjęliśmy działania 
w w.w. sprawie jest to, że ci sami ludzie 
których widywaliśmy w Ossowie na uro-
czystościach kolejnych rocznic zwycię-
skiej bitwy polsko- bolszewickiej zwanej 
Cudem nad Wisłą i ci sami samorządow-
cy z którymi wielokrotnie współpraco-

wałem w rozwiązywaniu problemów ko-
munikacyjnych Powiatu Wołomińskiego 
i realizacji różnych potrzeb społecznych, 
tak się zatracili, że uczestniczyli w upa-
miętnieniu wrogich najeźdźców i to 
w kilka miesięcy po Narodowej Tragedii 
pod Smoleńskiem, kiedy społeczeństwo 
było w głębokiej żałobie, to wielki wstyd 
wykorzystywać szczere uczucia Pola-
ków. 

Wstydem jest też zgłoszenie przez peł-
niącego wówczas obowiązki Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego inicjatywy 
budowy pomnika bolszewickich na-
jeźdźców w Ossowie, o czym świadczy 
pismo kierowane przez Sekretarza Rady 
Pamięci Walk i Męczeństwa – Andrzeja 
Kunerta do ówczesnego Burmistrza Wo-
łomina w dniu 15 lipca 2010 roku. 

Osobiście, po tych dwóch latach zacho-
wanie Prezydenta RP odbieram jak za-
chowanie wystraszonego świadka zbrod-

ni, który wie kto ją popełnił i przeprasza 
oprawcę za wszystko w imię dobrych 
stosunków sąsiedzkich i nie ważne, 
że ten sąsiad w 1920 r. ruszył na pod-
bój Europy przez Polskę, gdzie mordo-
wał, grabił, a w 1940 roku wymordował 
nam elity Polskiego Narodu w Katyniu, 
Kozielsku, Ostaszkowie, Miednoje, 
Charkowie i Bykowni, a po 70 latach 
przyczynia się do unicestwienia elit 
polskiego narodu przedstawicieli naj-
wyższych władz i różnych środowisk 
niepodległościowych, patriotycznych 
i społecznych – w sumie 96 ofi ar wraz 
z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim 
i Jego Małżonką Marią.  

Nie wolno nam akceptować postawy 
pomniejszania  znaczenia ofi ary praw-
dziwych polskich bohaterów, w tym 
Księdza Ignacego Skorupki – którzy 
przelewali krew w obronie naszej umiło-
wanej Ojczyzny oraz Europy. Dziś to na 
nas spada obowiązek obrony dziedzic-
twa narodowego i prawdy historycznej, 
która w ostatnich latach zbyt często jest 
zakłamywana, a poprzez dezinformację  
propagandową – to Polaków obarcza 
się na świecie za zbrodnie hitlerowskich 
i komunistycznych najeźdźców, którzy 
zniewalali naszą Ojczyznę i ubezwłasno-
wolniali Naród.

Mamy moralny obowiązek powiedzieć 
stanowcze „nie!” obłudnym zachowa-
niom polityków i samorządowców, któ-
rzy przeciwstawiają się upamiętnieniu 
rzeczywistych przedstawicieli Polskiego 
Narodu, wiernie służących Ojczyźnie, 
a bez przeszkód akceptujących wybudo-
wany pomnik bolszewickich najeźdźców, 
idących po trupach Polskich Obrońców 
Warszawy w 1920 r. na podbój Europy.  

Wierzę, że za tą antypolską postawę –
kiedyś jak nie oni – to ich potomkowie 
będą się wstydzić.

Ryszard Walczak
Działacz społeczno-patriotyczy
Radny powiatu wołomińskiego
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OGŁOSZENIE

SPRZEDAM 
LUB WYNAJMĘ 

Działkę 3000 m. 
Wołomin Lipiny Stare, 

Smugi, ul. Poranek.
tel. 602 336 062

1 sierpnia to przecież data szczególna. 
Jeżeli cały rok kalendarzowy poświęca-
my na plany i nadzieje dotyczące przy-
szłości, bo tak wygląda nasza rzeczywi-
stość przecież, to czy nie warto by było 
te kilka (dosłownie) dat w ciągu tego 
roku poświęcić naszej przeszłości. Ale 
co tu dużo mówić, przeszłość jest nie-
modna, a myślenie o niej nie na czasie. 
Rozpowszechnione hasła, często pół-
przytomnie cytowane z pamięci przez 
młodzież: „Carpe Diem”, „Niczego nie 
żałuj” dodają mocy i chęci do życia – 
i dobrze. Jednak coraz rzadziej mówi się 
o przeszłości. Ja to jednak sentymentalny 
i staroświecki jestem. Wracam myśla-
mi wstecz, bo mam jednak przeczucie, 
że nie bez przyczyny Bóg wyposażył nas 
w pamięć. Jak wiele sytuacji z przeszło-
ści powraca do nas w podobnej formie, 
w modniejszym tylko przybraniu. Mar-
notrawstwem młodych pokoleń jest nie-
korzystanie z tego co było udziałem ich 
przodków. Ale cóż, dajemy się wyprowa-
dzić na manowce tym wszystkim dema-

W tym roku początek sierpnia kontrowersyjny. Zna-
mienita data okazuje się równie interesująca dla 
znanej piosenkarki, która decyduje się zorganizować 
w Warszawie swój koncert. Budująca od wielu lat 
swój wizerunek na wątpliwej jakości kontrowersji 
gwiazda dzieli Warszawiaków na zwolenników i za-
gorzałych przeciwników.

Historyczny liberalizmHistoryczny liberalizm

Ireneusz Kielczyk

gogicznym hasłom, o nic nieliczącej się 
przeszłości. A przecież to przeszłość nas 
kształtuje. To w jakiej sytuacji się zna-
lazłem tydzień temu, wśród jakich ludzi 
i jak na nią zareagowałem nie stanowi 
zamkniętego rozdziału, lecz warunkuje 
dzisiejszy dzień i kolejne wydarzenie 
w przyszłości. Nie można całkowicie od-
ciąć się od przeszłości, można ja głębo-
ko zagrzebać w naszej pamięci, ale ona 
będzie w nas, ponieważ stanowi część 
naszego istnienia. Ale ad rem. Wyda-
rzenia powstańcze z 1 sierpnia, ostatnio 
również będące tematem surowych ocen 
o ich zasadności nie zmieniają faktu, 
że stanowią część naszej historii. 
Ja wiem, że Ziemia kręci się dalej, 
że im dalej od tych tragicznych zajść tym 
mniejsze robią one wrażenie na nas, im 
bardziej skupiamy się na teraźniejszości 
i przyszłości, tym mniej praktyczne wy-
daje się ich wspominanie. Bo z praktycz-
nego właśnie punktu widzenia czemu 
może to służyć. W sumie niczemu. Było 
minęło.

Jednak jeżeli porzucimy pragmatyzm, 
który nas tak  omamia, to zobaczymy, 
że rezygnując z tych momentów zadu-
my nad naszą historią, pozbawiamy nas 
samych, a przede wszystkim młode po-
kolenie wychowane w wolnej i niezależ-
nej Polsce pewnej perspektywy. Jeżeli 
nigdy w naszym życiu nie zetkniemy 
się z tragedią, a w kontekście Powstania 
Warszawskiego nie spróbujemy ogarnąć 
rozumem tej walki, nigdy nie docenimy, 
że żyjemy w wolnym kraju.

Sens Powstania 
Warszawskiego

prof. Józef Szaniawski

Geneza Powstania Warszawskiego sięga 23 sierpnia 
1939 roku, kiedy na Kremlu w Moskwie został podpi-
sany tajny układ pomiędzy Niemcami, zwanymi wów-
czas III Rzeszą, oraz Rosją nazywaną Związkiem So-
wieckim. Celem układu był nie tylko IV rozbiór Polski 
i likwidacja „na zawsze państwa polskiego”, ale tak-
że eksterminacja polskich elit przywódczych.

Spór o sens Powstania Warszawskiego 
ograniczony jedynie do samej decyzji 
o jego wybuchu jest bez sensu, bo prze-
cież Powstanie było konsekwencją tego 
wszystkiego, co się wydarzyło od 23 
sierpnia 1939 roku do 1 sierpnia 1944 
roku. Równie dobrze można pytać o sens 
obrony Polski we wrześniu 1939 roku 
przed druzgocącą przecież przewagą na-
szych odwiecznych wrogów. Ignoranci 
albo ludzie złej woli potępiali Powsta-
nie, a jednocześnie zapominali o oko-
licznościach, zapominali, że to Rosjanie 
i Niemcy byli agresorami, okupantami, 
zaborcami. Polska i Polacy zaś byli ich 
ewidentnymi ofi arami. Niewątpliwie 
„winą” Polaków jako Narodu i społe-
czeństwa było niegodzenie się z utratą 
wolności. Ponadczasową odpowiedź na 
pytanie o sens walki z okrutnym i po-
tężnym wrogiem dał niegdyś Marszałek 
Józef Piłsudski: „W życiu bywają rzeczy 
ważniejsze niż samo życie”. Chociaż po-
wstanie w sensie militarnym ograniczało 
się do walk jedynie o lewobrzeżną część 
stolicy, to jednak w sensie geopolitycz-
nym jego znaczenie było dużo więk-
sze. Dotyczyło mianowicie nie tylko 
przyszłych losów Polski jako takiej, ale 
w znaczącym stopniu losów Europy po II 
wojnie światowej. Oto latem 1944 roku 
na całym ogromnym froncie wschodnim 
Niemcy cofają się pod naporem wielo-
milionowej Armii Czerwonej, której kor-
pusy pancerne w ostatnich dniach lipca 
1944 roku dochodzą na odległość 12-35 
km od Warszawy m.in. od strony Woło-
mina, Legionowa, Nieporętu. Zdemora-
lizowane i pobite oddziały niemieckie 
w popłochu przeciągają przez Warszawę. 
Na niebie panuje całkowicie lotnictwo 
sowieckie, a marszałkowie i generało-

wie Stalina (m.in. Żukow, Rokossowski, 
Czujkow, Koniew) z całą determinacją 
atakują Niemców, planując szybkie za-
kończenie wojny. Sytuacja zmienia się 
natychmiast po rozpoczęciu Powstania 
w Warszawie. Na osobisty rozkaz Stalina 
gigantyczna ofensywa sowiecka zostaje 
całkowicie zatrzymana. Miara czasu ma 
szczególne znaczenie przy pytaniu o sens 
Powstania Warszawskiego! Marszałek 
Wasyl Czujkow, słynny dowódca m.in. 
obrony Stalingradu, w swych odfałszo-
wanych pamiętnikach wydanych już 
w latach 90., po upadku Związku Sowiec-
kiego, pisze dosłownie: ,,Wojnę można 
było zakończyć pół roku wcześniej – 
nie w maju 1945, ale do grudnia 1944, 
gdyby nie decyzja Stalina wstrzymująca 
I Front Białoruski w sierpniu 1944. (...) 
Moglibyśmy dojść dalej na Zachód, nie 
do Berlina i nad Łabę, ale aż do Renu. 
Los wojny potoczyłby się inaczej. (...) 
Ileż milionów istnień ludzkich udałoby 
się ocalić, iluż żołnierzy mniej by po-
legło”. Latem 1944 roku wydawało się, 
że z zasadniczych względów strategicz-
nych Rosjanie nie mogą zrezygnować 
z okazji przekroczenia linii Wisły, co 
dawałoby im blisko sześciomiesięczne 
wyprzedzenie w ofensywie na Niemcy 
w porównaniu z aliantami. Stalin uznał 
wszelako, że skuteczne unicestwienie 
AK i sił niepodległościowych Polski jest 
więcej warte niż zajęcie Niemiec nawet 
po linię Renu. Już po zakończeniu wojny, 
w ofi cjalnym przemówieniu na Kremlu 
w czerwcu 1945 roku, tuż przed udaniem 
się na konferencję Wielkiej Trójki do 
Poczdamu, Stalin chełpił się i powiedział 
dosłownie do swoich marszałków i ge-
nerałów: ,,To nie Niemcy, ale Polska jest 
naszą największą zdobyczą wojenną”. 
Być może to zdanie sowieckiego dyk-
tatora, zbrodniarza i ludobójcy stanowi 
klucz do zrozumienia sprawy polskiej w 
latach 1939-1945, w tym także sensu Po-
wstania Warszawskiego.

Ofensywa letniaOfensywa letnia
Ruszyła wprawdzie już 12 maja w Berlinie, ale służebne media doniosły o niej 
dopiero z początkiem lipca: pod hasłem „Kongresu Odrodzenia Żydowskiego 
w Polsce” – akcja nasilenia żądań, aby Polska zapłaciła 65 mld dolarów za „utratę 
mienia żydowskiego” podczas wojny. 

W rzeczywistości nic się od nas ży-
dowskim organizacjom nie należy, bo 
to mienie zniszczyli i rozkradli Niemcy, 
a po 1945 r. – za tzw. Polski Ludowej 
przekazano Ameryce miliony USD jako 
odszkodowanie wojenne dla środowisk 
żydowskich, co pokwitowano wówczas 
zobowiązaniem, że już się żadne dalsze 
pretensje wobec Polaków nie pojawią. 
Ten fakt przypomniał (o dziwo!) niedaw-
no minister Sikorski. Odwołany ambasa-
dor amerykański Lee Feinstein, jakoby 
zaangażowawszy się w wymuszanie na 
nas pieniędzy, popadł ponoć w konfl ikt 
z MSZ i dlatego musiał odejść. Mój 
znajomy, immunizowany na oskarżenia 
o antysemityzm z racji etnicznych, w 
rozmowie ze mną na ten temat wyśmiał 
wymowę nazwiska Amerykanina przez 
dziennikarzy TVP i PR: „Fenstin” bądź 
„Finstin”. „Jaki on tam »Finstin«! To 
nasz »Fajnsztajn«!”. Jeżeli coś z prawdy 
jest w pogłosce o przyczynie odejścia, 
widać, że idzie na nas „mocne uderze-
nie”: już nie tylko od sprowadzonej do 
Polski kilka lat temu loży B’nai B’rith 
z jej głównymi celami wyegzekwowania 
miliardów i zniszczenia Radia Maryja, 
ale i z różnych innych stron. Czołówkę 
ofensywy stanowi jednak świeżo uru-

chomiony, i to w skali europejskiej, bo 
w Berlinie, onże „Kongres Odrodze-
nia Żydowskiego w Polsce”: jako jego 
przedstawiciel w naszym kraju wymie-
niany jest uprzywilejowany politycznie 
i medialnie Sławomir Sierakowski. Na 
imprezie berlińskiej ogłoszono program 
działania: powrót do Polski 3 milionów 
Żydów, zapłacenie żądanych 65 miliar-
dów, ustanowienie języka hebrajskiego 
drugim językiem urzędowym i otwar-
cie kibucu na miejscu warszawskiego 
getta. Jakby tego było jeszcze za mało, 
pani reżyser Yael Bartana zaprezentowa-
ła swój fi lm z postacią Sierakowskiego 
w głównej roli, usiłującego realizować 
cele Kongresu, ale w końcu ginącego 
bohatersko – zapewne z rąk „polskich 
antysemitów”.

Cała historia z kongresem i jego zamie-
rzeniami wygląda dosyć nierealistycz-
nie: czyżby chodziło tylko o podsycenie 
w Polsce antysemityzmu, który jakoby 
“wyssaliśmy z mlekiem matki”, a teraz 
ledwie się tli i trzeba go uaktywnić? 
A swoją drogą, z tymi trzema milionami 
to może nie być takie trudne. Wystarczy 
wezwać ludzi elit i władzy oraz wszela-
kich celebrytów, wyłonić ich “nazwiska 
rodowe” i ze 300 tysięcy gładko się zbie-

rze. Resztę doślą nam chętnie Niemcy, 
Francuzi i Amerykanie. Przy pomocy ro-
dzimych fi losemitów budowa kibucu bę-
dzie się mogła rychło rozpocząć. I banki 
spróbuje się opróżnić z odpowiednich 
kwot na spłatę. Ale to raczej tzw. marze-
nie ściętej głowy, bo banki już nie nasze. 
Od czego są wszak podatki? Na jedne-
go Polaka, małego i dużego, przypadnie 
około 1625 USD; a kto nie będzie mógł 
zapłacić, odpracuje w kibucu…

Dość jednak tych niebezpiecznych 
żartów. Czy wszak żartuje druga strona? 
Widząc, co się dzieje wokół i jak się na-
sila oszukańcza antypolska hucpa przy 
udziale podporządkowanych czynników 
w polityce i w mediach, trudno być opty-
mistą. Dla Polaków ze Wschodu miejsca 
w Polsce nie ma; czyżby przeznaczone 
było dla kogo innego?

Zbigniew Żmigrodzki

Artykuł ukazał się w najnowszym 
numerze tygodnika „Nasza Polska” 

Nr 31 (874) z 31 lipca 2012 r.

Mały Powstaniec – „Antek rozpylacz”
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Sfora Sfora 
Szanowni Państwo! 
Czy zauważyliście jak Wymiar Sprawiedliwości chroni podejrzanego przed rozpo-

znaniem? Podaje imię i tylko pierwsza litera nazwiska, żeby nikt go nie rozpoznał. 
Ale to tak na marginesie, dzisiaj bowiem bajeczka dla grzecznych dzieci o władcy 
Donaldzie T. 

Właściwie, trudno by go nawet nazwać władcą. Sam bowiem zdawał sobie  sprawę, 
że żaden z niego Führer, ani Generalissimus, tylko co najwyżej Namiestnik ościennych 
mocarstw, którym jednak zamierzał służyć wiernie i ze wszystkich sił. Przyjemnie jest 
mieć władzę, trudniej ją jednak utrzymać, czego był też świadom przyjmując namasz-
czenia. Stara rzymska maksyma: „dziel i rządź” podsunęła mu co należy zrobić: trzeba 
koniecznie znaleźć wroga i na niego ukierunkowywać pretensje. Wróg zewnętrzny, 
z wiadomych względów, nie wchodził w rachubę. Postanowił więc zmodyfi kować sta-
rą maksymę na „szczuj i rządź”. 

Rozglądając się wokół, pewnego dnia doznał olśnienia: „Mohery”!!! Tak, to było to! 
Kiedy ogłosił z mównicy sejmowej kim należy pomiatać, eurokundle zawyły ze szczę-
ścia. Zamiast skamleć u pańskich drzwi, mogły pokazać teraz kto tu rządzi! Ochoczo 
ruszyły leczyć własne kompleksy. 

Od tej pory szczekają tak zajadle, że nie zauważyły nawet pustych misek. Donald T. 
opróżnił je dla ratowania zachodnich banków niefrasobliwie pożyczających pieniądze 
na najdroższe w Europie stadiony i autostrady. Ale beztroskie eurokundle nie muszą 
się specjalnie tym martwić, najgorliwsze z nich zawsze mogą liczyć na jakieś ochłapy. 

Pozdrawiam 
Małgorzata Todd 

www.mtodd.pl 
Poniżej dwa dowcipy z internetu.

Gajowy odwiedził wzorową chlewnię. Kolegium redakcyjne POlskojęzycznej 
„GW” dyskutuje jaki dać podpis pod zdjęciem. Upadł pomysł: „Bronku wśród świń”, 
a także: „Świnie wokół hrabjego”. W końcu zdjęcie ukazało się z podpisem: „Gajowy 
– (trzeci z lewej)”. 

Przychodzi dwóch facetów obok Sejmu i słyszą jak krzyczą wszyscy:
Sto Lat! Sto lat! Jeden do drugiego: 
– Ktoś tam ma chyba urodziny.
– Nie. Wiek emerytalny ustalają.

Klub Gazety Polskiej w Wołominie zaprasza na spotkanie 
z autorem książki pt. „Bestie” Tadeuszem M. Płużańskim 
które odbędzie się 30.08.2012 r. o godz. 19 w Miejskim 
Domu Kultury w Wołominie ul. Mariańska 7. Autor opi-
suje działania komunistycznych prokuratorów takich jak 
Wolińska czy Michnik. po spotkaniu będzie możliwość 
kupienia książki wraz z autografem autora.

zapraszam, Mariusz Stępnik

Wyszkowski o generale Wyszkowski o generale 
Ścibor-RylskimŚcibor-Rylskim
Ścibor nie wstąpił do PZPR, ale najął się do służby komunistom jako tzw. poży-
teczny idiota. Sowietyzm potrzebował „konstruktywnych” bezpartyjnych i Ścibor 
tę rolę wypełniał skrzętniej od innych. Dlatego został wciągnięty do Obywatel-
skiego Komitetu Obchodów 40. Rocznicy Powstania Warszawskiego, który był 
dziełem takich zdrajców i zbrodniarzy jak Jaruzelski i Kiszczak.

Czy można dziwić się buczeniu wo-
bec łajdaka, mówiącego o znieważaniu 
krzyża na Krakowskim Przedmieściu 
jako o „wesołym happeningu”, i wobec 
jego partyjnej towarzyszki wysyłającej 
funkcjonariuszy straży miejskiej, żeby, 
tak jak niegdyś ZOMO, usuwali kwiaty 
i znicze czczące pamięć tego, który przy-
wrócił Powstaniu jego chwałę?

 Cóż w tej sytuacji zrobiła rządowa pro-
paganda? Tym razem w roli herolda urzę-
dowego potępienia obsadzono dawnego 
bohatera, ale później beznadziejnego 
oportunistę od lat wysługującego się Ja-
ruzelskiemu i jemu podobnym. Zbigniew 
Ścibor-Rylski przeżył szlachetniejszych 
od siebie i został nominowany symbolem 
Powstania Warszawskiego mocą przyko-
munistycznego Związku Bojowników 
o Wolność i Demokrację. Żałosny były 
bohater, który poniżył się do wyprzedaży 
zasług swej młodości spadkobiercom ka-
tów własnych kolegów.
Ścibor nie wstąpił do PZPR, ale najął 

się do służby komunistom jako tzw. po-
żyteczny idiota. Sowietyzm potrzebo-
wał „konstruktywnych” bezpartyjnych 
i Ścibor tę rolę wypełniał skrzętniej od 
innych. Dlatego został wciągnięty do 
Obywatelskiego Komitetu Obchodów 
40. Rocznicy Powstania Warszawskie-
go, który był dziełem takich zasłużonych 
w walce z pamięcią Powstania zdrajców 
i zbrodniarzy jak Jaruzelski i Kiszczak, 
a zorganizowany został jako akt propa-
gandy stanu wojennego mającej dowo-
dzić, że powstańcy akceptują i popierają 
reżim zbudowany przez NKWD na tru-
pach Katynia i Powstania. Wtedy, gdy 
jego niezłomni towarzysze broni odma-
wiali wsparcia władzy chcącej odnowić 
stalinizm, Ścibor dawał propagandzie 
komunistycznej swe własne miedziane 
czoło.

Tegorocznego 1 sierpnia w obchodach 
brał udział mój syn. Nie krzyczał i nie 
buczał, ale może by to zrobił, gdybym 
mu wcześniej powiedział, że byłem 
w Warszawie 31 lipca 1984 r. i stałem 
przy ulicy Miodowej obok grupy Nie-
złomnych Powstańców, którzy odmówili 
udziału w uroczystości położenia kamie-
nia węgielnego pod pomnik „Bohaterów 
Powstania Warszawskiego”. Niezłomni 
z daleka obserwowali tych upadłych, 
którzy stanęli wtedy przy Jaruzelskim. 
Tacy jak Ścibor zgodzili się nie tylko na 
zmianę projektu pomnika, z wybranego 
w konkursie i wyrażającego ideę Powsta-
nia, na socrealistyczną kalkę pomników 
partyzantów sowieckich, ale i na poni-
żenie pamięci ofi ar przez zmianę nazwy 
z „Pomnika Powstania” ma „Pomnik Bo-
haterów”. Słyszałem wówczas gwizdy 
i okrzyki oburzenia, bo wtedy wszyscy 

wiedzieli, że cała akcja jest zakłamaną 
komunistyczną propagandą, a ci, którzy 
w niej uczestniczą są chronionymi przez 
ZOMO i SB kolaborantami komuny.

Następnego dnia łapsy z SB do póź-
nego wieczora patrolowały Powązki, 
by niezłomni powstańcy nie utworzyli 
„nielegalnego zgromadzenia”. Szybko 
gasili znicze i usuwali umieszczone na 
krzyżach karteczki oddające cześć Po-
wstaniu. Czy można powstrzymać się od 
poczucia, że dzisiaj to samo robią straż-
nicy Hanny Gronkiewicz-Waltz i cyngle 
z „GW”-TVN?

Tak, jest zmiana na lepsze, bo ja wów-
czas bałem się, że wśród ciemnych gro-
bów mogę zostać napadnięty przez es-
beków, a teraz mój syn takiej obawy nie 
miał. Ale choć policje jawne, tajne i dwu-
płciowe obecnych władz już nie atakują 
wieczorem na Powązkach, to potrafi ą 
zrobić to w centrum Warszawy w biały 
dzień. A potem ich sądy potrafi ą skazać 
szlachetnego człowieka za to, że „w dniu 
10 maja 2011 r. ok. godz. 9:45 na ul. 
Krakowskie Przedmieście w Warszawie 
zaśmiecił miejsce publiczne – poprzez 
ustawienie podstawy w której umiesz-
czono krzyż”.

To tych strażników miejskich, tę podłą 
kobietę, która im wydaje podłe rozkazy 
i tego jej podłego szefa, który o Powsta-
niu podle mówił jako polskiej nienor-
malności, wybuczano, gdy stanęli na 
miejscu, którego nie są godni.

źródło: niezależna.pl

Krzysztof Wyszkowski

Dwa złote medale Eugeniusza DembińskiegoDwa złote medale Eugeniusza Dembińskiego
Biegacz z Wołomina zdobył złote medale na 10 km i 5 km w Mistrzostwach Polski Weteranów w Lekkiej Atle-
tyce. W dniach 30.06-01.07.2012 odbyły się w Białymstoku XXII Mistrzostwa Polski Weteranów w Lekkiej 
Atletyce.

Udział w nich wziął jedyny wołominiak, 
nestor biegaczy – Eugeniusz Dembiński. 
W sobotę wygrał w swojej kategorii wie-
kowej M-65 na 10 km z czasem 45,09 
min., a w niedzielę na 5 km – 22,24 min., 
zdobywając tym samym dwa złote medale.

Pokonał rywali
Na pytanie czy trudno było pokonać 

rywali, Eugeniusz Dembiński odpowie-
dział, że groźniejszym przeciwnikiem od 
ubiegłorocznego mistrza, którego zdecy-
dowanie pokonał, była pogoda – duchota 
i 35°C w cieniu utrudniało oddychanie, 
co w sumie nie sprzyjało biciu rekordów, 
zwłaszcza w konkurencjach biegowych. 
Pan Eugeniusz wcześniej zdobył mistrzo-
stwo Polski w półmaratonie w 2007 roku 
w Pile. Tym razem osiągn  ął sukces na 
dystansach bardziej klasycznych, bo olim-
pijskich. 

Promować miasto
Promować swoje miasto można w róż-

ny sposób. Dlatego chyba za sukces 
w Pile otrzymałem tytuł Wołominiaka 
Roku 2007. Zaś wygranie Grand Prix War-
szawy” 2010 (od lutego do października 9 
biegów na 10 km) uznano za Najważniej-
sze Wydarzenie Roku 2010 – opowiada 
Eugeniusz Dembiński. – Trzy dni przed 
Mistrzostwami Polski w Białymstoku 
odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Wo-
łominie. Pod koniec obrad, kiedy popro-
siłem zebranych o trzymanie kciuków, 
obiecałem, że mimo kłopotów zdrowot-
nych (złamanie kręgosłupa – 7 krąg szyj-
ny we wrześniu 2011 r.) jako niezłomny 
i nieugięty od zawsze człowiek, postaram się 
i tym razem nie przynieść wstydu 
– dodaje.

Biegał z Szewińską
– Żeby Wołomin mógł być w Białym-

stoku zauważony, udałem się tam w sta-
rej, tydzień wcześniej odszukanej bluzie 
z napisem WOŁOMIN, pamiętającej cza-
sy 1962 roku, kiedy to zdobyłem Mistrzo-
stwo Warszawy na 1000 m. Startowała 
w nich również słynna Irena Szewińska 
(wtedy jeszcze Kirszensztajn). Byłem 
dumny na mecie w Białymstoku, kiedy 
spiker zawodów głośno gratulował re-
prezentantowi z Wołomina. Utkwił mu 
w oczach duży napis na bluzie (biały na 
czerwonym tle), w której przed i po biegu 
przemieszczałem się po płycie stadionu. 
Dumny z tego faktu był również kolega 
z Ossowa Marek Kamionka, który spe-
cjalnie został z żoną Olą i córką Klaudią, 
by mnie dopingować. Wszak ja miałem 
start na 10 km o 17.00-ej, a Marek rzucał 
młotem o 10.00-tej rano. Również dobrze 

się spisał, bo zajął I miejsce w swojej kat. 
wiekowej, zdobywając złoty medal – opo-
wiada biegacz.

Ale wracając do siermiężnej bluzy, to 
dla mnie pewna symbolika i sentyment, 
a dla pewnego samorządowego młodzia-
na wystarczający powód do szydercze-
go kpinkowania (na spotkaniu sołtysów 
i przewodniczących osiedli z burmi-
strzem). Mówię o tym w pewnym kon-
tekście, że o sporcie decydują najczęściej 
ignoranci. Pamiętamy znamienne stwier-
dzenie jednego z najlepszych żużlowców 
świata Jarosława Hampela z ubiegłego 
roku, że o sporcie decydują ludzie nie ma-
jący o nim zielonego pojęcia (TVP 2011). 

Pan Eugeniusz tradycyjnie zachęca i za-
prasza do wspólnego biegania na stadion 
„Huragan” w poniedziałki g. 18.00-20.00. 
Tym razem nie dla bicia rekordów, a re-
kreacyjnie dla zdrowia i ładnej sylwetki.Nasz mistrz w czasie trzeningu.
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Na tym terytorium, między Niemcami 
a Rosją, u zarania dziejów Europy ufor-
mowały się królestwa Czech, Polski, 
Węgier i Chorwacji. Z chwilą przyjęcia 
religii rzymsko-katolickiej państwa te 
znalazły się w kręgu  cywilizacji łaciń-
skiej. W następnych stuleciach orga-
nizmy państwowe I Rzeczypospolitej, 
Królestwa Węgier i Królestwa Czech  
organizowała tutaj dynastyczna polity-
ka Jagiellonów. W okresie nowożytnym 
obszar ten zdominowany został przez 
wpływy Rosji, Niemiec, Austro-Węgier 
a nawet Turcji. Klęska trzech pierw-
szych mocarstw w 1918 roku stworzyła 
odpowiednie warunki dla zmian w tej 
części Europy. Niestety projekty ar-
chitektów nowego ładu wersalskiego, 
m.in. poprzez ograniczenie roli Polski, 
stworzenie sztucznego tworu w postaci 
Jugosławii, rozbiór Węgier, skutecznie 
uniemożliwiły współpracę państw Euro-
py Środkowej. 

Za prekursora Międzymorza w polskiej 
polityce uważa się Józefa Piłsudskie-
go. Jako Naczelnik Państwa próbował 
w latach 1918-22 realizować federacyjne 
projekty, czego wyrazem była wyprawa 
kijowska. Trudno jednak uznać pomysł 
federacji Polski z Ukrainą, Białorusią 
i Litwą za tożsamy z ideą Międzymorza. 
Trzeba również pamiętać o koncepcjach 
Romana Dmowskiego, który już w 1917 
roku pisał, że zagadnienia środkowo 

i wschodnioeuropejskie stanowią klucz 
do przywrócenia równowagi europej-
skiej. 

W okresie drugiej wojny światowej 
wszystkie polskie niepodległościowe 
ugrupowania polityczne opowiadały się 
za konfederacją państw Europy Środko-
wej. Stronnictwo Narodowe podkreśla-
ło, że między Niemcami a Związkiem 
Sowieckim nie ma miejsca na słabe 
państwo. SN opowiadało się za granicą 
ryską na Wschodzie, istnieniem niepod-
ległych państw bałtyckich z wyjątkiem 
Litwy, która jako „siedlisko intryg nie-
miecko-rosyjskich” miała być włączona 
do Polski. Polityczno-militarny sojusz 
tworzyłyby Polska, Czechy, Węgry, 
Grecja Jugosławia, Turcja, Bułgaria 
i Rumunia. Koncepcja Stronnictwa Na-
rodowego zakładała stworzenie bloku 
współpracujących państw i narodów. Ten 
sto dziewięćdziesięciomilionowy obszar,  
od Skandynawii aż po Adriatyk i Bałtyk, 
miał stanowić (obok bloku Skandynaw-
skiego i Zachodniego) jeden z fi larów 
bezpieczeństwa Starego Kontynentu. 
Jego warunkiem było zniszczenie mili-
tarnej, gospodarczej i kulturalnej pozycji 
Niemiec.

Inne środowisko – Grupa „Szańca”,  
opowiadała się za systemem bezpieczeń-
stwa Europy Środkowej opartym na so-
juszu Warszawa-Budapeszt-Bukareszt.  
Proponowano konfederację Polski, 
Czechosłowacji, Węgier oraz Rumunii. 
System ten miał być związany, poprzez 
Polskę, sojuszem z Francją. Skrajny po-
gląd głosiła Konfederacja Narodu, która 
propagowała utworzenie Imperium Sło-
wiańskiego, po uprzednim rozbiciu Nie-
miec i Związku Sowieckiego oraz pozy-
skaniu dla tej idei narodów słowiańskich.

Także piłsudczykowski Obóz Polski 

Walczącej (kontynuator Obozu Zjedno-
czenia Narodowego) marzył o Polsce 
wielkiej terytorialnie, która odegrałaby 
w Europie  rolę mocarstwa. Blok środ-
kowoeuropejski miał obejmować Polskę, 
Czechy, Słowację, Węgry i w następnym 
etapie inne państwa Międzymorza. Jed-
nocześnie Polska miała być sojuszniczką 
Francji, Anglii, Turcji i państw skandy-
nawskich.

Oryginalne koncepcje głosiła katolic-
ko-narodowa Unia Jerzego Brauna. Na-
rody zamieszkujące miedzy Bałtykiem, 
Adriatykiem i Morzem Czarnym miały 
tworzyć potężne państwo związkowe, 
prowadzące wspólną politykę zagranicz-
ną i obronną oraz złączone unią celną 
i monetarną. Front Odrodzenia Polski 
(m.in. Zofi a Kossak Szczucka) i Pobud-
ka, propagowały koncepcję Związku 
Środkowo-Europejskiego obejmujące-
go zachodnią i południową Słowiańsz-
czyznę z poszanowaniem niezawisłości 
poszczególnych narodów. Podobnie za 
Unią Państw Słowiańskich opowiadało 
się chadeckie Stronnictwo Pracy.

Także środowiska ruchu ludowego 
popierały ideę konfederacji środkowo-
europejskiej. Naczelną rolę miała w niej 
odgrywać Polska połączona sojuszem 
z Czechami, Słowacją, Ukrainą, Węgra-
mi i państwami nadbałtyckimi – Litwą, 
Łotwą i Estonią oraz Białorusią jako 
autonomiczną częścią Polski. Najwięk-
sze ugrupowanie tego nurtu – Stronnic-
two Ludowe propagowało utworzenie 
„państwa związkowego bratnich naro-
dów”: polskiego, czeskiego, słowackie-
go, ukraińskiego i białoruskiego, które 
zdolne byłoby zabezpieczyć się zarówno 
przed imperialną polityką Sowietów jak 
i Niemców. Zbliżone stanowisko wyra-
żała Polska Partia Socjalistyczna Wol-

Międzymorze – niezrealizowany testament Międzymorze – niezrealizowany testament 
zwycięskiej Bitwy Warszawskiejzwycięskiej Bitwy Warszawskiej

Dr Krzysztof Kawęcki
Wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej

Kolejna rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej przypomina o idei Międzymorza, która zakłada, że na ob-
szarze bałtycko-adriatycko-czarnomorskim powinien powstać blok współpracujących ze sobą państw i naro-
dów. Międzymorze to pojęcie historyczne i geopolityczne.

ność – Równość – Niepodległość, która 
zwracała uwagę, że konfederacja powin-
na mieć zapewniony udział w powojen-
nej międzynarodowej kontroli potencjału 
militarnego Niemiec.

Niezależnie od szczegółowych roz-
wiązań i różnego rozumienia sojuszy 
i modelu współpracy,  wspólne wszyst-
kim ugrupowaniom było patrzenie na ob-
szar międzymorza bałtycko-czarnomor-
sko-adriatyckiego jako bloku państw, 
które chroni przed zagrożeniem Niemiec 
i Związku Sowieckiego i zapewnia Pol-
sce niepodległość i bezpieczeństwo.

Po 1945 roku idee Międzymorza roz-
wijali publicyści emigracyjni i uchodź-
cy polityczni z państw zdominowanych 
przez komunizm. Po 1980 roku do kon-
cepcji międzymorza nawiązywały różne 
grupy niepodległościowe jak Konfede-
racja Polski Niepodległej, Solidarność 
Walcząca i niektóre kręgi narodowców. 

Międzymorze jest obszarem geopoli-
tycznym i historycznym. Obecnie obej-
muje republiki bałtyckie – Litwę, Łotwę 
i Estonię, państwa zachodniosłowiańskie 
– Polskę, Czechy i Słowacje, Ukrainę 
i Białoruś oraz segment dunajsko-bał-
kański – Węgry, Chorwację, Słowenię, 
Rumunię, Mołdawię, Macedonię,  Buł-
garię, Albanię, Serbię, Bośnię i Hercego-
winę oraz Czarnogórę.

Konfederacja środkowoeuropejska po-
winna mieć wymiar gospodarczy (strefa 
wolnego handlu) i polityczno-instytucjo-
nalny. Poważną przeszkodą na tej drodze 
będą historyczne zaszłości i resentymen-
ty np. pomiędzy krajami byłej Jugosła-
wii, Czechami i Słowakami, Węgrami 
i Rumunami. Pytań jest więcej. Czy 
Ukraina zdolna będzie kształtować swo-
ją przyszłość na fundamencie cywilizacji 
łacińskiej czy też w oparciu o zbrodni-

czą ideologię szowinizmu ukraińskiego 
UPA? 

Rzeczywistą jedność może zagwaran-
tować dopiero wspólnota kulturowa. 
Tymczasem jest to najsłabszy element 
konstrukcji międzymorza. Trudno mó-
wić o tożsamości Międzymorza. Prze-
ciwnie, to obszar ścierania się cywilizacji 
łacińskiej (państwa o przewadze ludno-
ści katolickiej) i bizantyńskiej (państwa 
o przewadze ludności prawosławnej). 
Stąd powstanie bloku Międzymorza 
to długi, budowany stopniowo proces. 
Pierwszym jego etapem musi być po-
wstanie konfederacji wolnych i nieza-
leżnych narodów związanych nie tylko 
unią gospodarczą i militarna ale przede 
wszystkim jednością kulturowo-cywili-
zacyjną.: Polski, Węgier, Słowacji, Chor-
wacji i ewentualnie Czech. Konfederacja 
tych państw może stać się fundamentem 
przyszłego sojuszu państw Europy Środ-
kowej. Wydaje się , że naturalnym obsza-
rem ścisłej współpracy naszego regionu 
mogłaby być w przyszłości Skandyna-
wia. 

Narody i państwa Europy Środkowej 
zamiast rozpływać się w ponadnarodo-
wej formule brukselskiego superpaństwa 
powinny doprowadzić do wzajemnej 
współpracy politycznej, gospodarczej, 
kulturalnej i militarnej w formizmie kon-
federacji. Obecne tzw. elity polityczne 
tych państw nie są do tego zdolne. Tym 
bardziej wyzwanie to powinny podjąć 
środowiska patriotyczne tych krajów.

www.prawicarzeczypospolitej.org

Powrót mundurów Powrót mundurów 
WehrmachtuWehrmachtu
Wczoraj poszedłem z Wojtkiem Muchą zapalić świecz-
kę przy odkopywanych mogiłach na Cmentarzu Po-
wązkowskim. Dowiedziałem się, że część ofi ar cho-
wano tam w mundurach Wehrmachtu. Aby pohańbić 
i opluć je nawet po śmierci. By zaprzeczyć dziedzic-
twu bohaterów II RP. To zresztą w ogóle stara trady-
cja czerwonych środowisk, ujęta w coraz to nowsze 
formy.

Smoleńsk – cały aparat formacji rzą-
dzącej nakierowany na jedno: pohańbić 
po śmierci. Pijani generałowie, naciski 
prezydenta, piloci lądujący na drzwiach 

od stodoły. Jak nie pohańbić, to nie 
uhonorować. Bronisław Komorowski 
nie chce Orła Białego dla płk. Ryszarda 
Kuklińskiego. Pewnie czeka, aż będzie 
mógł go ofi arować Dukaczewskiemu. 
Teraz świętujemy rocznicę Powstania 
Warszawskiego. I znowu stara trady-
cja opluwania zmarłych. Czy to bełkot 
z portalu parówkowego, czy to bardziej 
wyrafi nowane próby zniszczenia mitu 
będącego w stanie reprodukować war-
tości, takie jak poświęcenie, odwaga, 
patriotyzm, mitu odwołującego się do II 
RP. Ale coroczne syreny i comiesięczne 
marsze okazują się silniejsze niż te nowe 
wersje mundurów Wehrmachtu.

źródło: niezależna.pl

Dawid Wildstein

68. rocznica wyzwolenia „Gęsiówki”68. rocznica wyzwolenia „Gęsiówki”
5 sierpnia 1944 r. żołnierze batalionu AK „Zośka” po brawurowej akcji zdobyli 
obóz koncentracyjny na terenie ruin getta warszawskiego („Gęsiówka”).

Dowódca powstańców Ryszard Białous „Jerzy” tak wspomi-
nał ten moment: „z budynków i wież pryskają Niemcy bezład-
nymi grupkami, uciekając w ruiny Starówki (…) drzwi [bara-
ków] rozwierają się pod naporem, a całe przedpole zapełnia 
się masą pasiastych postaci biegnących w naszą stronę z nie-
bywałym krzykiem i wymachiwaniem rąk. (…) Przez moment 
poczułem, jak gardło moje ściska skurcz radości – zdążyliśmy 
na czas”.

Ofi ary śmiertelne KL Warschau to łącznie około 20 tys. osób. 
Są to ofi ary ścisłego obozu zmarłe w wyniku pracy ponad siły 
oraz osoby rozstrzelane na jego terenie lub w pobliżu zamknię-
tej strefy obozowej, w większości anonimowe - pisze Dr Bogu-

sław Kopka, w książce „Konzentrationslager Warschau. Histo-
ria i następstwa”.

Według danych dowództwa AK wyzwolono 348 więźniów, 
w tym 24 kobiety. Większość uwolnionych Żydów przyłączyła 
się do Powstania Warszawskiego.

Od stycznia do maja 1945 r. , „Gęsiówka” ponownie stała się 
więzieniem i obozem pracy, tym razem jednak nadzorowanym 
przez NKWD. Na terenie dawnego Konzentrationslager War-
schau Sowieci w straszliwych warunkach przetrzymywali m.in. 
żołnierzy AK i członków podziemia niepodległościowego.

W następnym okresie obozem zarządzało UB, osadzając 
w nim początkowo niemieckich jeńców wojennych.

Zdaniem dr Kopki „W latach 1945 - 1949 miejsce to było 
jednym z największych jenieckich obozów w Europie. W roku 
1949, kiedy większość jeńców zwolniono, utworzono tam 
Centralne Więzienie - Ośrodek Pracy w Warszawie, inaczej 
Centralne Więzienie Warszawa II Gęsiówka. Odbywali w nim 
karę zarówno „wrogowie klasowi” skazani wyrokami Komisji 
Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodar-
czym, jak i kryminaliści. (…) W 1956 r. komunistyczny obóz 
zlikwidowano. W obozie tym poniosło śmierć ok. 1800 osób. 
Nie wiemy dokładnie, gdzie zostały pochowane, być może na 
jednym z podwórzy Gęsiówki”.

W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia ostatecznie ro-
zebrano wypalony budynek „Gęsiówki”. Dziś w tym miejscu 
znajduje się park, miejsce wypoczynku dla mieszkańców pobli-
skich osiedli Muranowa.

źródło: niezależna.pl

Wyzwoliciele i wyzwoleni – 1944 r.
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Korupcja w PolsceKorupcja w Polsce
25 lipca Klub Gazety Polskiej w Kobyłce zorganizował spotkanie z Panem posłem 
Tomaszem Kaczmarkiem, byłym funkcjonariuszem CBA.
W sali OSP obecnych było ok. 100 osób.

Przewodniczący Klubu na wstępie 
przywitał posła zwanego Agentem Tom-
kiem, przybyłych mieszkańców, radnych 
Wołomina, radnych Powiatu Wołomin, 
mieszkańców, oraz zaprzyjaźnione Klu-
by z Wołomina, Zielonki, Marek.

Wspominając o szczególnym znacze-
niu zjednoczonych Klubów w Powiecie, 
przedstawił przewodniczącą Klubu GP 
z Amsterdamu Ewę Stasinowską przyby-
łą na osobiste zaproszenie przewodniczą-
cego Klubu GP w Kobyłce.

Poseł podziękował za zaproszenie do 
Kobyłki, wspominając o ważnej roli jaką 
pełnią Klubu Gazety Polskiej. Wyraził 
zadowolenie ze współpracy Klubów 
w powiecie. Gość dzielił się swoją wie-
dzą dotyczącą obecnej sytuacji w Polsce, 
oraz obliczem korupcji w Polsce.

W odniesieniu do słów przewodniczą-
cego dotyczących kreowania wizerunku 
kolportowanego do opinii publicznej po-
seł wyraził radość, że są w Polsce obiek-
tywne media , niezależne takie jak Gaze-
ta Polska, Nasz Dziennik, Radio Maryja, 
TV Trwam.

Dziękował pracy niezależnych dzien-
nikarzy, nie bojących się zmierzenia 
z prawdą i do tej prawdy dociekać.

Poseł mówił o tym, jak doszło do ujaw-
nienia jego tożsamości. Jako pierwsza 
dokonała tego „Gazeta Wyborcza” publi-
kując jego zdjęcia.

Spotkanie przebiegało w zaproponowa-
nej przez przewodniczącego Klubu for-
mule, po krótkim wstępie była dyskusja 
a z sali padało wiele interesujących pytań 
na które poseł udzielał odpowiedzi o ile 
nie obowiązywała jego tajemnica.

Wspominał, że będąc funkcjonariu-
szem CBA wykonującym swoje zadania 
pod „przykryciem” czyli pod zmienio-
nym nazwiskiem infi ltrował struktury 
polskiego biznesu, struktury polityczne, 
po to aby zebrać materiał dowodowy tam 
gdzie dochodziło do popełnienia prze-
stępstw.

Udzielając odpowiedzi na kolejne 
pytania wspomniał jak media „głów-
nego nurtu” przedstawiały prace CBA 
w krzywym zwierciadle, aby biuro zdys-
kredytować, aby te wszystkie działania 
skierowane na walkę z łapówkarstwem 

w Polsce ośmieszyć.
Nawiązując do wyroku sądu dotyczą-

cego posłanki Platformy Obywatelskiej 
Beaty Sawickiej Pan poseł powiedział, 
że sąd nie dał zwieść się łzą posłanki, 
gdyż materiał dowodowy zebrany w tej 
konkretnej sprawie był tak przekonywu-
jący, że wyrok skazujący jest adekwatny 
do dokonanego przestępstwa.

Wyrok jest przestrogą dla polityków, 
czy też innych grup biznesu, aby nie 
dopuszczać do popełniania przestępstw 
łapówkarskich.

W sprawach dotyczących prywatyzacji 
wydawnictw technicznych, gdzie główną 
aktorką na scenie była znana celebryt-
ka Weronika Marczuk, oraz w sprawie 
domu w Kazimierzu Dolnym i byłą parą 
prezydencką Państwem Kwaśniewskich.

W odniesieniu do sprawy w Kazimie-
rzu Dolnym poseł podkreślił, że w całej 
swojej dotychczasowej pracy nie spotkał 
się, aby w tak ordynarny sposób sprawę 
zamieść pod dywan. To świadczy tylko 
o tym, że część prokuratorów nie ma 
odwagi aby z takim materiałem dowodo-
wym się zmierzyć i daje to jasny przekaz, 
że mamy w Polsce „święte krowy”.

Osoby piastujące najwyższe stanowi-
ska w państwie są obecnie nietykalne.

PiS mówi jednym głosem, że nie ma 
w Polsce miejsca na „święte krowy”, bez 
względu na to czy ktoś jest Prezydentem, 
czy Premierem a dopuścił się złamania 

prawa powinien konsekwentnie za to od-
powiadać.

Na pytanie dotyczące aktualnej sytuacji 
w CBA, czy idea założycielska nie zosta-
ła zaprzepaszczona, poseł odpowiedział, 
że obecnie ta instytucja została sparali-
żowana a kierownictwo tej służby boi się 
podejmować decyzji.

Problem korupcji nadal istnieje i prze-
żywa duży renesans, tylko że Donald 
Tusk świadomie paraliżuje działania 
CBA jak i pozostałe służby.

W swoich bardzo licznych pytaniach 
mieszkańcy wielokrotnie wyrażali duże 
zaniepokojenie obecną sytuacją w kraju, 
dezinformowaniem społeczeństwa, za-
miataniem afer pod dywan, wmawianie 
że Miro Zbycho Grzecho to postacie fi k-
cyjne a załatwianie spraw państwowych 
na cmentarzu jest działaniem mieszczą-
cym się w kanonie urzędniczym.

Spotkanie mimo powagi tematyki było 
bardzo sympatyczne przede wszystkim 
dlatego, że Pan poseł stworzył bezpo-
średnią bliskość co pozwoliło na kontakt 
z publicznością.

Trwające ok 2,5 godziny spotkanie 
zakończone zostały bezpośrednimi roz-
mowami z Panem posłem, jak i również 
podpisywanymi Gazety Polskiej Co-
dziennie, które przygotował Klub GP 
w Kobyłce.

Bogdan Grzenkowicz, przewodniczący 
Klubu Gazety Polskiej w Kobyłce

Działacz patriotyczny Ryszard Walczak Działacz patriotyczny Ryszard Walczak 
z popiersiem ś.p. Gen. Bpa Tadeusza Płoskiego tuż przed montażem.z popiersiem ś.p. Gen. Bpa Tadeusza Płoskiego tuż przed montażem.
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Serdecznie zapraszam na promocję książki Serdecznie zapraszam na promocję książki 
o ś.p. Ks. Prałacie Janie Sikorze o ś.p. Ks. Prałacie Janie Sikorze 
12 sierpnia (niedziela), godz. 1412 sierpnia (niedziela), godz. 140000, , 
Miejski Dom Kultury w Wołominie, Miejski Dom Kultury w Wołominie, 
ul. Mariańska 7, Sala Kawiarniana I piętro.ul. Mariańska 7, Sala Kawiarniana I piętro.

Kazimierz A. ZychKazimierz A. Zych

Pierwsza rocznica śmierci
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Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże 

Arcybiskupie!
My niżej podpisani wierni z Diecezji 

Warszawsko-Praskiej skupieni głównie 
w dekanatach w Wołominie, Kobyłce, 
Zielonce i sąsiednich parafi ach, zwraca-
my się do Waszej Ekscelencji o rozpo-
częcie procesu beatyfi kacyjnego Księdza 
Ignacego Skorupki, który poległ na polu 
walki pod Ossowem podczas bitwy w 
obronie Warszawy 14 sierpnia 1920 r.

Nasza prośba powodowana jest trwa-
jącą i rozwijająca się sławą świętości 
bohaterskiego kapłana, jak też łaskami 
oraz stałym wpływem na życie religijne 
i moralne Polaków. Każdego roku 14-
15 sierpnia w rocznicę śmierci Księdza 
Ignacego Skorupki jak i dni powszednie 
do Ossowa przybywa tysiące wiernych, 
by doświadczyć osobistego uczucia wię-
zi religijno – patriotycznych, oddając 
hołd poległemu kapelanowi Legii Aka-
demickiej i Jego bardzo młodym żołnie-
rzom Wojska Polskiego.

Ksiądz Ignacy Skorupka urodził się 31 
lipca 1893 r. w Warszawie. Był trzecim 
dzieckiem ubogich rodziców Adama i 
Eleonory Skorupków. Matka była świę-
tobliwą niewiastą. Jej pragnieniem było, 
by syn został księdzem. Mały Ignaś był 
ministrantem i sam często próbował 
odprawiać Mszę świętą. Ulubioną jego 
świątynią był kościół Wszystkich Świę-
tych przy Placu Grzybowskim, tam też 
został ochrzczony jako niemowlę. Jego 
dziadek brał udział w Powstaniu Stycz-
niowym. Patriotyczny i religijny klimat 
domu rodzinnego wywarł wpływ na 

List postulacyjny w sprawie beatyfi kacji bohatera List postulacyjny w sprawie beatyfi kacji bohatera 
narodowego Wojny 1920 r. ks. mjr Ignacego Skorupki.narodowego Wojny 1920 r. ks. mjr Ignacego Skorupki.

osobowość młodzieńca. W szkole nale-
żał do uczniów celujących, regularnie 
przechodził z klasy do klasy, odznaczał 
się niezwykłą sumiennością. Nie krył 
się z zamiarem obrania stanu kapłań-
skiego. Można powiedzieć, że w Igna-
cym dojrzało „rodzinnie” powołanie, 
gdyż Jego dziadek Józef był u Księ-
ży Misjonarzy w Warszawie, a ojciec 
starał się o przyjęcie do Seminarium 
w Warszawie. W czerwcu 1909 roku zja-
wił się z dyplomem klasy V gimnazjum 
w gmachu Seminarium na Krakowskim 
Przedmieściu i prosił o przyjęcie. Ignace-
go do Seminarium zaprowadziły najszla-
chetniejsze pobudki. Chociaż nie miał 
jeszcze 16 lat został przyjęty. W roku 
1914 otrzymał świecenia subdiakonatu i 
wyjechał do Akademii Duchownej w Pe-
tersburgu, uczelni o wielkich tradycjach 
naukowych, patriotycznych i formacyj-
nych. Święcenia kapłańskie otrzymał w 
dniu 26 stycznia 1916 roku z rąk Biskupa 
Jana Cieplaka.

Po święceniach pracował do września 
1918 r. w Klińcach w pobliżu Homla 
na Ukrainie. Pracował także jako dusz-
pasterz w Bogorodsku pod Moskwą. 
Następnie otrzymał nominację na wika-
riusza parafi i Przemienienia Pańskiego w 
Łodzi. Był też prefektem szkół łódzkich. 
W lipcu 1919 r. Ks. Skorupka przyjechał 
do Warszawy, gdzie otrzymał nominację 
na notariusza kurii biskupiej i archiwistę. 
Miał tu uczyć religii i być prefektem w 
Szkole Kolejowej przy ul. Chełmskiej.

Następnie był kapelanem u Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. 
Zamojskiego na Warszawskiej Pradze. 
Oprócz tego pełnił obowiązki nauczycie-

la religii i prefekta w Szkole Kolejowej 
przy ul. Chmielnej 31, a od października 
w Szkole Łebkowskiego przy ul. Wspól-
nej 24. W tym czasie głosił kazania u Pa-
nien Kanoniczek na Placu Teatralnym, u 
Panny Maryi na Koszykach, na Kamion-
ku i na Nowym Bródnie. W 1920 roku 
głosił kazania pasyjne w Katedrze Św. 
Jana Chrzciciela.

Ks. Ignacy, wykonując sumiennie 
swoje obowiązki, jako wielki patriota 
bacznie obserwował rozwój wypadków 
na froncie polsko-rosyjskim, doznając 
różnych uczuć, radosnych i niepokoją-
cych. Sytuacja była coraz trudniejsza. 
Przeczuwał, że rozprawa idzie o wielka 
stawkę, od której zależą losy Europy. Ro-
sjanie mieli wyraźnie określony cel. „To-
warzysze – wołali oni – runął Bóg, ten 
największy ciemiężca proletariatu, legli 
nasi wrogowie, wy teraz wolni… Po 
trupie Polski wiedzie droga do wszech-
światowego pożaru… Na Wilno, Mińsk 
i Warszawę – marsz”.

Na dwa tygodnie przed śmiercią 31 
lipca 1920 r. w dniu swoich imienin do 
Sióstr Rodziny Maryi i dzieci w Ogni-
sku powiedział: „Nie martwcie się. Bóg 
i Matka Boska Częstochowska, Królowa 
Korony Polskiej, nie opuści nas ”

Ks. Ignacy zwrócił się do kardynała 
Kakowskiego, Arcybiskupa Metropolity 
Warszawskiego, z prośbą o pozwolenie 
na wstąpienie do wojska, który jak czyta-
my  w Jego Pamiętnikach zostawił świa-
dectwo: „Ks. Skorupka zwrócił się do 
mnie z prośbą, abym mu pozwolił pójść 
na front razem z batalionem młodzieży 
gimnazjalnej – warszawskiej, w którym 
znajdowała się jego szkoła. «Zgodziłem 
się, rzekłem, ale pamiętaj, abyś ciągle 
przebywał z żołnierzami w pochodzie 
i w okopach, a w ataku nie pozostawał 
w tyle, ale szedł w pierwszym rzędzie”. 
„Właśnie dlatego – odrzekł – chcę iść do 
wojska”.

W przeddzień wyruszenia na front Ks. 
Ignacy, udał się do Kościoła Kapucynów 
przy ulicy Miodowej, gdzie przystąpił 
do sakramentu pokuty. Po powrocie do 
domu spisał swój testament, w którym 
oświadczył: „Za wpojoną miłość do 
Ojczyzny płacę miłością serca. Proszę 
mnie pochować w albie i ornacie”. W 
dniu 13 sierpnia Ks. Ignacy dotarł do 
Ząbek, gdzie przy małym drewnianym 
kościele odprawił mszę świętą. Prze-
mawiając do żołnierzy „od ołtarza” wy-
powiedział prorocze słowa: „Czekają 
nas jeszcze ciężkie ofi ary, ale niedługo 
– piętnastego w dzień naszej Królowej, 
losy odwrócą się w naszą stronę”. W 
pochodzie do Ossowa, obok dowódcy  
szedł w czarnej sutannie ze stułą na szyi 
i krzyżem podarowanym przez siostry. 
W swoim dzienniku napisał: „Sutanna 
wołać będzie do wszystkich, iż to sługa 
Boży. A więc człowiek głoszący istnienie, 
działanie Boga. Ja chcę być sługą Bo-
żym – pragnę odpowiedzieć zamiarom 
Boga względem mnie”. Podczas marszu 
Ks. Ignacy intonował pieśni, które za-
lęknionym młodym chłopcom dodawały 
ducha.

Dnia 14 sierpnia prosił dowódcę, by 
mógł wziąć udział w pierwszej bitwie. 
Widząc chaos wśród młodziutkich żoł-
nierzy i załamanie szyku zawołał: „Na-
przód chłopcy! Za Boga i Ojczyznę” 
i wznosząc w jednej ręce krzyż, drugą 
wskazując kierunek natarcia zaintono-
wał pieśń „Serdeczna Matko” pobiegł 

naprzód, aby pociągnąć strwożonych 
ochotników i zatrzymać wroga. Nikt 
nie zauważył, kiedy zginął. Z relacji 
naocznego świadka śmierci i bitwy pod 
Ossowem porucznika Mieczysława Z. 
Słowikowskiego późniejszego generała 
dowiadujemy się świadectwa prawdy: 
„Przypomniałem sobie moment Jego 
upadku zaraz na samym początku boju. 
Poszedłem na pole i znalazłem Go leżą-
cego na tym miejscu gdzie upadł. Przed 
Nim leżał, jakby ścięty nożem, wierzch 
Jego czaszki z mózgiem! Obrazu tego 
nie zapomnę. Nie mogłem opanować 
łez. Odwróciłem Ks. Skorupkę na wznak 
i zobaczyłem twarz ze spokojnym, jakby 
nieziemskim uśmiechem. Zdawało mi 
się, że z tym uśmiechem zaraz na samym 
początku boju ukląkł u stóp Królowej 
Polskiej przynosząc Jej ofi arę swojego 
życia i prosząc o zwycięstwo. Może wła-
śnie w momencie śmierci widział Matkę 
Najświętszą i stąd pozostał Mu uśmiech 
szczęścia. Czyż to nie dziwne zrządzenie 
Boskie, iż pierwsza kula wroga zabrała 
Go z tego świata. Może ofi ara Jego życia 
potrzebna była dla naszego zwycięstwa? 
Odpiąłem płaszcz i sutannę, zdjąłem 
z piersi krzyż, który mi kiedyś pokazy-
wał. Zawołałem na ochotników i pole-
ciłem sprowadzić furmankę. Po chwili 
przyszli mieszkańcy wsi i nadjechała 
wymoszczona furmanka. Wiadomość o 
śmierci naszego kapelana rozeszła się 
błyskawicznie. Przybyli licznie ochot-
nicy i uklękli. Odmówili modlitwę za 
zmarłych. Gdy w nocnej ciszy rozmyśla-

łem nad ciężkim bojem i nad całością 
wydarzeń dnia, doszedłem do przekona-
nia, że zwycięstwo zawdzięczamy przede 
wszystkim wielkiej i ofi arnej pracy 
Ks. Skorupki, by zaszczepić w sercach 
ochotników wiarę w zwycięstwo i w po-
moc Boską. Czyż to nie silna wiara trzy-
mała ich i kazała walczyć do upadłego? 
Słabo wyszkoleni, nie umiejący strzelać, 
ani walczyć bagnetem, szli do szturmu 
jak starzy żołnierze. Ojcem duchowym 
zwycięstwa był kapelan Ks. Ignacy Sko-
rupka. Niespostrzeżona przez nikogo 
śmierć na polu bitwy była tak cicha, jak 
On sam i Jego praca kapłańska.”
Śmierć tego kapłana stała się punk-

tem zwrotnym bitwy pod Ossowem i 
momentem przełomowym w dziejach 
wojny 1920 roku. Ten cudowny zwrot w 
jakże tragicznej wojnie z Armią Czerwo-
ną, niemalże wchodzącą do Warszawy, 
wspominał gen. Józef Haller, dowódca 
Frontu Północnego i Armii Ochotniczej 
w Bitwie Warszawskiej, odpowiadając 
na pytanie: dlaczego nazwano tą bitwę 
„Cudem nad Wisłą”? Stwierdził, iż „oto 

Ojciec Święty Jan Paweł II pozdrawia zebranych przy miejscu śmierci ks. Ignacego Skorupki. 1999 r.



3Numer 3 (8), 9 sierpnia 2012 GAZETA WOŁOMIŃSKA

dlatego, że odbył się, gwałtowny, tak 
nieoczekiwany zwrot w naszej sytuacji 
wojennej, czego zrazu przerażony Na-
ród nie mógł pojąć, słysząc dotychczas 
o naszym - gdzieniegdzie panicznym - 
odwrocie, widząc coraz to powiększają-
ce się szeregi rannych, których szpitale 
nie mogły pomieścić, zwłaszcza przy 
rozwijających się epidemiach, widząc 
tłoczące się po drogach masy uchodź-
ców ze wschodu. Naród zjednoczył się 
politycznie i społecznie w Radzie Obro-
ny Państwa i w Obywatelskim Komitecie 
Obrony oraz przez Armię Ochotniczą, 
a wszyscy modlili się żarliwie i tak ta 
iskierka nadziei 14-15 sierpnia przemie-
niła się w żar płomienny wiary w pełne 
zwycięstwo”.

Postać księdza Skorupki stała się od 
początku żywą legendą, która podawana 
z ust do ust, podnosiła w Polakach wiarę 
w zwycięstwo. Świadczy o tym wypo-
wiedź Kard. Aleksandra Kakowskiego: 
„Chwila śmierci Ks. Skorupki jest punk-
tem zwrotnym w bitwie pod Ossowem i 
w dziejach wojny 1920 r. Do tej chwili 
Polacy uciekali przed bolszewikami, od-
tąd uciekali bolszewicy przed Polakami. 
Nie dla innych przyczyn, ale dlatego 
właśnie cały naród czci Skorupkę, jako 
bohatera narodowego. Szczegóły śmier-

ci ks. Skorupki opowiadali mi młodo-
ciani żołnierze, których odwiedziłem 
w szpitalu jako rannych. Bolszewicy 
wzięci do niewoli opowiadali znowu, że 
widzieli księdza w komży i z krzyżem w 
ręku, a nad nim Matkę Boską”.

Znane są relacje uczestników i świad-
ków Bitwy Warszawskiej, którzy do-
świadczyli cudownych znaków na polu 
bitwy pod Ossowem i Radzyminem. 
Ojciec Ksawery Piechowski z zakonu 
kapucynów jeszcze jako osoba świec-
ka brał udział w Bitwie Warszawskiej. 
W pamiętnych dniach sierpnia 1920 r. 
walczył w okolicach Radzymina. Był 
świadkiem jak wzięci do niewoli jeńcy 
sowieccy opowiadali, że widzieli Matkę 
Bożą. Słyszał, jak wystraszeni mówili 
„Was się nie boimy, ale z Nią walczyć 
nie będziemy”.

Od początku, czyli od 1921 r. w miej-
scu śmierci Ks. Ignacego Skorupki i na 
cmentarzu poległych żołnierzy, często 
młodych chłopców, odbywały się uro-
czystości. W 1921 r. postawiono w miej-
scu śmierci Ks. Skorupki krzyż dębowy 
i pomnik, na którym widnieje napis: „14 
sierpnia 1920 roku siedmiokroć odpie-
raliśmy hordy bolszewickie i tu padliśmy 
u wrót stolicy, a wróg odstąpił.” W 1923 
r. postawiono kaplicę. Każdego roku w 

uroczystość zwycięskiej bitwy 15 sierp-
nia sprawowano Mszę św. i obchodzono 
święto Wojska Polskiego.

Po roku 1945 miejsce to zostało włą-
czone do poligonu. Chciano zatrzeć śla-
dy „Cudu nad Wisłą”. To święte miejsce 
było niewygodne dla władz komuni-
stycznych. Pamięć o święcie i osobie Ks. 
Skorupki przetrwały dzięki kapłanom 
parafi i Świętej Trójcy w Kobyłce oraz 
społeczeństwu wiernych, młodzieży i 
ministrantom, którzy z kapłanami pod 
osłoną nocy pielęgnowali groby i ich oto-
czenie. Porucznik Słowikowski pisząc na 
emigracji w Londynie w 1940 roku swo-
je świadectwo prawdy o boju pod Osso-
wem na koniec zadaje pytanie „Czy krzyż 
ten w Ossowie przetrwał burze dziejowe 
przechodzące przez nasz kraj ? Myślę, 
że tak. Ludność wsi nie pozwoliłaby na 
zniszczenie świętego godła wiary. Mam 
niezłomną wiarę, iż będą jeszcze pod 
nim składane, jak dawniej, wieńce przez 
wolny naród polski”.

Jak były to słowa prorocze, po latach 
sami jesteśmy świadkami kultu religij-
nego, pamięci i hołdu Księdzu Ignacemu 
Skorupce. Podczas reżimu komunistycz-
nego, ukrywana prawda o wojnie 1920 
roku i jej bohaterach przetrwała. Miej-
scowa jak i krajowa ludność niezłomnie 
przybywała nie tylko  każdą rocznicę do 
Ossowa ale także w dni powszednie, by 
pokłonić się w modlitwie przed żołnie-
rzami i ich kapelanem poległymi w he-
roicznej bitwie za Wiarę i Ojczyznę w 
sierpniu 1920 roku.

Od roku 1991 w każdą niedzielę od-
prawiana jest tam msza święta. Obchody 
uroczystości 15 sierpnia znów wróciły 
do tego sanktuarium. Po powstaniu die-
cezji warszawsko-praskiej w 1992 r. w 
Ossowie w trzecią sobotę września odby-
wają się uroczystości młodzieży z całej 
diecezji.

W roku 1999 Papież Jan Paweł II (le-
cąc helikopterem z Warszawy do Radzy-
mina) nadleciał nad Ossów błogosławiąc 
liczne zebranych wiernych, kaplicę i 
krzyż – miejsce śmierci Ks. Ignacego 
Skorupki. Podczas uroczystości przed 
Katedrą Praską, Papież Jan Paweł II 
poświęcił kamień węgielny pod pomnik 

Księdza Ignacego Skorupki w Ossowie, 
a władze samorządowe Wołomina prze-
kazały na ręce Ojca Świętego miniatu-
rę pomnika bohatera spod Ossowa. W 
pierwszą rocznicę nawiedzenia miejsca 
śmierci Ks. Skorupki przez Papieża Pola-
ka Jana Pawła II wmurowano pamiątko-
wą tablicę, przy której zbierają się wierni 
modląc się różnych intencjach. Podczas 
uroczystości 80 rocznicy Wojny 1920 
roku i „Cudu nad Wisłą”, Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika pod przewod-
nictwem Kazimierza Andrzeja Zycha, 
odsłonił w Ossowie pierwszy w Polsce 
pomnik bohaterskiego kapłana Ignacego 
Skorupki, dłuta profesora ASP w Krako-
wie Czesława Dźwigaja.

W roku 2007 przed kaplicą zostało 
ustawione popiersie Błogosławionego 
Jana Pawła II. W kaplicy jest wiele pa-
miątek z wojny 1920 r., a także wiele 
tablic poświęconych zasłużonym dla 
tego miejsca. Przy osobistym zaangażo-
waniu starosty Konrada Rytla powstał 
przy pomniku pawilon historyczny Bi-
twy 1920 r. W 90. rocznicę śmierci Ks. 
Ignacego Skorupki w bitwie pod Osso-
wem Społeczny Komitet Uhonorowania 
Ks. I. Skorupki Orderem Orła Białego 
pod przewodnictwem Ks. Prałata Jana 
Andrzejewskiego wystąpił do Prezyden-
ta RP o przyznanie pośmiertnie najwyż-
szego orderu Rzeczypospolitej Polskiej 
bohaterowi narodowemu, kapelanowi 
Wojska Polskiego. Dnia 14 sierpnia w 
Ossowie Prezydent RP osobiście wręczył 
Order Orła Białego na ręce członków ro-
dziny Księdza Ignacego Skorupki, który 
rodzina Skorupków postanowiła przeka-
zać do powstającego Narodowego Sank-
tuarium w Ossowie.

W uroczystościach udział wzięło kilka 
tysięcy wiernych z całego kraju i z za-
granicy. Mszę Świętą odprawiali Emi-
nencje: Prymas Polski Ks. Kardynał 
Senior Józef Glemp, Ks. Abp Prymas 
Józef Kowalczyk, Ks. Abp Ordynariusz 
Warszawsko - Praski Henryk Hoser 
oraz wielu księży okolicznych parafi i. 

Z okazji 90 rocznicy śmierci Ks. Igna-
cego Skorupki i Bitwy pod Ossowem, 
Społeczny Komitet wybił w Mennicy 
Polskiej okolicznościowy medal z wize-
runkiem Księdza Ignacego Skorupki na 
awersie, zaś na rewersie umieszczono 
postacie dwóch dziekanów Ks. Jana Si-
kory i Ks. Kazimierza Konowrockiego, 
szczególnie zasłużonych w kultywowa-
niu pamięci o wojnie 1920 roku. Sanktu-
arium Matki Bożej Zwycięskiej w Osso-
wie odwiedza coraz więcej pielgrzymów 
z Polski i zagranicy, toteż Ksiądz Dzie-
kan Jan Andrzejewski rozpoczął przy-
gotowania pod budowę Narodowego 
Sanktuarium z zapleczem na muzeum, 
w którym eksponowane będą pamiątki 
Bitwy Warszawskiej.

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże 

Arcybiskupie!
W świetle opisanych w naszym liście 

wielu wyjątkowych i gorliwych świa-
dectw wiary i miłości Boga i Ojczyzny 
z życia Wielkiego Kapłana, wynika, że 
Ks. Ignacy Skorupka od najmłodszych 
lat legitymował się głębokim życiem 
religijnym i duchowym. Jako młody 
kapłan dojrzał do heroizmu aby prosić 
biskupa o pozwolenie i poświęcić się 
służbie młodych żołnierzy w obronie 
Ojczyzny. Udał się z przekonaniem i 
poświęceniem, że tam jest jego miejsce 
jako kapłana. Szedł w sutannie, ze stu-
łą na szyi i krzyżem w ręku. Jego wia-
ra i męstwo stały się umocnieniem dla 
młodych żołnierzy. Szedł w pierwszym 
szeregu ze słowami płynącymi z wiary: 
„Naprzód chłopcy! Za Boga i Ojczyznę”. 
Chyba jeden z pierwszych oddał życie. 
Bohaterską postawę i zasługi Ks. Igna-
cego Skorupki potwierdził jego biskup 
Aleksander Kakowski: „cały naród czci 
Skorupkę, jako bohatera narodowego”. 
Święci są szczególnymi bohaterami swe-
go narodu, ale i Kościoła. Takim stał się 
przed 90 laty ks. Ignacy Skorupka.”

Zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II do Ossowa. 1999 r.

Pomnik ks. Ignacego Skorupki przed Katedrą praską w Warszawie.
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Kult dla Księdza Ignacego Skorupki 
okazał również Papież Pius XI, któ-
ry jeszcze jako nuncjusz apostolski w 
Warszawie Achilles Ratti przebywał 
niezłomnie w stolicy Polski, kiedy so-
wieci stali u wrót Warszawy. W Kaplicy 
Polskiej w Loretto kazał umieścić wize-
runek Matki Boskiej Częstochowskiej, 
a po jego lewej stronie obraz Księdza 
Ignacego Skorupki. Po jego prawej zaś 
stronie, umieszczone zostały wizerun-
ki kardynałów Kakowskiego, Dalbora i 
nuncjusza Rattiego. W Castel Gandolfo 
Papież nakazał umieścić obraz znanego 
malarza i rysownika Jana Henryka Ro-
sena, przedstawiający Bitwę pod Osso-
wem. Centralną postacią tego obrazu jest 
bohaterski ksiądz Ignacy Skorupka bie-
gnący z krzyżem w ręku na czele żołnie-
rzy Legii Akademickiej idącej do ataku.
Śp. Ksiądz Prałat Jan Sikora opiekun 

miejsca śmierci Ks. Ignacego Skorupki 
w jednym z wywiadów dla krajowej pra-
sy tak wypowiadał się o pracach, które 
podjął w sprawie beatyfi kacji ks. Skorup-
ki. „Od szeregu już lat zabiegam o roz-
poczęcie procesu beatyfi kacyjnego Ks. 
Skorupki. Rozmawiałem kilkakrotnie w 
tej sprawie z księdzem Prymasem Joze-
fem Glempem. Uzasadnieniem jest to, ze 
ten młody ksiądz świadomie poszedł pod 
kule, walcząc za Boga, Wiarę, Kościół 
i Ojczyznę. Będąc u Biskupa Polowe-
go Wojska Polskiego - Leszka Głódzia 
rozmawiałem o tym, w obecności Arcy-
biskupa Grocholewskiego z Watykanu.. 

Musiało to spowodować rezonans, gdyż 
powiadomił mnie nasz Biskup Kazimierz 
Romaniuk, że pismo w tej sprawie zosta-
ło skierowane do Rzymu.”

W naszym przekonaniu bohaterska 
postawa Księdza Ignacego Skorupki 
i trwająca pamięć oraz cześć ze strony 
wiernych zasługuje, by został wyniesio-
ny do chwały ołtarzy poprzez proces be-
atyfi kacyjny.

Pokornie i z ufnością prosimy Waszą 
Ekscelencję - naszego Pasterza o pod-
jecie kroków ku rozpoczęciu procesu 
beatyfi kacyjnego Ks. Ignacego Sko-
rupki. Gotowi jesteśmy nieść pomoc 
w realizowaniu tego wielkiego dzieła.

Z wyrazami 
najgłębszego oddania i czci

List podpisało kilkuset mieszkańców 
powiatu wołomińskiego.

REKLAMA

Ks. Abp Henryk Hoser. 15 sierpnia 2010 r. Ossów.
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