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Kazimierz Andrzej Zych

Pożegnaliśmy prof. Józefa SzaniawskiegoPożegnaliśmy prof. Józefa Szaniawskiego
Tłumy warszawiaków uczestniczyły w mszy pogrzebowej zmarłego tragicznie w Tatrach prof. Józefa Sza-
niawskiego, wielkiego patrioty, historyka, publicysty i nauczyciela młodzieży, celebrowanej 15 września 
w katedrze warszawskiej przez blisko 40 kapłanów.

Część uczestników uroczystości nie 
dała dojść do głosu przedstawicielowi 
prezydenta RP. Pod koniec mszy zare-
agował na tę postawę główny celebrans 
bp Piotr Jarecki, przytaczając słowa Be-
nedykta XVI wygłoszone wczoraj w Li-
banie, mówiące konieczności szanowa-
nia każdego człowieka. We mszy pogrze-
bowej, która odbyła się z ceremoniałem 
wojskowym, oprócz rodziny zmarłego, 
uczestniczyli przedstawiciele władz pań-
stwowych, w tym gen. Stanisław Koziej, 
szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 
parlamentarzyści ugrupowań prawico-
wych, przedstawiciele środowisk patrio-
tycznych i niepodległościowych, z który-
mi był związany prof. Szaniawski, ostat-
ni więzień PRL. Wśród celebransów był 
o. Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor 
Radia Maryja.

W kazaniu, bp Jarecki, sąsiad Zmarłego 
z warszawskiej Starówki, nawiązując do 
tragicznej, niespodziewanej śmierci Pro-
fesora, podkreślił, że w naszym docze-
snym życiu musimy być ustawicznie go-
towi na spotkanie z Panem. Zastrzegając, 
że tylko Bóg jest w stanie obiektywnie 
ocenić człowieka, kaznodzieja starał się 
wydobyć najbardziej charakterystyczne 
rysy z osobowości prof. Szaniawskiego. 
Podkreślił, że był on człowiekiem, któ-
ry szedł własną drogą, przeciw trendom 
współczesnego świata. Bp Jarecki był 
także pod wrażeniem silnej osobowości 
Zmarłego, który wręcz „tęsknił za dru-
gim człowiekiem”, nie zamykał się w so-
bie, wbrew dzisiejszym tendencjom pry-
watyzacji życia.

Kaznodzieja podkreślił także wielki pa-
triotyzm Józefa Szaniawskiego, którego 
dawał świadectwo z każdej rozmowie 
z biskupem, wyrażając pragnienie, aby 
nasza Ojczyzna była jak najszlachetniej-
sza. „Za to dziękujemy, że dał nam przy-
kład” – podkreślił bp Jarecki.

Kaznodzieja zaznaczył również, 

że prof. Szaniawski nie zadowalał się 
tym, co prozaiczne , żył w świecie warto-
ści i poszukiwał prawdy – także o naszej 
ojczyźnie, jej przyjaciołach i wrogach.

Pod ko-
niec uroczysto-
ści, kiedy jako 
pierwszy usiło-
wał przemówić 
Jan Lityński, do-
radca prezydenta 
RP, część obec-
nych uniemożli-
wiła mu to okla-
skami i okrzyka-
mi: „hańba, hań-
ba”. Nie pomo-
gła interwencja 
proboszcza kate-
dry, ks. Bogda-
na Bartołda, któ-
ry zwrócił prote-
stującym uwagę, 
że znajdują się 
w świątyni i ape-
lował o szacunek dla wszystkich osób.

Kiedy Jan Lityński spróbował przemó-
wić po raz wtóry, rozległy się ponownie 
oklaski. „Tak niektórzy z państwa rozu-
mieją słowa o pojednaniu i przebacze-
niu” – usiłował przekrzyczeć tłum Jan 
Lityński. Wreszcie, wśród niemilkną-
cych oklasków, zdołał odczytać decyzję 
prezydenta Bronisława Komorowskiego 
o przyznaniu pośmiertnie prof. Szaniaw-
skiemu Krzyża Kawalerskiego Orderu 
Odrodzenia Polski.

W odczytanym liście rektora UKSW 
ks. prof. Stanisława Dziekońskiego zna-
lazły się słowa: „Szczyciliśmy się i byli-
śmy dumni z tego, że mieliśmy w swym 

gronie tej miary Człowieka co śp. Zmar-
ły. Był On wysoko ceniony przez władze 
uniwersytetu i wielce lubiany przez mło-
dzież uniwersytecką”.

Owacyjnie powitany o. Tadeusz Ry-
dzyk w bardzo osobistej mowie wspomi-
nał, że w jego rozmowach z prof. Sza-
niawskim przewijało się słowa „wikto-
ria” – zwycięstwo. „Panie Profesorze, 
dziękuję za pokazywanie wiktorii, pięk-
nych polskich wiktorii wypływających 
z krzyża i z orła” – mówił dyrektora Ra-
dia Maryja. Podkreślił, że jest to nam za-
dane i stanowi drogę do świętości: mamy 
ciągle zwyciężać.

O. Rydzyk powiedział również, 
że dzięki prof. Szaniawskiemu Radio 
Maryja i Telewizja TRWAM, uznane 
jako media dla starych, stukniętych i na-
wiedzonych, „stały się wielkim uniwer-
sytetem”. Mówca apelował, aby w Pol-
sce skończyło się judzenie Polaka prze-
ciwko Polakowi, żeby skończyło się dia-
belstwo, żebyśmy rozmawiali ze sobą. 
„Obudź się, Polsko, do miłości i praw-
dy. Nie dajmy nigdy uśpić prawdy i mi-
łości” – zakończył o. Rydzyk.

Przemawiając w imieniu środowisk 
niepodległościowych prof. Wiesław Wy-
socki z UKSW mówił o Zmarłym jako 
człowieku, który „uległ pasji sienkiewi-
czowskiego opowiadania dziejów”. Miał 
też odwagę przekazywać społeczeństwu 
wizję misji płk. Ryszarda Kuklińskiego. 

„Józek był mocno i nieuleczalnie chory 
na Polskę „ – stwierdził prof. Wysocki.

Pod koniec uroczystości, w związ-
ku z zaistniałym incydentem, uznał za 
stosowne zabrać głos bp Jarecki. Przy-
wołał on wczorajsze słowa Benedykta 
XVI z pielgrzymki do Libanu, mówiące 
o prawdzie wiary i naturze autentycz-
nej religijności. „To daje nam wiele do 
myślenia: że agresja, tym bardziej nie-
nawiść, sprzeciwiają się prawdzie wia-
ry i tę religijność autentycznie wypacza-
ją. A człowiek, każdy człowiek, nawet 
ten, który by się z naszymi poglądami 
absolutnie nie zgadzał, nawet ten, który 
by trwał w błędzie – nosi w sobie obraz 
Boga, obraz Stwórcy. Błąd należy niena-
widzieć, nawet najbardziej błądzącego 
człowieka - trzeba kochać. I to jest znak 
rozpoznawczy chrześcijaństwa, na który 
muszą się wszyscy nawracać – i biskup, 
i kapłan i człowiek świecki” – powie-
działa bp Jarecki, a jego słowa zebrani 
w katedrze nagrodzili rzęsistymi okla-
skami.

Mówca nawiązując do słów o. Rydzy-
ka o wiktorii pytał: 
„Na czym polega na-
sze chrześcijańskie 
zwycięstwo? Na po-
konaniu przeciwni-
ka orężem broni? Na 
unicestwieniu czło-
wieka, czy wyelimi-
nowaniu tego, który 
się z nami nie zga-
dza? Jakie jest nasze 
zwycięstwo? Gdzie 
zwyciężył Chrystus? 
Przecież mógł poko-
nać wszystkich prze-
ciwników, unice-
stwić ich, a On sła-
bość i grzech wziął 
na siebie i zwyciężył 
po nowemu. I to jest 
rewolucja: zwycię-

żył na krzyżu oddając swoje życie”.
Po mszy żałobnej w archikatedrze św. 

Jana druga część uroczystości pogrzebo-
wych odbyła się na Cmentarzu Powąz-
kowskim, gdzie prof. Józef Szaniawski 
został pochowany.

http://gosc.pl

W Tatrach zginął profesor Józef Sza-
niawski, wybitny historyk, sowietolog, 
wykładowca w Wyższej Szkole Kultu-
ry Społecznej i Medialnej w Toruniu, 
ostatni więzień PRL, publicysta „Na-

szego Dziennika” Józef Szaniawski 
(ur. 4 października 1944 we Lwowie 
polski politolog, doktor historii, sowie-
tolog i dziennikarz.

W latach 1970-1985 był redaktorem 
PAP w Warszawie. Od 1973 nawią-
zał konspiracyjną współpracę z Radiem 
Wolna Europa, któremu przekazał wie-
le depesz nieocenzurowanych jeszcze 
przez władze komunistyczne. Dla roz-
głośni w ciągu 11 lat napisał i przesłał 
ponad pół tysiąca tajnych koresponden-
cji. Poznał wtedy Jana Nowaka-Jezio-
rańskiego. Działał przeciw wpływom ra-
dzieckim w Polsce i na rzecz integracji 
Polski z NATO. W 1985 został wykryty 
przez WSW i SB, aresztowany i fałszy-
wie oskarżony o współpracę z CIA. Sąd 
wojskowy skazał go na 10 lat więzienia. 
W latach 1985-1990 był przetrzymywa-
ny w więzieniach na warszawskim Mo-
kotowie przy ul. Rakowieckiej i w Bar-
czewie. Uniewinniony przez Sąd Naj-
wyższy. Wyszedł na wolność 22 grudnia 
1989. Sąd Najwyższy określił go jako 
ostatniego więźnia politycznego PRL. 
Można powiedzieć że był pierwszym 
więźniem politycznym III RP , gdyż karę 
więzienie odsiadywał już po zaprzysię-
żeniu premiera Mazowieckiego.

III RP
Był pełnomocnikiem pułkownika Ry-

szarda Kuklińskiego w Polsce, organizu-
jąc kampanię o przywrócenie mu dobre-
go imienia. Przyczynił się do ujawnienia 
jego misji wywiadowczej oraz do jego 
rehabilitacji. W 1998 przygotował wi-
zytę pułkownika w Polsce. Jeden z ini-
cjatorów budowy Pomnika Katyńskiego 
w Warszawie.

W latach 1990?2003 publikował w pra-
sie polskiej i polonijnej w USA, m.in. 
w „Tygodniku Solidarność”, „Wprost”, 
„Polsce Zbrojnej”, „Nowym Świe-
cie”, „Gazecie Polskiej”, „Dzienni-
ku Chicagowskim”, „Nowym Dzienni-
ku”, „Dzienniku Związkowym”. W la-
tach 1994?2003 wykładał w Instytucie 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego, od 1996 do 2001 był profesorem 
nadzwyczajnym i prorektorem w Wyż-
szej Szkole Dziennikarstwa im. Mel-
chiora Wańkowicza. Od 2001 wykładał 
w Wyższej Szkole Stosunków Międzyna-
rodowych i Amerykanistyki oraz Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. Był również wykładowcą w założo-
nej przez o. dyrektora Tadeusza Rydzyka 

Spotkanie z prof. Józefem Szaniawskim w Wołominie 2004 r.

Żegna profesora o. dyr. Tadeusz Rydzyk.
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toruńskiej Wyższej Szkole Kultury Spo-
łecznej i Medialnej oraz publicystą i fe-
lietonistą „Naszego Dziennika”, „Naszej 
Polski”, Gazety PATRIA, Gazety Dobry 
Znak, Radia Maryja, Telewizji Trwam 
i internetowego SIM Radia.

Autor kilku tysięcy artykułów, esejów 
politycznych, książek (zwłaszcza o puł-
kowniku Ryszardzie Kuklińskim i Józe-
fi e Piłsudskim), audycji radiowych i sce-
nariuszy fi lmów dokumentalnych.

30 lipca 2011 otrzymał tytuł Zasłużony 
dla miasta stołecznego Warszawy. Wie-
lokrotnie gościł w Wołominie. Laureat 
Ogólnopolskiego Wyróżnienia „ Anioł 
Stróż Ziemi Wołomińskiej” w 2010 roku 
za osobisty wkład w odzyskanie niepod-
ległości Rzeczypospolitej Polskiej. Przy-
jaciel śp. Księdza Prałata Jana Sikory . 
Podczas wielu spotkań w moim domu 
wspólnie dyskutowaliśmy o przyszło-
ści Ojczyzny. Jedna z książek Profeso-
ra Józefa Szaniawskiego pt:” Pułkow-
nik Kukliński Misja Polski” miała pro-
mocję w Wołominie w MDK w roku 
2004. Wtedy na moje zaproszenie przy 
pełnej Sali MDK wypełnionej młodzie-

żą oraz mieszkańcami Wołomina Pro-
fesor Szaniawski z ogromnym zaintere-
sowaniem opowiadał o postaci płk Ry-
szarda Kuklińskiego, który ocalił Euro-
pę a może i świat od konfl iktu nuklear-
nego szykowanego przez ZSRR. Jedne 
z ostatnich Jego książek, „Rosja Impe-
rium Zła” i „Pułkownik Kukliński – Pol-
ska samotna misja” to kompendium wie-
dzy o zagrożeniu wybuchem III woj-
ny światowej i zbrodniczych planów na 

przestrzeni wieku Rosji bolszewickiej 
i radzieckiej. Najpiękniejszym opraco-
waniem dorobku Profesora Szaniaw-
skiego było wydanie albumowo-opisowe 
w rocznicę 600- lecia Bitwy pod Grun-
waldem. Te dwa epokowe dzieła „Grun-
wald Pole Chwały” i „Krzyżacy Bitwa 
pod Grunwaldem” przepięknie wydane 
przez Exlibris to najpiękniejszy pomnik 
pamięci dla pokoleń Polaków po Wiel-
kim Polaku i Patriocie profesorze Józe-
fi e Szaniawskim. Opinie swoje wspierał 
cytatami Jana Pawła II oraz marszałka 
Józefa Piłsudkiego. W ten sposób chciał 
w pełni ugruntować swoje artykuły. Po-
chowany został na warszawskich Powąz-

kach, tuż obok ś.p. gen. Sławomira Pe-
telickiego. Mając na uwadze słowa dy-
rektora C.I.A. Williama Casey’a z rapor-
tu do prezydenta USA Ronalda Regana 
o pułkowniku Kuklińskim „Nikt na świe-
cie nie zaszkodził komunizmowi sowiec-
kiemy tak, jak ten Polak”. Podobną myśl 
możemy powiedzieć o działalności prof. 
Józefa Szaniawskiego, że nikt w tak naj-
nowszej historii nie zaszkodził imperial-
nym interesom Rosji, jak właśnie prof. 
Józef Szaniawski. To On przywrócił pa-
mięci Polakom jedno z największych 
zwycięstw oręża polskiego Bitwę pod 
Kłuszynem i istnienie obrazu Jana Ma-
tejki pt. „Hołd ruski”. Znając od lat Jó-
zefa co raz trudniej uwierzyć mi w jego 
przypadkową śmierć. Przyjaźniliśmy się 
od kilkunastu lat. Połączyła nas historia 
Polski. Wielokrotnie wspólnie rozważa-
liśmy poszczególne etapy dziejów na-
szej Ojczyzny. Troska o losy kraju nie-
ustannie dawała o sobie znać w kolej-
nych tekstach prasy krajowej jak i lokal-
nej w której dość często mogliśmy go-
ścić śp. Profesora Szaniawskiego czy to 
na łamach „Dobrego Znaku” czy Gaze-
ty PATRIA. Szczególnie w pamięci za-
padł mi jeden wspaniały tekst tuż po gło-
śnej sprawie próby odsłonięcia pomni-
ka bolszewików w Ossowie. Tekst po-
litical fi ction ale jakże wymowny, napi-
sany głównie dla gazety Patria nr 2 - pt: 
17 września 2019 - Operacja „Pojedna-
nie” Agresja na Polskę. To wizja poli-
tyczno-militarna zachowania naszego są-
siada który w imię modnego hasła „po-
jednania” jedna ze stron – Polska – tra-
ci swoją suwerenność i niezależność. Pa-
miętam, że Józef poczynił dalsze kroki 
i napisał gotowy scenariusz fi lmowy. Po-
dobno w tej sprawie prowadził rozmowy 
z środowiskami fi lmowymi polonii ame-
rykańskiej. Być może powstanie kiedyś 
fi lm pod tym tytułem według scenariusza 
Józefa Szaniawskiego. Ostatnio widzie-
liśmy się w Ossowie 15 sierpnia , umó-
wiliśmy się na spotkanie. Mieliśmy wy-
mienić się naszymi nowymi książkami 
, moją o śp. Ks. Prałacie Janie Sikorze 
i Józka o Pułkowniku Kuklińskim. W ze-
szłym tygodniu rozmawialiśmy telefo-
nicznie, Józef był w Krakowie , prosiłem 
Go o interwencję edukacyjną w sprawie 
jednego księdza który, publicznie praw-
dopodobnie nie mając pełnej historycz-
nej wiedzy negatywnie wypowiadał się 
o Marszałku Piłsudskim. Józef oczywi-
ście zadzwonił do księdza i jako jeden 
z najwybitniejszych znawców postaci 
Marszałka wyjaśnił kapłanowi Jego nie-
doinformowanie co do okresu życiorysu 
Naczelnego Wodza wojny z Rosją bol-
szewicką w 1920 roku. Jeszcze tego sa-
mego dnia oddzwonił do mnie i powie-
dział, że rozmawiał z księdzem w tej 
sprawie i ma nadzieję, że przekonał księ-
dza. Umówiliśmy się na wspólne spotka-
nie po powrocie z urlopu. Dziś dowie-
działem się z telewizji, że była to ostatnia 
rozmowa z przyjacielem. Szczere wyra-
zy głębokiego współczucia dla całej ro-
dziny prof. Józefa Szaniawskiego żony 
Haliny, syna Filipa oraz wnuka. Wieczny 
Odpoczynek Racz Mu Dać Panie.

Kazimierz Andrzej Zych

Ta wiadomość pogrążyła nas wszyst-
kich w żałobie. Tym bardziej że przy-
szła nagle i niespodziewanie. Profesor 
Szaniawski dał się poznać jako wiel-
ki patriota i społecznik, sercem odda-
ny Radiu Maryja i Telewizji Trwam. 
Wspaniały człowiek – bezinteresow-
ny, serdeczny. Mieliśmy zaszczyt pu-
blikować na łamach „Naszego Dzien-
nika” jego felietony w cyklu zatytuło-
wanym „Między historią a geopolity-
ką”. Dziś drukujemy ostatni przekaza-
ny nam tekst.

Profesor Józef Szaniawski zginął, scho-

dząc ze Świnicy. Z pierwszych relacji 
wynika, że spadł w przepaść, zmierzając 
w kierunku Doliny Pięciu Stawów. Ra-
townicy TOPR poinformowali, że mimo 
trwającej godzinę akcji reanimacyjnej nie 
udało się go uratować. - Zginął w miej-
scu, które kochał. Bardzo dobrze znał 
Tatry. Dwadzieścia minut przed śmier-
cią dzwonił ze szczytu Świnicy. Mó-
wił, że chmury są poniżej, ale jest pięk-
nie. Był szczęśliwy, że dotarł na szczyt 
jako jeden z pierwszych tego dnia - mówi 
w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” 
Filip Frąckowiak, syn profesora. O mo-
dlitwę w intencji zmarłego prosi o. dr Ta-
deusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Ma-
ryja. - Odszedł wielki człowiek, któremu 
bardzo zależało na Ojczyźnie, prawdzie, 
młodzieży. Bardzo odważnie pisał, w ten 
sposób narażał się wielu siłom - podkre-
śla założyciel WSKSiM, uczelni, na któ-
rej od wielu lat wykładał profesor Sza-
niawski. - Uczył ludzi życia. Powtórzę 
za ks. Janem Twardowskim: „Śpieszmy 

się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. 
Odchodzą tak wartościowi ludzie. Profe-
sor bardzo martwił się tym, co się dzieje 
w Ojczyźnie - akcentuje o. Tadeusz Ry-
dzyk.

Józef Szaniawski nie oddzielał swo-
jego życia zawodowego od osobistego, 
poświęcał cały czas swojej pasji - histo-
rii Polski. - Był człowiekiem instytucją, 
zarażał innych swoim entuzjazmem - 
mówi prof. Wiesław J. Wysocki, historyk 
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, który przez wiele lat współ-
pracował z prof. Szaniawskim. - W cza-
sach kryzysu moralnego, defi cytu praw-
dy i odwagi potrafi ł mówić wprost, nie 
oglądając się, czy coś jest poprawne po-
lityczne, w ogóle nie uznawał tego sło-
wa. Demaskował fałsz i obłudę w życiu 
publicznym - dodaje.

Jako człowieka bezkompromisowego 
zapamiętał profesora Józefa Szaniaw-
skiego prof. Andrzej Nowak, historyk, 
wykładowca UJ. - Wierzył, że polski pa-

Bazylika katedralna w Warszawie. Trumnę wynoszą przyjaciele m.in. Ryszard Walczak.

Andrzej Melak (z lewej), przyjaciel Józefa Szaniawskiego. 2010 r. Spotkanie imieninowe o profesora w Izbie Pamięci płk Kuklińskiego.

Warszawskie Powązki, Aleja Zasłużonych – grób płk Ryszarda Kuklińskiego.



4 „PATRIA”

patria.gazeta@op.plwww.gazetapatria.pl

Numer 5 (18), wrzesień 2012

Ostatni artykuł prof. Szaniawskiego 
zamieszczony w Naszym Dzienniku

Bezkarność władzyBezkarność władzy
Zeszłotygodniowa debata w Sejmie nad aferą Amber 
Gold po raz kolejny ukazała społeczeństwu prawdzi-
we oblicze premiera Tuska oraz ministrów jego rzą-
du. To arogancja władzy. Jest to pierwszy krok w kie-
runku władzy represyjnej, totalitarnej, dyktatorskiej.

To już się zdarzało w historii od epo-
ki starożytnej. Nie przypadkiem pojęcie 
arogancja wywodzi się z łaciny i oznacza 
zuchwałość, bezczelność, odnoszenie się 
do innych z lekceważeniem lub zuchwałą 
pewnością siebie. W XVI--wiecznej Pol-
sce arogancję władzy defi niowano jako 
butę.

Sprawa Amber Gold pokazała, jak bez-
karnie czuje się premier, jego ministro-
wie i państwowi urzędnicy. Pokazała, ile 
jest sposobów na to, by uniknąć odpo-
wiedzialności. Ta afera powinna być po-
czątkiem debat o odpowiedzialności rzą-
dzących za straty, jakie ponoszą obywa-
tele czy państwo w wyniku ich błędów. 
Także o odpowiedzialności za straty na-
tury politycznej, czyli podważanie wia-
rygodności instytucji państwa. Jeżeli 
społeczeństwo przestaje ufać państwo-

wej instytucji, to przerzucanie winy przez jej szefa na podległych pracowników jesz-
cze bardziej to zaufanie podważa. Tymczasem Tusk przekonywał, że zawiedli kon-
kretni urzędnicy i niektóre procedury, nie całe państwo: „Nie dajmy sobie wmówić, 
że dzisiejsza Polska jest błędem. To nieprawda”. A jednak to premier mija się z praw-
dą!

W wyniku politycznej, negatywnej selekcji do rządów nad Polakami dostają się 
miernoty, ludzie niekompetentni, często skorumpowani. Nigdy dotąd w całej historii 
Polski, nawet za komuny, nie było takiej armii urzędników! Wszechogarniająca biu-
rokracja coraz bardziej zaciska pętlę na gardle zwykłych Polaków. W labiryncie czę-
sto bzdurnych i wykluczających się wzajemnie przepisów Polacy tracą bezproduktyw-
nie swoją energię, inicjatywy i czas. Arogancja władzy w Polsce występuje na każ-
dym kroku. Obywatelską jest tylko PO, natomiast zwykli obywatele III RP liczą się 
coraz mniej, z każdym rokiem stają się coraz bardziej ubezwłasnowolnieni przez do-
kuczliwe przepisy, represyjne urzędy. W wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej nastą-
piła, tak jak za komuny, za PRL, alienacja polityczna, czyli wyobcowanie władzy od 
społeczeństwa. Zwykli Polacy, tak jak za PRL, coraz częściej są poniewierani przez 
tych, którzy powinni im pomagać i służyć. Co więcej, III RP to państwo zmarnowa-
nych i marnotrawionych szans, to kraj nie na miarę swych potencjalnych możliwo-
ści. III RP to Polska skorumpowana, nieuczciwa, złodziejska. To Polska agentury, afe-
rzystów, nikczemników i manipulatorów, wprowadzających do mediów tzw. tematy 
zastępcze, robiących Polakom „wodę z mózgu”. Państwo polskie ponownie staje się 
wrogie i nieżyczliwe swoim obywatelom, tak jak za komuny - za PRL. Obłuda rzą-
dzących utrudnia normalne życie i pracę milionom Polaków! W Sienkiewiczowskich 
„Krzyżakach” jest charakterystyczny epizod, kiedy giermek Hlawa, słuchając arogan-
cji i kłamstw jednego z Krzyżaków, pochwycił go mocno „(...) za brodę zadarł mu gło-
wę i rzekł: „Jeślić nie wstyd łgać wobec ludzi, spójrz w górę, że to i Bóg cię słyszy!” 
I trzymał go tak przez tyle czasu, ile trzeba na zmówienie „Ojcze nasz” (...)”. Dedy-
kuję ten cytat panu premierowi Donaldowi Tuskowi oraz Janowi Dworakowi i całej 
KRRiT, a także ich protektorom, mocodawcom oraz domniemanym zwierzchnikom. 
Jest oczywiste, że decyzja KRRiT, odmawiająca przyznania tzw. multipleksu dla Te-
lewizji Trwam, oznacza faktyczną likwidację tej telewizji. Ale przy pomocy pretek-
stów, niskich wykrętów i manipulacji prezes Dworak i jego KRRiT zwyczajnie mó-
wią nieprawdę, tak jak kłamią ludzie złej woli. KRRiT twierdzi ofi cjalnie, że nie chce 
likwidacji Telewizji Trwam, a jedynie dba rzekomo o przepisy, procedury, formalno-
ści i prawo. To nieprawda!

triotyzm przezwycięży każdą trudność. 
Własną służbą dawał świadectwo służ-
by Ojczyźnie, jak pozostać wiernym tra-
dycji, polskiej wolności. Będzie mi go 
bardzo brakowało - jego uśmiechu, żartu 
- podkreśla prof. Nowak. Józef Szaniaw-
ski urodził się 4 października 1944 r. we 
Lwowie. Jak większość mieszkańców 
„miasta zawsze wiernego” został po woj-
nie wraz z rodziną ekspatriowany przez 
Sowietów. Mimo oddalenia zawsze pa-
miętał o swoich lwowskich korzeniach, 
wielką miłością darzył Kresy, ich wspa-
niałą historię, postacie wielkich Pola-
ków. Przemierzył wiele krajów świa-
ta, ale największą radość sprawiały mu 
wędrówki zaułkami Wilna, spacer Wa-
łami Hetmańskimi we Lwowie, podróże 
do Zułowa - miejsca urodzenia Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, który był dla nie-
go mistrzem myśli geopolitycznej, ojcem 
niepodległości II Rzeczpospolitej. Posta-
ci Marszałka poświęcił setki artykułów 
i książkę „Victoria Polska. Marszałek 
Piłsudski w obronie Europy” z przedmo-
wą ks. bp. Tadeusza Płoskiego. Starał się 
pokazywać aktualny wymiar idei prome-
teizmu, koncepcji federacyjnej Piłsud-
skiego, wskazując na niezmienne wek-
tory imperialnej polityki Rosji i płynące 
z niej zagrożenia dla suwerenności 
państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Więzień komuny 
W czasach PRL Szaniawski wcześnie 

związał się z kręgami opozycji niepod-
ległościowej, m.in. z braćmi Andrze-
jem i Stefanem Melakami oraz Krę-
giem Pamięci Narodowej. Od 1973 r. 
współpracował konspiracyjnie z Ra-
diem Wolna Europa, przekazując na Za-
chód tajne korespondencje. Aresztowany 
w 1985 r. przez komunistyczne służby 
bezpieczeństwa PRL, został skazany pod 
sfabrykowanym zarzutem współpracy 
z CIA na 10 lat więzienia. Prokurator żądał 
kary śmierci. Drakoński wyrok odbywał 
w owianym złą sławą więzieniu na Rako-
wieckiej w Warszawie i w najcięższym 
zakładzie karnym w Barczewie. Wyszedł 
na wolność dopiero 22 grudnia 1989 r., 

po społecznej akcji protestu i uniewin-
nieniu przez Sąd Najwyższy.

Pod prąd
Ogarniał w swej pracy publicystycznej 

całe dziedzictwo Rzeczypospolitej, wal-
czył zwłaszcza o przywrócenie narodo-
wej pamięci usuniętych przemocą bądź 
przemilczanych postaci, wydarzeń takich 
jak hołd ruski 1611 r., który dzięki nie-
mu wszedł znów do panteonu chwały Po-

laków. W ubiegłym roku, w 400. roczni-
cę hołdu carów Szujskich na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie, idąc pod prąd fi -
lozofi i polsko-rosyjskiego „pojednania”, 
prof. Szaniawski upomniał się o należ-
ną rangę dla tego wymazanego całkowi-
cie z pamięci zbiorowej wydarzenia. Ce-
niony znawca dziejów oręża polskiego, 
miłośnik malarstwa Jana Matejki i twór-
czości Henryka Sienkiewicza, na 600-le-
cie zwycięstwa pod Grunwaldem wydał 
niezwykły album „Grunwald pole chwa-
ły”. Nie otrzymywał w swej działalności 
wsparcia od instytucji państwowych po-
wołanych do kreowania wizerunku Pol-
ski, znajdując znacznie więcej zrozumie-
nia dla swej szlachetnej misji wśród Po-
laków poza granicami kraju, szczególnie 
wśród Polonii amerykańskiej.

Przyjaciel Kuklińskiego
W pracy naukowej i popularyzatorskiej 

fascynowały go zwłaszcza dwie posta-
cie, obok Józefa Piłsudskiego był to puł-
kownik Ryszard Kukliński. Włożył wie-
le trudu, by, wbrew silnym wpływom pe-
erelowskiego establishmentu politycz-
no-wojskowego, mogło dojść do reha-
bilitacji „pierwszego ofi cera w NATO”. 
Został ofi cjalnie pełnomocnikiem Ry-
szarda Kuklińskiego w Polsce, prowa-
dził kampanię o przywrócenie mu dobre-
go imienia. Dzięki łączącej go przyjaź-
ni z pułkownikiem wiele tajemnic jego 
supertajnej misji ujrzało światło dzien-
ne, a Polacy poznali prawdę o odważ-
nym człowieku. Zorganizował jego wi-
zytę w Polsce w 1998 roku. Po śmierci 
Kuklińskiego był inicjatorem powołania 
w Warszawie specjalnego muzeum po-
święconego jego pamięci, które powsta-
ło na Starym Mieście dzięki pozytywnej 
decyzji ówczesnego prezydenta stolicy 
prof. Lecha Kaczyńskiego. Było ono za-
wsze solą w oku środowisk postkomuni-
stycznych, tylko determinacja prof. Sza-
niawskiego uchroniła tę unikatową pla-
cówkę przed likwidacją przez Hannę 
Gronkiewicz-Waltz. - To był wspania-
ły człowiek, jedyny, który walczył o pa-
mięć Kuklińskiego. Stworzył muzeum 

poświęcone pułkownikowi, z którym nie 
wiadomo, co teraz się stanie - mówi Olga 
Johann, radna miasta Warszawy, przyja-
ciel Szaniawskiego. - Profesor był do-
brym, twardym facetem, człowiekiem 
o jednoznacznych poglądach, nie do za-
stąpienia. Już martwię się o muzeum 
płk. Kuklińskiego. Uczestniczyłam we 
wszystkich problemach związanych 
z jego prowadzeniem. W ostatnim czasie 
znów pojawiły się kłopoty z czynszem 
za lokal. Miałam jutro dzwonić do prof. 
Szaniawskiego w tej sprawie - wyznaje. 
Profesor Szaniawski był kustoszem mu-
zeum, utrzymywał je niemal własnym 
sumptem. Postaci płk. Kuklińskiego po-
święcił kilka książek: „Samotna misja. 
Pułkownik Kukliński i zimna wojna”, 
„Pułkownik Kukliński - Misja Polski”, 
„Pułkownik Kukliński - tajna misja”.

Za zasługi dla Warszawy - był m.in. 
inicjatorem budowy pomnika Katyńskie-
go na placu Zamkowym - 30 lipca 2011 
roku otrzymał tytuł Zasłużony dla miasta 
stołecznego Warszawy. Ostatnio żył zbli-
żającą się premierą „Bitwy pod Wied-
niem”, która w październiku wejdzie na 
ekrany kin. Widział fragmenty tego fi l-
mu i bardzo wysoko oceniał jego walo-
ry poznawcze i artystyczne. Opubliko-
wał kilka tysięcy artykułów w prasie pol-
skiej i polonijnej, był też autorem audy-
cji radiowych i scenariuszy fi lmów doku-
mentalnych.

Małgorzata Rutkowska Nasz Dziennik

Grudzień 2010 r. Wręczenie statuetki „Anioł Stróż Ziemie Wołomińskiej” J. Szaniawskiemu.

Najbliższa rodzina.Za trumną idą żona Halina Frąckowiak z synem Filipem.

Grudzień 2010 r. Wręczenie statuetki „Anioł Stróż Ziemie Wołomińskiej” J. Szaniawskiemu.
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Żegnam wielkiego polskiego patriotęŻegnam wielkiego polskiego patriotę

Antoni Macierewicz
poseł Prawa i Sprawiedliwości

– Znałem Józefa Szaniawskiego dzie-
siątki lat. Znałem jego dramatyczny ży-
ciorys. Należy podkreślić, że nazywa-
ny był ostatnim więźniem politycznym 
PRL. Był nie tylko korespondentem Ra-
dia Wolna Europa więzionym i prześla-
dowanym, ale był przez swoich katów 
wielokrotnie poniżany i atakowany. Mó-
wiąc o Józefi e Szaniawskim, należy pa-
miętać, że miał on doskonałe rozpo-
znanie całego zbrodniczego aparatu re-
presji komunistycznych. Wiedział, jak 
groźny był on nie tylko do 1989 r., ale 
zawsze podkreślał, jak jak wiele z tego 
systemu przetrwało i jak kształtował się 
on po roku 1989. Józef Szaniawski bez 
wątpienia był wielkim polskim patrio-
tą i znakomitym publicystą historycz-
nym. Jego artykuły w „Naszym Dzien-
niku” i osiągnięcia edytorskie, chociaż-
by o marszałku Piłsudskim czy Bitwie 
pod Grunwaldem, przypominały wiel-
kie dzieje narodu polskiego. Niewąt-
pliwie jego spuścizną jest także pamięć 
o płk. Kuklińskim. To właśnie Józef Sza-
niawski walczył o dobrą pamięć o nim, 

W rozmowie z portalem Niezależna.pl Antoni Macie-
rewicz wspomina Józefa Szaniawskiego i podkre-
śla, jak duży wkład miał Józef Szaniawski w walkę 
o zachowanie historii i dziedzictwa naszego narodu, 
że był on bez wątpienia wielkim polskim patriotą, 
a jego osoby będzie brakowało wszystkim Polakom.

choć musimy pamiętać, że ludzie z apa-
ratu propagandy komunistycznej, a tak-
że bezwolni historycy im posłuszni, robi-
li wszystko, żeby wymazać z pamięci na-
rodowej postać i czyn płk. Kuklińskiego. 
W olbrzymim stopniu to dzięki prof. Sza-
niawskiemu czyn płk. Kuklińskiego zo-
stał opisany i stał się częścią naszej histo-
rii we właściwym świetle, a nie w kate-
goriach zdrady Jaruzelskiego, co próbo-
wano przez lata dokonać – tłumaczy An-
toni Macierewicz.

Poseł PiS przyznaje, że niedawno wi-
dział się z Józefem Szaniawskim i wspól-
nie planowali udział w marszu w obronie 
wolności mediów i TV Trwam.

– Ostatni raz widziałem go podczas 
marszu z Katedry św. Jana w Warszawie 
10 sierpnia. Był pełen planów i determi-
nacji. Umawialiśmy się nawet, że bę-
dziemy razem szli 29 września na marszu 
w obronie wolności mediów i TV Trwam. 
Nie mogę uwierzyć, że to się napraw-
dę stało. Wiele razy sam przechodziłem 
tę właśnie część Orlej Perci. Co praw-
da szlak jest trudny i można tam zasłab-

nąć, pośliznąć się lub potknąć, ale trudno 
mi uwierzyć w to, że spotkało to właśnie 
tak doświadczoną w górskiej wspinacz-
ce osobę jak Józef Szaniawski. Może po-
znamy szczegóły, które te zagadkę wyja-
śnią. Czekam na dalsze informacje w tej 
sprawie, a teraz żegnam wspaniałego Po-
laka i wielkiego polskiego patriotę. Każ-
dego bliskiego człowieka brakuje nam 
zawsze, ale Józefa Szaniawskiego będzie 
brakowało wszystkim Polakom.

źródło: niezależna.pl

prof. Wiesław Jan Wysocki

Dla Boga, panie Szaniawski! Larum grają!... Nieprzyjaciel w granicach! Ty się nie zrywasz! Pióra nie chwy-
tasz? Swego Pegaza nie dosiadasz? Co się z Tobą stało, profesorze? Żaliś swej dawnej zapomniał cnoty, 
że nas samych w żalu jeno i trwodze zostawiasz ?... – chciałoby się trawestacją słów Sienkiewiczowego 
ks. Kamińskiego z pogrzebu imć pułkownika Michała Wołodyjowskiego przywołuję zarówno dla analogii dzie-
jowej, ale i dlatego, że śp. Józef Szaniawski wielce sobie cenił autora „Trylogii”, pisarza pokolenia dobijają-
cego się niepodległości. Zresztą śp. Józef uległ był pasji Siekiewiczowego opowiadania dziejów.

Miał Józek Szaniawski odwagę, by 
nakreślić wizję drugiego po marszałku 
Piłsudskim obrońcy Polski i… Europy 
w XX stuleciu. Wizję misji płk. Ryszarda 
Kuklińskiego, w którym widział dziedzi-
ca tradycji niepodległościowych, wolno-
ściowych, akowskich…. Ile trzeba było 
uporu, by przełamać betonowe zastępy 
obrońców ancien regime i sprzymierzone 
z nimi – jako „ludźmi honoru” – „przy-
zwoitki” III RP. Szaniawski miał i upór, 
odporność a nawet potrafi ł celnie dema-
skować te wpływowe acz nieprzyzwoite 
„przyzwoitki”.

…jaka Polska i czyja Polska. To pyta-
nie, stawiane przez Kuklińskich i Sza-
niawskich, jest z tych, na które odpowie-
dzieć musi sobie każdy z nas?!

Ten, który jest w trumnie, pyta nas 

o Polskę, o nas, kim jesteśmy i dokąd 
zmierzamy zapatrzeni w paneuropej-
ski speen i karceni za każde zerknięcie 
w przeszłość. Może to też swoisty sko-
wyt historii, że przypomina to nam wła-
śnie śp. Józef Szaniawski, były więzień 
polityczny, skazany na 15 lat za… zdra-
dę, więziony parę miesięcy nad to, gdy 
miała skończyć się PRL. 
Życie Józefa Szaniawskiego jest ży-

wotnym pytaniem o wiarygodność na-
szego kraju, pytaniem o cnotę lub wystę-
pek założycielski III Rzeczypospolitej. 
Wszak z największą powagą i akcepta-
cją przyjmuję za prawdziwe słowa „Ja-
kuba Szeli naszych czasów” (Wojciecha 
J., wciąż pozostającego generałem WP) 
– i przepraszam gospodarza tej świątyni, 
że słowa tegoż zacytuję w tym miejscu: 

Jeżeli przywróci się cześć, honor i unie-
winni Kuklińskiego – to znaczy, że to my 
nie mamy czci, honoru – i że to my jeste-
śmy winni. Może to jedyne prawdziwe 
słowa, jakie ów namiestnik Wschodu był 
wypowiedział, i jaka szkoda, że w gronie 
elit politycznych tych słów nie przyjęto. 
Przepraszam, że prawdziwości tych słów 
dobijam się w nad trumną Tego, które-
go życie splotło się z płk. Ryszardem 
Kuklińskim, polskim herosem, Wallen-
rodem, Prometeuszem. Ostatnią inicjaty-
wą śp. Józefa był wniosek o uhonorowa-
nie płk. Ryszarda Kuklińskiego najwyż-
szym polskim orderem wojennym Krzy-
żem Virtuti Militari.

Jakżeś Ty, Józefi e, mówił jednym języ-
kiem ze swoim lwowskim krajanem, Ma-
rianem Hemarem: 

...który się wahasz – i wciąż nie rozu-
miesz,

Która Polska prawdziwa? Która Pol-
ska prawa?

Tam patrzysz i tu patrzysz – rozeznać 
nie umiesz,

Co żal, a co nadzieja? Co sen, a co 
jawa? –

Na tym świecie rozchwianym i w tęsk-
nocie płynnej

Zobacz prawdę tak prostą, tak smutną, 
tak dumną:

Polska jest tylko jedna – ta, co nad tą 
trumna

Schyliła głowę z żalem. Nie ma Polski 
innej.

(z wiersza Strzęp historii)

Józef Szaniawski przywrócił świado-
mości polskiej Matejkowe obrazy przed-
stawiające trzy wersje hołdu ruskiego. 
Samo pojęcie – hołdu ruskiego – zosta-
ło przez Szaniawskiego upowszechnio-
ne, podobnie jak Reganowe określenie 
Rosji jako imperium zła. Za historykiem, 
trochę dziś zapoznanym, Janem Kucha-
rzewskim, autorem wielkiego dzieła Od 
białego do czerwonego caratu, Józef Sza-
niawski widział ciągłość i niezmienność 
antypolskiej polityki i intryg Wschodu. 
I nie była to fobia, ale trzeźwa kalku-
lacja, by z rzetelnej – a nie zalęknio-
nej i wybiórczej historii kształtowała się 
prawdziwa i służąca tylko polskiej racji 
polityka.

Innym wątkiem analiz Józefa Szaniaw-
skiego był pamiętny rok 1920 i wielkie 
zwycięstwo nad Wisłą i Niemnem na-
czelnego wodza Józefa Piłsudskiego. 
Jeździliśmy razem śladami Marszałka po 
Litwie i Żmudzi, i podążaliśmy po miej-
scach pamięci „cudu nad Wisłą”; ileż re-
miniscencji budziliśmy wtedy… w noc-
nych rodaków rozmowach. Józek wy-
korzystał to w swoim wielkim dziele 
o „opatrznościowym” (tak nazwał Mar-
szałka kardynał Aleksander Kakow-
ski) Piłsudskim. Nie udało się na wio-
snę, w marcu na imieniny Marszałka 
i Jego (Szaniawskiego), upamiętnić 
miejsca symbolicznego po Naczelnym 
Wodzu, gdzie żegnał się z lawety na Mo-
kotowskim Polu ze stolicą. Ma tam sta-
nąć katedra wojskowa… prawosławna. 
Tylko dlaczego tam…?! Józek nie chciał 
tego zaakceptować, bo było to wbrew ra-
cji stanu! Podobnie jak mierził go praski 
pomnik „czterech śpiących” na nowo in-
stalowany w stolicy, na zawłaszczonym 
bohaterowi 1920 r. – ks. mjr. Ignacemu 
Skorupce – postumencie.

Józef był poważany, ceniony i sza-
nowany, ale też bano się go, bo chla-
stał piórem i nie pozwalał, by prawdy za 
drzwiami… stały, toteż nieraz otwierano 
odrzwia przed nim ostentacyjnie szero-
ko. I choćby otwierano drzwi najszerzej 
i rozścielano dywany przed nim, nie był 
na… sprzedaż, i nikt nie mógł Go „ku-
pić”.

Dziennikarz wolnych mediów i dzia-
łacz myślący „własnym rozumem”, dla 
jednych uparty i nieelastyczny, dla in-
nych konsekwentny, stały i wierny. De-
terminacji Szaniawskiego i zrozumienia 
takiej postawy przez śp. ówczesnego pre-
zydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego 
zawdzięczamy powstanie muzeum-izby 
pamięci płk. Ryszarda Kuklińskiego 
mieszczącym się na warszawskim Sta-
rym Mieście, w sąsiedztwie tej świątyni,.

W „Jego” muzeum, bo izba pamięci po-
święcona Kuklińskiemu, to część życia 
i osobowości Józka, znajduje się rzeź-
ba dłuta znamienitego artysty Xawere-
go Dunikowskiego „Prometeusz”, do-
bry duch ludzi wywiadu, gotowych do 
największych poświęceń. Ta rzeźba na-
leżała do ulubionych Szaniawskiego, bo 
wyrażała ideę poświęcenia… dla innych, 
służby dla innych. Była w nim bowiem 
ta nuta prometeizmu, którą zarażał in-
nych…

Za Janem Pietrzakiem, który po pa-
miętnym 10 kwietniu 2010 r. zapisał 

w księdze pamiątkowej muzeum Kukliń-
skiego, znamienne słowa: Panie Pułkow-
niku! Coraz trudniej nam śpiewać ŻEBY 
POLSKA BYŁA POLSKĄ. Ale staramy 
się nadal! 

Józefi e, nam też coraz trudniej śpie-
wać… tę pieśń, ale staramy się…

Odszedłeś bardzo nie w porę; bardzo 
będzie Cię brakowało, Twoich myśli, 
pióra, osądów, działań… Wysoko zawsze 
mierzyłeś i wysokość Cię zabiła.
Śp. Józef Szaniawski był człowie-

kiem wolnym, wolność ceniącym nade 
wszystko; był niezależny, niezależność 
ceniący jak nic innego; był prawy, pra-
wość przedkładający nad inne; był bo-
gaty, bogactwo niosący w sobie a nie 
w portfelu. Był z tych, co dewizę Bóg – 
Honor – Ojczyzna mają wypaloną w ser-
cu. Nie lubił tandety i patosu, ale nie-
które rzeczy wolał nazywać dosadnie, 
by nikt nie miał złudzeń. Pozostanie dla 
mnie osobiście na zawsze – a imię to zna-
czy wiele – „Ziukiem”.

O takich jak On – mówi się, że są cho-
rzy na… Polskę. Józek był mocno i nie-
uleczalnie chory… na Nią. Najjaśniej-
szą… To o takich biskup legionowy Wła-
dysław Bandurski mawiał, iż ich SŁUŻ-
BA RZECZYPOSPOLITEJ… KA-
PŁAŃSTWEM JEST. 
Żegnam Cię, Józefi e, w imieniu spo-

łeczności akademickich – toruńskiej 
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej 
i Medialnej i Uniwersytetu Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
– oraz środowiska działaczy niepodle-
głościowych, w tym także Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, tych  
którzy dobijali się wolnej, niepodległej 
i suwerennej Rzeczypospolitej. Na trum-
nę kładę Ci pocałunek od Bliskich, od 
Przyjaciół, od Solidarności, od tych co 
budowali wizję wspólnej, pięknej, dum-
nej i wielkiej Polski – od tych, co po-
strzegają w Tobie kapłana sprawy pol-
skiej. Bądź orędownikiem naszym i z tej 
ziemi warszawskiej, która Ci dziś ogar-
nie in aeternitate, dostrzeż Tę Łaskawą 
z katedry lwowskiej – z miasta, gdzie nie 
miałeś szans zostać batiarem, a która – 
jak ufamy dla Twoich zasług – otuli Cię 
swym płaszczem Hetmańskim i powie-
dzie przed tron Najwyższego. 

Był Kustoszem tradycji, sławy i chwa-
ły Oręża Polskiego i posiadaczem sza-
bli honorowej Wojska Polskiego, uho-
norowany został medalem Za zasługi dla 
obronności, medalem Milito pro Christo, 
medalem Kościuszki Ojczyzna swemu 
obrońcy… Z ważnych odznaczeń otrzy-
mał Order Św. Stanisława, amerykańską 
nagrodę Intelligence for Liberty. Miasto 
stołeczne wyróżniło go Złotą Syrenką 
Zasłużonego dla Warszawy.

O takich jak On – mówi się, że są chorzy na… PolskęO takich jak On – mówi się, że są chorzy na… Polskę
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Wir września 1939
Przekroczenie granic Rzeczypospolitej przez wojska niemieckie bez wypowiedze-
nia wojny postawiło Wojsko Polskie w niebywale trudnym położeniu. Mimo to bi-
twy pod Mokrą, Wizną, Węgierską Górką czy – największa z nich – bitwa nad Bzu-
rą udowodnią światu, że młode – zaledwie dwudziestoletnie państwo – z bez-
przykładnym bohaterstwem stawia czoło niemieckiej inwazji.

Podczas kampanii wrześniowej Wła-
dysław Anders dowodził złożoną z 
czterech pułków Nowogródzką Bry-
gadą Kawalerii wchodzącą w skład 
Armii „Modlin”. Walczył bohatersko, 
mimo iż był świadom nieprzygotowa-
na kraju do wojny.

„Już wiosną 1939 wiedzieliśmy, 
że wojna z Niemcami jest nieunikniona. 
Koncentracja wojsk niemieckich w bazie 
wypadowej w Prusach Wschodnich oraz 
w Czechosłowacji świadczyła, że obcę-
gi niemieckie zaciskały się koło Polski. 
Meczące wyczekiwanie. Wzburzał mnie 
zakaz przybliżania nawet niewielkich 
oddziałów do granicy, a także zakaz bu-
dowania umocnień obronnych. Miało się 
wrażenie, że najwyższe władze nie mają 
pewności, czy wojna wybuchnie. Dopie-
ro w lipcu wzięto się do kopania okopów, 
zaciągaliśmy zasieki druciane, przygoto-
wywaliśmy schrony dla karabinów ma-
szynowych i działek przeciwpancernych. 
Jakież straszliwe prowizorium! Cóż za 

wartość przedstawiały moje maleńkie, 
leciutkie samochody pancerne przeciw-
ko potężnym niemieckim czołgom! Czu-
łem, że wojna będzie niezmiernie ciężka. 
Trzeba, żeby żołnierz zdobył się na naj-
wyższe bohaterstwo, przetrwał i umożli-
wił sojusznikom zachodnim udzielenie 
nam pomocy.

Uciążliwe oczekiwanie, graniczące 
z rozpaczą, kiedy mobilizację ogólną, 
przygotowaną na 29 sierpnia, raptem od-
wołano. Trzeba zrozumieć: dosłownie na 
trzy dni przed rozpoczęciem wojny. Dziś 
wiemy, że stało się to wskutek demarche 
ambasadorów: brytyjskiego – Kennarda 
i francuskiego – Noela. Świat nie chciał 
wierzyć w wojnę. Polskę kosztowało to 
wiele, gdyż co najmniej o kilka tygodni 
przyspieszyło to naszą klęskę. 

Władysław Anders 
„Bez ostatniego rozdziału”, 

Test, Lublin 1995

Reakcje Zachodu
W dniu 3 września 1939 r. Wielka 

Brytania, a za jej przykładem Francja 
wypowiedziały wojnę III Rzeszy. Wy-
woła to zrozumiały entuzjazm miesz-
kańców Rzeczypospolitej. Cóż z tego, 
kiedy tak gorąco oczekiwane uderze-
nie na Rzeszę nie nadejdzie. W pierw-
szej połowie września, na tajnej nara-
dzie, dowództwo alianckie postanowi, 
że nie podejmie żadnych działań na 
froncie wschodnim.

Jacques Benoist-Mechin, autor po-
mnikowej „Historii armii niemieckiej” 
i późniejszy kolaborant, jest jedną 
z najbardziej kontrowersyjnych po-
staci w polityce francuskiej. Oto jego 
spojrzenie na nastroje panujące we 
Francji we wrześniu 1939 r.

Czerwone wino poprawia humor. Roz-
wiązują się języki.

– Ty! Ty z miasta, powiedz, co jest 
grane - mówi do mnie siedzący naprze-
ciwko rudzielec o krzaczastych brwiach 
i sztywnych jak świńska szczecina wą-
sach. Ty pewnie wiesz, o co tu chodzi. 
Nic z tego nie rozumiemy. Na Paryż mó-
wią po prostu „Miasto” – Urbs – zupełnie 
jak rzymski plebs. W tym pytaniu zawie-
ra się cała genetyczna nieufność wieśnia-
ka dla mieszczucha. No i cóż ja im mogę 
wytłumaczyć?

– Wiesz, gdzie to jest. ten Gdańsk?
Muszę coś odpowiedzieć, inaczej stra-

cę twarz.
– W głębi Korytarza.
Wytrzeszczają gaiy.
– W głębi korytarza? Ale obciach! I tak 

wiemy; to zadupie świata...
– Jak te ludojady chcą, byśmy umie-

rali za jakiś Gdańsk, to niech się wy-
pchają! My się nie formalizujemy, 
mówi jeden z nich tonem wyborczego 
mityngu. Zdaję sobie sprawę ze skut-
ków głośnego artykułu Marcela Deata 
„Czy mamy umierać za Gdańsk?”. [...]

Myślę o tej nocy w Korytarzu, gdy wra-
całem z pogrzebu marszałka Hindenbur-
ga. Po obu stronach naszego pociągu ze-
brał się tłum. Tysiące pochodni jak szty-
lety przecinały ciemność. Kobiety wy-
ciągały ku nam ramiona jęcząc: „chce-
my wrócić do Rzeszy!”. Byio to pięć lat 
temu. Od tamtej chwili wiedziałem, że 
jeśli ma wybuchnąć nowa wojna, zacznie 
się ona właśnie tutaj. Nie pomyliłem się.

Jacques Benoist-Móchin, 
„A l’epieuve du temps”, Tom I 

1905-1940, Julliard, Paryż 1989

Westerplatte 
– 7 dni piekła

Pierwszą ofi arą hitlerowskiego ata-
ku padła składnica tranzytowa na We-
sterplatte. 1 września 1939 r. o godz. 
4.45 przybyły z „kurtuazyjną wizy-
tą” niemiecki krążownik „Schleswig-
Holstein” otworzył nań ogień od stro-
ny kanału portowego. Licząca około 
200 osób załoga przez cały tydzień bro-
nić się będzie się przed zmasowanymi 
atakami bombowymi, ostrzałem arty-
leryjskim i natarciami piechoty.

Do zatogi Westerplatte starannie do-
bierano ludzi. Kierowano tam przede 
wszystkim żołnierzy doskonale wy-
szkolonych i bez zobowiązań rodzin-

nych.
Pierwszy pocisk oddajemy w kierunku 

zarządu portu. Pudło. Uspokajam załogę. 
Armata musi się osadzić. Drugi - na tych 
samych namiarach - idealnie w celu. Ka-
rabin maszynowy w okienku latarni mor-
skiej nie będzie już nękał kolegów z pla-
cówki „Przystań”. I tak, daję siowo, tak 
jak na ćwiczeniach, braliśmy cel za ce-
lem, okno za oknem, po drugiej stronie 
kanału. Gasiliśmy broń maszynową wro-
ga niczym świece w kościele, kaptur-
kiem na długim kiju. Ppor. Zdzisław Krę-
gielski, dowódca placówki „Przystań”, 
poprzez st. strzelca Józefa Macę, śle nam 
podziękowanie za skuteczne wsparcie 
ogniowe i zniszczenie tych żądeł wroga. 
Wyrazy uznania przekazuje działonowi 
komendant Westerplatte, major Suchar-

ski. Z tą wieścią dotarł do naszych sta-
nowisk por. Stefan Gródecki. Otrzymu-
jemy pochwałę za „precyzyjną robotę” 
i rozkaz, by oszczędzać amunicję. W lu-
fi e tkwi już 29 pocisk...

Dobrą robotę polskich artylerzystów 
spostrzegł także... niemiecki obserwator 
kierujący ogniem pancernika. Podesłał 
dwa „kuferki” o wadze 330 kg każdy!

Do dziś nie mam pojęcia, jak nam 
się udało przeżyć ostrzał z tego kolosa. 
Pierwszy pocisk łamie brzozę, pod któ-
rą jest nasze stanowisko. Odłamki sypią 
się jak grad, ale nikt nie oberwał. Dru-
gi natomiast rozbija działo. Upadł pod 
lewym kołem, szarpie tarczę, niszczy 
przyrządy celownicze. Urywany, kłujący 
w oczy błysk, potworny huk, straszliwy 
ból w uszach. Podmuch eksplozji zwa-
la nas z nóg. Kładzie pokotem, jak hura-
gan łany zboża. Sekundy pełnego otępie-
nia. Zdążyliśmy schować się jeszcze do 
schronu. Tu przeczekujemy nawatę. Zry-
wa ziemię, darń, blachy. Życie zawdzię-
czamy trzem warstwom ułożonych pni. 
A to była dopiero godzina 8, może 8.30...

O stracie działa zameldowałem majo-
rowi Su-charskiemu. Otrzymujemy do-
raźne zadanie – chowamy poległego st. 
strz. Stefana Jezierskiego z wartowni nr 

1. Zajmuję następnie, ze swoimi ludźmi 
i erkaemem, stanowisko w oknie koszar. 
Trzy dalsze niemieckie natarcia na na-
sze wartownie i placówki załamują się. 
Mamy zabitych i wielu rannych.

Noc mija w miarę spokojnie. „Karuzela 
zniszczenia” rusza 2 września, parę mi-
nut po piątej. Oprócz pancernika ostrze-
liwują Westerplatte ze Stogów, Oliwy, 
a także i inne okręty z morza. Dwa natar-
cia wroga załamują się. Nad Westerplat-
te pojawiają się samoloty rozpoznawcze, 
plują z broni pokładowej. Na bombar-
dowanie przyjdzie niedługo poczekać. 
Po godzinie 17 – taniec bomb. Okłada 
nas nimi 47 sztukasów. Pięćsetka trafi a 
w wartownię nr 5. Masakra. Trzy bom-
by trafi ają w budynek koszarowy. Mamy 
szczęście. Stropy nie puściły do piwnic. 

Ginie kapral Jakubiak. Wieczorem palę, 
na polecenie majora, tajne akta i doku-
menty. Wynoszę też z piwnic pozostałą 
amunicję do działa, moździerzy, skrzyn-
ki z materiałami wybuchowymi. Przeno-
simy to wszystko do lasu. W następnych 
dniach zajmuję najpierw stanowisko 
w rejonie wartowni nr 5, a następnie 
w rejonie dawnej placówki „Elektrow-
nia”.

Jan Szatsznajder, „Drogi do Polski”, 
Presstrust, Wrocław 1991

1 września o świcie szkolny krążownik Schleswig-Holstein otwiera ogień na 
Westerplatte.

Przeprawa niemieckiej piechoty, wraz ze sprzętem, w okolicach Bzury

8 września wieczorem berlińskie ra-
dio podało, że Warszawa została 
zdobyta. Był to niemiecki blef, który 
miał dać światu do zrozumienia, że 
Polska przestała istnieć

5.10.1939 r. Al. Ujazdowskie, Warszawa. A. Hitler przyjmuje defi ladę.
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17 września 1939: Napad był zdradziecki, 
wiarołomny, był zabójczym ciosem w plecy
O świcie 17 września 1939 r. odwieczny wróg napadł na Polskę. Agresja Rosji zwanej wówczas Związkiem 
Sowieckim była skoordynowana z agresją Niemiec zwanych wtedy III Rzeszą, które napadły na nas 1 wrze-
śnia. Agresja była konsekwencją zawartego w Moskwie traktatu niemiecko-sowieckiego z 23 sierpnia 1939 
roku. Już od 1 września trwała współpraca Niemców i Rosjan przeciwko Polsce: sowieckie stacje radioloka-
cyjne naprowadzały naloty bombowców Luftwaffe na jednostki Wojska Polskiego na wschód od Wisły.

Napad rosyjski był zdradziecki, wiaro-
łomny, bez wypowiedzenia wojny, był 
dla Polski zabójczym ciosem w plecy. 
Dlatego jest historycznym fałszerstwem 
używanie takich eufemizmów jak: „Ar-
mia Radziecka przekroczyła granicę pol-
ską” albo „Armia Radziecka wkroczyła”, 
albo „Armia Radziecka dokonała inwa-
zji”. Nie - nie mówimy przecież, że We-
hrmacht wkroczył do Polski, tylko że to 
Niemcy na Polskę napadły. Tak samo na-
leży określać atak z 17 września: Rosja 
napadła na Polskę! I nie „radziecka” tyl-
ko „sowiecka”, bo taka była nazwa tego 
zbrodniczego, totalitarnego i ludobój-
czego państwa. Dyktator tego imperium 
zła Stalin planował likwidację państwa 
polskiego wspólnie z Leninem jeszcze 
w listopadzie 1918 roku! Autorem pla-
nu agresji z 17 września był marszałek 
Borys Szaposznikow - szef sowieckiego 

sztabu generalnego, całością sił dowodził 
marszałek Woroszyłow, a na Polskę ru-
szyli najwybitniejsi sowieccy generało-
wie: Timoszenko, Czujkow, Batow, Ko-
waliow, Tieliegin. W pierwszym rzucie 
strategicznym uderzyło na Polskę ponad 
pół miliona żołnierzy.

Pierwsze uderzenie spadło o trzeciej 
nad ranem na Podwołoczyska, Czort-
ków, Skałę i Husiatyń. Pułk Korpusu 
Ochrony Pogranicza (KOP Czortków) 
był najdalej na wschód wysuniętą pla-
cówką obronną Rzeczypospolitej. Nie-
liczni i słabo uzbrojeni żołnierze dowo-
dzeni przez podpułkownika Marcelego 
Kotarbę podjęli natychmiast pełną deter-
minacji walkę w obronie napadniętej Oj-
czyzny. Stawili czoło całemu korpusowi 
sowieckiemu złożonemu z czołgów i ka-
walerii. Bohaterstwo tych kilkuset żoł-
nierzy KOP podpułkownika Kotarby po-
równywalne jest z bohaterstwem żołnie-
rzy majora Sucharskiego broniących We-
sterplatte. Jeżeli o Westerplatte napisa-
no tysiące publikacji, książek i fi lmów, to 
o żołnierzach KOP Czortków nadal trwa 
zmowa milczenia. Wojsko Polskie pod-
jęło walkę z Armią Czerwoną m.in. 
w obronie Grodna, Wilna, Podola. Bi-

twy z rosyjskim najeźdźcą stoczono pod 
Tomaszowem Lubelskim, pod Szackiem 
i Wytycznem. Lwów i Brześć oblega-
li wspólnie Rosjanie i Niemcy. Podob-
nie pod Kockiem 4 i 5 października gru-
pa operacyjna „Polesie” generała Fran-
ciszka Kleeberga stoczyła ostatni bój 
w obronie Polski otoczona przez dywizje 
sowieckie i niemieckie.

W zdobytych polskich miastach, m.in. 
w Białymstoku, Brześciu, Przemyślu, 
oddziały Armii Czerwonej i Wehrmach-
tu odbywały wspólne defi lady. W Krako-
wie tuż obok siedziby gubernatora Han-
sa Franka utworzony został konsulat ge-
neralny Związku Sowieckiego. To wła-
śnie tutaj NKWD i gestapo wspólnie 
ustalały szczegóły ludobójstwa niemiec-
kiego i sowieckiego, w tym ekstermina-
cję elit polskiej inteligencji. Do niewoli 
sowieckiej dostało się około ćwierć mi-
liona podofi cerów, ofi cerów i generałów 
Wojska Polskiego. Oprócz nich Rosja-
nie zagarnęli ponad 120 tysięcy funkcjo-
nariuszy KOP, policji, straży więziennej, 
straży leśnej, a także urzędników pań-
stwowych, bankowych oraz księży. Spo-
śród nich nad dołami śmierci w Katyniu 
NKWD zamordowało „tylko” 4600 bez-

prof. Józef Szaniawski

bronnych jeńców - ofi cerów WP. Praw-
dziwą liczbę ofi ar zbrodni sowieckiego 
ludobójstwa po 17 września 1939 r. kryją 
moskiewskie archiwa. I właśnie dlatego 
Rosjanie konsekwentnie odmawiają nam 
do nich dostępu.

Stalin chciał podbić całą Europę, a Pol-
ska miała być i była jego pierwsza ofi a-
rą. Taka jest prawda, a prawda nie po-
winna podlegać zgniłym kompromisom 
politycznym w obawie przed gniewem 

Kremla. Prawda jest niepodzielna! Rosja 
sowiecka była państwem ludobójczym, 
które wymordowało kilkadziesiąt milio-
nów ludzi. To państwo nie bez przyczy-
ny określane było jako „imperium zła”, 
„inny świat”, „nieludzka ziemia”. To 
państwo napadło na Polskę 17 września 
1939 roku, mając z góry przygotowane 
i sprecyzowane plany totalitarnego ludo-
bójstwa.

BolszewicyBolszewicy
Dnia 17 września 1939 r. o świcie Naczelny Wódz 
Edward Śmigły-Rydz otrzymat od ptk. Kotarby mel-
dunek o wkroczeniu Armii Czerwone na wschodnie 
tereny Rzeczypospolitej. Stało się to, czego Polska 
obawiała się, a w co nie chciała uwierzyć. Zdezorien-
towane Naczelne Dowództwo wyda pamiętny i nie-
zrozumiały rozkaz: „Z bolszewikami nie walczyć”.

Pamiętnik Zbigniewa Stasiaka za-
wiera wspomnienia z przeżyć wojen-
nych na ziemi wileńsko-nowogródz-
kiej. Zanim autor stanie się szesna-
stoletnim partyzantem AK – „Gwoź-
dziem”...

Nadszedł pamiętny dzień 11IX 1939 r. 

W tym dniu wracałem rano z pola, gdzie 
odprowadzałem bydło na pastwisko. 
Ranek był pochmurny i dosyć chłod-
ny. Rosa skrzyła się na trawie. Raptem 
usłyszałem daleki warkot silników lotni-
czych. Stanąłem i zacząłem przyglądać 
się nadlatującej trójce samolotów. Lecia-

ły na bardzo niskim pułapie. Byłem pew-
ny, że są to niemieckie i że jest to nalot 
na pobliską stację kolejową Bohdanów.

W międzyczasie lecące samoloty z nie-
samowitym wyciem przeleciały nisko 
nad ziemią. Spojrzałem na nie i z wra-
żenia oniemiałem. Na kadłubach prze-
latujących maszyn ujrzałem czerwo-
ne gwiazdy. Już ze szkoły wiedziałem, 
że takie oznakowania mają samoloty so-
wieckie. W pierwszej chwili myślałem, 
że ta trójka samolotów po prostu zbo-
czyła z kursu i zabłądziła, ponieważ do 
granicy państwowej polsko-sowieckiej 
od naszej miejscowości nie było dale-
ko, no bo co mają do szukania samolo-
ty państwa, z którym nie byliśmy w sta-
nie wojny.

Skierowałem swoje kroki do domu, 
ażeby poinformować dziadka, co rni się 
przydarzyło widzieć, ale jeszcze nie do-
szedłem na miejsce, jak powietrze za-
drgało hukiem silników przelatujących 
ze wschodu na zachód samolotów. Lecie-
li nisko nad ziemią, ogromne sześciomo-

torowe bombowce z czerwonymi gwiaz-
dami na skrzydłach i kadłubach.

Po przyjściu do domu ujrzałem, 
że dziadek i reszta domowników stoją na 
podwórku wpatrzeni w przelatujące ma-
szyny i usłyszałem komentarz dziadka: 
„Rosjanie idą nam na pomoc, ponieważ 
faszyzm jest śmiertelnym wrogiem ko-
munizmu”.

Po przelocie eskadr bojowych sowiec-
kich samolotów nastała cisza. Tak trwało 
do obiadu. Po południu przyszedł do nas 
sąsiad, który oznajmił, że pobliska szosa 
łącząca stacje kolejową Bohdanów oraz 
miasteczko Wiszniewo z miastem po-
wiatowym Wołożyn jest zatłoczona woj-
skiem armii sowieckiej. Wojsko to prze-
wala się na zachód. Pobiegłem do tej szo-
sy, która była oddalona od naszego go-
spodarstwa o 1,5 km. Faktycznie, ujrza-
łem drogę zatłoczoną różnego rodzaju 
pojazdami wojskowymi, które parły na 
zachód.

Spostrzegłem stojącą na poboczu cię-
żarówkę z żołnierzami sowieckimi, któ-

rzy rozdając ulotki rozmawiali z miej-
scową ludnością. Wcisnąłem się w krąg 
ludzi otaczających tę ciężarówkę, a żeby 
posłuchać, o czym dyskutują, ponieważ 
jako mieszkaniec wschodnich kresów 
język rosyjski doskonale rozumiałem. 
Usłyszałem, jak żołnierze tłumaczą ze-
bra¬nym tam ludziom, że Stalin wydał 
rozkaz wojskom Robotniczo-Chłopskiej 
Armii Czerwonej, ażeby wkroczyła na 
wschodnie tereny polskie, które faktycz-
nie nigdy nie były polskimi a białoruski-
mi i ukraińskimi, że oni przyszli tu po to, 
ażeby wyzwolić miejscową ludność od 
polskich panów i burżujów, którzy znę-
cali się nad tą ludnością, że z Polską jako 
państwem raz na zawsze koniec. Słysząc 
te wypowiedzi oniemiałem. To tak wy-
gląda pomoc, o której dziadek opowia-
dał.

Zbigniew Stasiok
„Wspomnienia wojenne”, 

maszynopis
„Gazety Wojenne”

Przyjazne spotkanie dwóch agresorów, Rosji i Niemiec. Październik 1939 r.

Przyjazne spotkanie dwóch agresorów, Rosji i Niemiec. Koniec września 1939 r.

Przypieczętowanie paktu agresji. Stalin i Ribbentrop.
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„Śpisz już w Rosji, śpisz w Bolszewii”„Śpisz już w Rosji, śpisz w Bolszewii”
Na kartkach szkolnego brulionu, dzień po dniu, Czesław Gagajek zapisał swe przeżycia i osobiste spostrzeżenia. Okrutne chwile 
widziane oczami kilkunastoletniego chłopca.

18 września 1939 r. – poniedziałek. 
Rano mgła. Dzień pogodny. Rozeszły 
się dziś pogłoski, jakoby armia bolsze-
wicka napadła na Polskę. Różni różnie to 
tłumaczą. Jedni mówią, że Polska ustę-
puje Bolszewikom Ukrainę Zachodnią 

aż do Bugu, w zamian za to Rosja zobo-
wiązuje się pomóc Polsce. Inaczej zno-
wu, a przeważnie Ukraińcy twierdzą, 
że Polski już nie ma. Mówią krótko – 
„Stalin wziął swoje, Hitler wziął swoje 
i Polska ma swoje”. Jestem bardzo cie-

kaw, skąd te wszystkie wiadomości. Ra-
dia już nikomu nie wolno słuchać, ta-
kie jest rozporządzenie policji. Aparaty 
wszyscy musieli zdać.

Przez Fusów przechodziło kilku żołnie-
rzy polskich, którzy, jak mówili, idą do 

frontu. Pułk zastał rozbity i teraz idą do 
Kowla i tam podobno będą znowu sfor-
mowani. Opowiadali rozmaite, wprost 
nieprawdopodobne rzeczy. Jedni mówili, 
że byli już w niewoli niemieckiej i stam-
tąd w fantastyczny sposób uciekli. Mó-
wili jakoś niejasno, wykręcali się, a naj-
lepiej się czuli, gdy ich nikt o nic nie py-
tał. Moim zdaniem byli to po prostu de-
zerterzy, oczywiście Ukraińcy, z frontu. 
Należą do tych, co karabin rzucą w bło-
to i mówiąc: „za kogo i po co mamy wal-
czyć” ruszają do domu. Można by ich 
było wylegitymować, ale przez kogo? Tu 
jest Wołyń, gdzie policja, gdzie żandar-
meria? Te samowolne wędrówki żołnie-
rzy świadczą o ich „doskonałej” dyscy-
plinie i dowództwie, które nie panuje.

Wieczorem, przy kolacji, wbiegł na-
gle zdyszany, lecz z twarzą niezmiernie 
uśmiechniętą, bratanek naszego chadzia-
ja Alfa. Już na progu krzyknął – „Polski 
już nie ma!”.

Tak mnie to uniosło, że chciałem sko-
czyć do niego i coś zrobić temu łotrowi, 
lecz ostatnim wysiłkiem opanowałem się 
i tylko rzekłem dość obojętnie – „Skąd ta 
głupia wiadomość?”. Na to ten pokazu-
je rni, jak on to nazwał „ukaz” rzucony 
przez samolot sowiecki. Znalazł i przy-
niósł go właśnie jeden z tych wędrow-
nych żołnierzy. Była to ulotka pisana 
w języku rosyjskim, czy może ukraiń-
skim. Nie mogłem oczywiście jej prze-

czytać, gdyż nie znam alfabetu rosyj-
skiego. Alfa udawał, że umie ją czy-
tać, a przynajmniej ją rozumie i zapew-
niał mnie i siostry, że „stoi” tam napi-
sana mowa komisarza spraw zagranicz-
nych ZSRR Mołotowa. Mówi w niej, 
że w celu zaprowadzenia ładu i porząd-
ku oraz dania bezpieczeństwa Ukraiń-
com, Rusinom i Białorusinom, armia so-
wiecka przekroczyła dnia 17 września 
1939 r. granicę Polski. Ukraińcy, szcze-
gólnie młodzi, radują się, bo starzy zna-
jąc bolszewików z roku 1920 nawet pła-
czą. Alfa twierdził, że już dzisiaj na wój-
tostwie na Podbereziu nie pozdrawia-
no „Dzień dobry”, tylko po rosyjsku 
„Zdrastwujcie”. Nie mogłem z nim wie-
le się upierać, bo nie miałem żadnych 
dowodów, że to wszystko jest niepraw-
dą, chociaż sam nie chcę wierzyć, że tak 
już szybko, a co gorsza, tak haniebnie 
i sromotnie miałaby zakończyć się woj-
na polsko-niemiecka. Długo trwało, za-
nim tej nocy usnąłem, Roz¬maite myśli 
spokoju nie dawały, jakiś głos ciągle mi 
szeptał, dręczył: „Śpisz już w Rosji, śpisz 
w Bolszewii”.

Czesław Gagajek, 
„Dziennik gimnazjalisty”, maszynopis.

„Gazety Wojenne”

Nie wiedząc, co je czeka „wyzwolone” mniejszości radośnie witały Armię Czerwoną.

Zrównanie konia z batem
Wizyta w Polsce patriarchy Moskwy i Całej Rusi Cyryla I wywołała wiele kontro-
wersji. Już samo przywitanie na lotnisku według ceremoni należnej głowie pań-
stwa upolityczniło tą wizytę. W jednym z numerów gazety Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej „Idziemy” redaktor naczelny ks. Henryk Zieliński w artukuje pt. 
„Polsko-rosyjskie klimaty” w sposób bardzo przejrzysty przedstawia czytelnikom 
kontrowerje tej wizyty.

Niektóre okoliczności wizyty patriar-
chy Cyryla w Polsce i podpisania kato-
licko-prawosławnego przesłania do Pola-
ków i Rosjan wymagają paru wyjaśnień. 
Atmosfera niedopowiedzeń nie służy 
bowiem dialogowi i pojednaniu – pisze 
ks. Henryk Zieliński.

Niektóre okoliczności wizyty patriar-
chy Cyryla w Polsce i podpisania kato-
licko-prawosławnego przesłania do Pola-
ków i Rosjan wymagają paru wyjaśnień. 
Atmosfera niedopowiedzeń nie służy bo-
wiem dialogowi i pojednaniu. Dlatego 
tym razem zapraszam naszych Czytelni-
ków do refl eksji, która przekracza formu-
łę tradycyjnego „wstępniaka”.

Już samo powitanie patriarchy Moskwy 
i Całej Rusi, który specjalnym samolo-
tem wylądował na warszawskim Okę-
ciu, było wymowne. Wzbudziło zasko-
czenie nawet wśród komentatorów ro-
syjskich. Podkreślali oni, że Cyryla I wi-
tano w Polsce niemal jak prezydenta, 

z ceremoniałem należnym przywódcom 
państw. Podobny ceremoniał ma zasto-
sowanie przy powitaniu papieża, ale ten 
akurat jest głową państwa watykańskie-
go, które jest pełnoprawnym podmiotem 
prawa międzynarodowego. Nadanie wi-
zycie Cyryla charakteru państwowego 
jeszcze w fazie przygotowań spowodo-
wało, że odcięły się od niej szczególnie 
te środowiska, które nie akceptują polity-
ki wschodniej rządu PO-PSL.

Z drugiej strony, władze państwowe 
stawiając się w roli jakoby akuszera do-
kumentu podpisanego przez najwyż-
szych przedstawicieli Kościołów w Pol-
sce i w Rosji, próbowały siadać okra-
kiem na barykadzie. Wywołało to zmie-
szanie nawet „Gazety Wyborczej”, która 
przypomniała, że w obecnym parlamen-
cie mają zapaść rozstrzygnięcia dotyczą-
ce spraw poruszanych w katolicko-pra-
wosławnym dokumencie, czyli związ-
ków homoseksualnych, zapłodnienia 

in vitro, liberalizacji aborcji i przekształ-
ceń Funduszu Kościelnego. „Czy pań-
stwo, czyli prezydent, premier uczestni-
cząc i czerpiąc polityczne profi ty z tego 
wydarzenia, zechcą być w tym konfl ik-
cie kulturowymi sojusznikami Episkopa-
tu?” – pyta „Wyborcza”. Chciałoby się 
odpowiedzieć: oby! Ale to mało praw-
dopodobne, biorąc pod uwagę niespoty-
kany wcześniej w wolnej Polsce poziom 
antyklerykalizmu i chrystianofobii.

Faktem jest jednak, że co najmniej 
w połowie objętości nowo podpisany ka-
tolicko-prawosławny dokument poświę-
cony jest współpracy na rzecz obrony 
wartości chrześcijańskich w życiu pu-
blicznym. To pierwszy taki dokument 
między katolikami i prawosławnymi od 
czasów schizmy wschodniej. „Wybor-
cza” z tego powodu bije na alarm, bo 
w zapowiedzi międzywyznaniowej 
współpracy sił konserwatywnych widzi 
oczywiste zagrożenie dla ateistów, libe-

rałów i gejów. Katolicy i prawosławni 
zdają sobie sprawę, że są dla siebie nie 
tylko najbliższymi sojusznikami, ale tak-
że braćmi w głoszeniu Ewangelii, rato-
waniu Kościoła, małżeństwa i rodziny, 
świętości życia ludzkiego i samego czło-
wieczeństwa Europejczyków. Mają rów-
nież świadomość, że zagrożenia ze stro-
ny relatywizmu moralnego, dyktatu-
ry homoseksualnej, propagowania abor-
cji, eutanazji i skrajnego konsumeryzmu 
stają się coraz silniejsze. Znajdują na-
wet instytucjonalne wsparcie organiza-
cji międzynarodowych. Stąd, zwłaszcza 
po stronie prawosławnej, oczekiwanie na 
współpracę jest chyba większe niż chęć 
rozliczania się z trudną przeszłością. Pa-
triarcha Cyryl ujął to wprost w swoim 
przemówieniu na Zamku Królewskim: 
„nadchodzą takie czasy, gdy pamięć 

o tragediach przeszłości winna zejść na 
drugi plan w obliczu wyzwań współcze-
sności”.

Nie jedyny to moment, w którym ujaw-
niło się odmienne wśród Rosjan i Pola-
ków podejście do przeszłości. Sam do-
kument unika jakiejkolwiek próby roz-
rachunku z trudną historią do tego stop-
nia, że jego treści nie pada nawet słowo 
komunizm czy stalinizm. W przemówie-
niu patriarchy Cyryla w siedzibie Konfe-
rencji Episkopatu Polski 16 sierpnia po-
jawiło się tylko ogólne zdanie: „Nasze 
Kościoły i kraje przeżyły tragiczne do-
świadczenie reżimów totalitarnych XX 
wieku.” Zrównuje ono konia z batem.

Ciąg dalszy artykułu na stronie:
http://www.idziemy.com.pl
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Okiem PATRIIOkiem PATRII
Ogłoszenie współfi nansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Dwójka przyjaciół.
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Romuald Szeremietiew
prof. KUL, były Minister 

Obrony Narodowej

Tarcza Potiomkinowska
„Zbudujcie sobie tę tarczę we Francji albo we Włoszech, wybudujcie ją sobie, gdzie tylko chcecie, ale nie 
umieszczajcie jej w Polsce ani w Czechach.” Władimir Putin Ofi cjalne stanowisko Rosji jest takie, że zbudo-
wanie „tarczy antyrakietowej” przez USA zagrozi bezpieczeństwu Rosji. Wojskowi rosyjscy podnoszą, że an-
tyrakiety można uzbroić w głowice jądrowe i przekształcić je z defensywnego w środek ofensywny.

Teoretycznie jest to możliwe. Jednak 
słowa Putina wskazują, że Rosjanom 
nie tyle o „tarczę” chodzi, ale o to, gdzie 
ona ma być rozmieszczona. We Francji 
lub Włoszech, , a proszę bardzo, powia-
da prezydent Rosji, w Polsce i Czechach 
- niet! Tymczasem zasięg balistycznych 
pocisków rakietowych, jakie miały być 
instalowane na terenie Polskie sprawia, 
że z Francji lub Włoch mogą one stano-
wić potencjalnie większe zagrożenie dla 
Rosji, niż umieszczone w polskim Redzi-
kowie. O co więc tak naprawdę chodzi 
Rosjanom?

Projekt militarny amerykańskiego sys-
temu obrony antybalistycznej  powstał w 
USA w następstwie wystąpienia Stanów 
Zjednoczonych w końcu 2001 r. z trak-
tatu ABM zawartego z ZSRR w 1972 r. 
Traktat ten ograniczał możliwość obro-
ny przed atakiem pocisków balistycz-
nych i tym samym pełnił funkcję odstra-
szającą obie strony przed użyciem bro-
ni jądrowej. Sytuacja ta uległa zmianie 
po upadku ZSRR i pojawieniu się tzw. 
państw zbójeckich, które podjęły udane 
prace nad stworzeniem własnych możli-
wości przenoszenia głowic jądrowych za 
pomocą rakiet balistycznych. W grudniu 
2002 r. prezydent George W. Bush naka-
zał resortowi obrony USA opracowanie 
planu obrony przed tak określanym za-
grożeniem. W dwa lata później zakoń-
czono podstawowe prace nad projektem. 
System miał dawać możliwość wykry-
wania, przechwytywania i niszczenia ra-
kiet balistycznych skierowanych w  cele 
na terenie USA, a więc miał zapewnić 
bezpieczeństwo terytorium państwowe-
go Stanów Zjednoczonych, ale także ob-
jąć swym zasięgiem 50 państw sojuszni-
czych Ameryki, w tym Polskę.

System Missile Defense będzie zdolny 
do obrony przed zmasowanym atakiem 

rakiet balistycznych z użyciem wielkiej 
liczby głowic z dowolnego miejsca na 
Ziemi i w każdej fazie ich lotu. Będzie 
zapewniał obronę także ze strony Rosji 
i w tym m.in. należy doszukiwać się po-
wodów wrogości Rosji wobec „tarczy”.

W okresie II wojny światowej pre-
mier Winston Churchill, prezydent De-
lano Roosevelt i dyktator Iosif Stalin na 
konferencjach w Teheranie (1943), Jałcie 
(luty 1945) i Poczdamie (sierpień 1945) 
zdecydowali o powojennym ładzie mię-
dzynarodowym. Te ustalenia miały fa-
talny wpływ na losy Polskie, która zo-
stała zdradzona przez aliantów zachod-
nich i oddana pod panowanie Sowietów. 
Dopiero po upływie czterdziestu kilku 

lat głębokie zmiany na światowej are-
nie sprawiły, że Polska ponownie stała 
się podmiotem w relacjach międzynaro-
dowych. Stało się to za przyczyną zrywu 
narodowego Polaków („Solidarność”), 
bankructwa komunizmu i załamania się  
potęgi Związku Sowieckiego, ale przede 
wszystkim w wyniku zwycięstwa USA 
w konfl ikcie „zimnowojennym” z ZSRR. 
Istotnym elementem tego zwycięstwa 
był wdrażany przez prezydenta USA Ro-
nalda Reagana projekt systemu militar-
nego Strategic Defense Initiative (SDI), 
określany w publicystyce nazwą „Woj-
ny Gwiezdne”, protoplasty obecnej „tar-
czy”. W następstwie Amerykanie mieli 
pozbawić Sowiety możliwości uderzenia 
nuklearnego na Zachód i odzyskać swo-
bodę w popieraniu wolnościowych dą-
żeń narodów zniewolonych przez komu-
nizm. W trwającym od dziesięcioleci wy-
ścigu zbrojeń („zimna wojna”) Moskwa 
nie miała możliwości, aby technologicz-
nie i fi nansowo sprostać wyzwaniu SDI. 
To przyspieszyło przegraną Sowietów. 
W następstwie rozpadu bloku sowieckie-
go ukształtował się nowy ład międzyna-
rodowy, określany jako „jednobieguno-
wy”, z dominującą  pozycją USA,  gdy 
przedtem obwiązywał po-jałtański ład 
„dwubiegunowy” (USA – ZSRR).

Minęło ponad dwadzieścia lat funkcjo-
nowania obecnego ładu międzynarodo-
wego. Uwidoczniają się symptomy jego 
zmiany, przekształcenia. Z jednej strony 
mamy słabnącą pozycję USA w świecie 
i zawodzącą Amerykanów Europę, któ-
ra znalazła się w stanie głębokiego kry-
zysu grożącego rozpadem Unii Europej-
skiej. Z drugiej są na świecie ośrodki siły 
z aspiracjami do zajęcia pozycji super 
mocarstwowej  po zdegradowaniu USA. 
Jednym z takich ambitnych ośrodków 
jest Federacja Rosyjska. Kierownictwo 
tego państwa nawiązuje wprost do impe-
rialnej przeszłości Rosji, wspomina z no-
stalgią Związek Sowieckie i nie ukrywa, 
że chce odbudować dawną strefę wpły-
wów Rosji na terenie europejskim. Jeże-
li więc od tej strony spojrzymy na obawy 
rosyjskie związane z „tarczą”, to wyda-
je się oczywiste, że pojawienie się ame-
rykańskich instalacji militarnych na te-
renie Polski i Czech utrudniłoby, jeśli 
wręcz nie uniemożliwiło ekspansję Ro-
sji na zachód. Donald Tusk w czasie wi-
zyty w Waszyngtonie powiedział, że Pol-
ska oczekuje by to nie Polska, ale Stany 
Zjednoczone przekonały o słuszności bu-
dowy tarczy antyrakietowej Rosję. Wy-
daje się, że byłoby łatwiej przekonać wil-
ka, aby został jaroszem.

Projekt „tarczy” ma moim zdaniem 
szersze znaczenie. W oczach prezyden-
ta Busha i jego współpracowników „tar-
cza” miała być także gwarancją utrzyma-
nia obecnego ładu międzynarodowego z 
dominującą pozycją USA. Dlatego reali-
zacja tego projektu pozostaje w zasadni-
czej sprzeczności z celami strategiczny-
mi Kremla.

Zdaję sobie sprawę, że w obecnym sta-
nie Polska jest narażona na różne niedo-
godności, a nasze relacje z USA dale-
kie są od tego, co chcielibyśmy uzyskać. 
Irytuje amerykańska zdolność wymu-
szania na Polsce zaangażowania w eks-
pedycje USA przy jednoczesnym skąp-
stwie Waszyngtonu przy wspieraniu po-
tencjału obronnego RP. Pretensje i róż-
ne zarzuty można by mnożyć. Powsta-
je jednak pytanie, czy ewentualna zmia-
na ładu międzynarodowego na wielobie-
gunowy „koncert mocarstw” i wycofa-
nie się Amerykanów z Europy, a wraz z 
tym  zanik funkcji obronnych NATO po-
zwoli Polsce na zachowanie państwowo-
ści? Zmiana ładu wersalskiego w 1939 
r. skończyła się dla Polski fatalnie. Były 
prezydent Czech Václav Havel nazywał  
obecność sił militarnych Stanów Zjed-
noczonych gwarancją bezpieczeństwa 
na kontynencie, gdyż „największym za-
grożeniem dla Europy jest sama Euro-
pa” skoro w przeszłości Europejczycy 
wywoływali konfl ikty, które następnie 
Amerykanie musieli rozwiązywać. Poli-
tyk czeski wyciągał wnioski z przeszło-
ści – po zakończeniu I wojny światowej 
żołnierze amerykańscy wrócili do kraju, 
po zakończeniu II wojny zostali i są na 
terenie Niemiec do dziś.

Premier Donald Tusk w czasie rokowań 
na temat „tarczy” wypowiedział dziwne 
zdanie: „Mamy poczucie, że Amerykanie 
zrozumieli, że linię Odry trzeba przekro-
czyć, a Polska nie leży już w strefi e pasa, 
który nie jest bezpośrednio broniony.” 
Skoro prezydent Barak Obama zawie-

sił realizację programu obrony antybali-
stycznej czy to oznacza, że polska armia 
nie może liczyć na wsparcie sojusznicze 
i nie obroni terytorium państwa skoro 
obrona NATO sięga tylko do Odry?

Bronisław Komorowski przypomniał 
sobie, że jako zwierzchnik sił zbrojnych 
nie powinien ograniczać się do nadawa-
nia awansów generalskich zausznikom 

(nie tak dawno fajtłapa dowodzący Biu-
rem Ochrony Rządu został obdarowany 
stopniem generała dywizji – nic nie wia-
domo, żeby w BOR były jakieś dywi-
zje, ale dywizjonera tam mają). W każ-
dym razie urzędnicy prezydenta zajrze-
li do kalendarza i spostrzegli, że pryncy-
pał już dwa lata zasiada pod żyrandolem.

Obudzili go, a wyrwany ze snu wypa-
lił z dwururki – zbuduje polską tarczę an-
tyrakietową! Na pierwszy rzut oka wy-
daje się, że wreszcie przaśny Bronek 
zrobił coś sensownego – obrona prze-
ciwlotnicza znajduje się w zapaści i nie 
jest w stanie niczego ochronić. Zainsta-
lowaliśmy radary systemu szkieletowe-
go (backbone), wchodzące w skład na-
towskiego Integrated Air Defence Sys-
tem (NATINADS),  nowoczesne rada-
ry N-12M dostarczone przez Przemysło-
wy Instytut Telekomunikacji (PIT) oraz 
stacje radiolokacyjne Selex RAT-31DL. 
Systemy te mają możliwość wykrywa-
nia i śledzenia balistycznych pocisków 
rakietowych wchodząc w w skład syste-
mu antyrakietowego NATO w Europie. 
Jednak nie mamy do tego nowego sprzę-
tu dla wojsk rakietowych. Tu sytuacja 
jest dramatyczna. Trzeba wkrótce wyco-
fać praktycznie wszystkie zestawy rakiet 
przeciwlotniczych małego zasięgu Ne-
wa-S.C (na uzbrojeniu od 1970 r.) i jedy-
ny zestaw dalekosiężny S-200 Wega, (na 
uzbrojeniu od 1986 r.); Rosjanie używają 
dziś rakiet S-400. Nie widać rakiet, które 
miałyby zastąpić wycofywane, zwłasz-
cza, że koszt takiego zakupu ocenia się 
10 mld dolarów. Naprawdę opl. odtwa-

rzać trzeba!
Pomysł zgłoszony przez Komorow-

skiego wspiera z całej siły szef BBN gen. 
Koziej, co nie dziwi, bowiem on zawsze 
był zwolennikiem budowy „tarczy”. W 
otoczeniu Komorowskiego jest też zna-
ny przeciwnik amerykańskiego projektu, 
doradca prezydencki prof. Kuźniar, który 
zamilkł. I w tym miejscu pochwały dla 
pomysłu Komorowskiego można zakoń-
czyć. Taki wniosek nasuwa się po prze-
czytaniu wypowiedzi Kozieja na temat 
„polskiej tarczy”.

Minister Koziej twierdzi, że w głów-
nych kierunkach rozwoju sił zbrojnych 
znajduje się uzgodnione z premierem 
Tuskiem zadanie rozwoju obrony prze-
ciwrakietowej. „Pan prezydent będzie 
chciał pilnować, aby ten priorytet był w 
nadchodzących latach realizowany” - de-
klaruje Koziej. Tymczasem w tzw. prio-
rytetach modernizacji technicznej MON 
na 2012 r. poza czteroma słowami w jed-
nym bardzo ogólnym zdaniu nie ma żą-
danych konkretów: „Objęcie priorytetem 
modernizacji systemów informacyjnych, 
obronę powietrzną (w tym przeciwrakie-
tową), wysoką mobilność, a ponadto sa-
mowystarczalność logistyczną, możli-
wość oddziaływania we wszystkich wy-
miarach (lądowym, powietrznym, mor-
skim, elektronicznym i cyberprzestrze-
ni), zapewnienie interoperacyjności w 
wymiarze narodowym i sojuszniczym.”

Koziej zapewnia, że polska obrona 
przeciwlotnicza będzie elementem sys-
temu europejskiego obrony antyrakie-
towej kompatybilna z systemem amery-
kańskim. Nic bliżej nie wiadomo na te-
mat europejskiego systemu antyrakieto-
wego więc zapewnienie, że polska obro-
na będzie częścią europejskiej jest dekla-
racją, łagodnie mówiąc, na wyrost. Ist-
nieją natomiast na terenie Europy różne 
amerykańskie instalacje, głównie rada-
rowe, które będą wchodziły w przyszły 
system obrony antybalistycznej. Holan-
dia nie czekając nie efekty w tworzeniu 
europejskiej obrony antyrakietowej już 
teraz zintegrowała własny system obro-
ny przeciwlotniczej i przeciwrakietowej 
(lądowy i morski) z USA, łącząc stano-
wiska dowodzenia w Hadze i Kolorado. 
Nic nie wskazuje, aby coś podobnego 
zrobiono, lub zamierzano zrobić w Pol-
sce.

W projekcie uczestniczą wojska te-
rytorialne (Logo National Guard 
Missile Defense).

Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica. Mieliśmy „bardzo dobre” stosunki z Rosją. 

Prezydent Obama chciał zresetować relacje z Kremlem.
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Jednak największym brakiem zgło-
szonego pomysłu jest problem fi nanso-
wania. Koziej twierdzi, że tarczę moż-
na zbudować biorąc pieniądze z budże-
tu MON. Jest to więcej niż wątpliwe. Ra-
kiety plot. nie są przecież jedynym pil-
nym wydatkiem obronnym, przypomnij-
my: okręty dla MW, samoloty szkolne i 
chociażby ostatni ogłoszony przez MON 
zamiar zakupu 1000 czołgów. Przed kil-
ku laty Grupa Kapitałowa Bumar pro-
ponowała zbudowanie „polskiej tarczy” 
obrony przestrzeni powietrznej RP. Ów-
czesny szef Bumaru Nowak oceniał opty-
mistycznie, że wystarczy na to 15 mld zł, 
ok. 5 mld dolarów, czyli więcej niż na za-
kup samolotów wielozadaniowych! 

W ramach rozwoju japońskiej tarczy 
antyrakietowej będą zainstalowane po-
ciski antybalistyczne Standard Missile 
3  (na czterech okrętach) i systemy ra-
kiet Patriot PAC-3, w ośmiu bazach na 
lądzie. Koszt programu około 9 mld do-
larów. Japonia zajmuje 377 835 km² Pol-
ska nie wiele mniej 312 679 km².

Koziej nie wie ile trzeba będzie wydać 
na „polską tarczę”: „W tej chwili szaco-
wane są koszty takiego programu.” Infor-
muje nas, że Komorowski planuje, by fi -
nansować go z przyrostu budżetu obron-
nego, który będzie wynikał z wzrostu 
PKB bowiem budżet MON jest skorelo-
wany ze wzrostem gospodarczym i wy-
nosi 1.95 proc. PKB - jeśli PKB rośnie, 
zwiększa się też suma, którą do dyspozy-
cji ma MON. „Uważamy, że ten przyrost 
powinien być brany na to najważniejsze 
zadanie (...). W ciągu dekady z tego przy-

rostu MON powinien być fi nansowany 
ten program” - przekonuje Koziej. Nikt 
oczywiście nie wie ile będzie tych „do-
datkowych” pieniędzy i wypada zapytać 
z czego zamierza Komorowski sfi nanso-
wać „tarczę” jeśli wzrostu PKB nie bę-
dzie. Charakterystyczne zresztą, że na te-
mat wypowiedzi o „tarczy” milczą pre-
mier, minister fi nansów i minister obro-
ny. Amerykanista prof. Lewicki nazy-
wa pomysł Komorowskiego „szalonym” 
i dodaje – „W tym  wypadku mamy już 
zupełną kompromitację urzędu prezy-
denta. Nie wolno publicznie wychodzić 
z inicjatywami, które nie mają najmniej-
szej szansy na realizację.”

Faworyt Katarzyny II Gieorgij Potiom-
kin w 1787 roku zorganizował dla cary-
cy i jej dworu przejażdżkę po Dnieprze w 
celu pokazania jak wielki sukces odniósł 
podczas kolonizacji prowincji. W tym 
celu aby wywrzeć wrażenie zmontował 
kilka przenośnych „wiosek” rozmiesz-
czonych wzdłuż brzegu rzeki. Gdy sta-
tek Katarzyny pojawiała się w polu wi-
dzenia, przebrani za wieśniaków ludzie 
Potiomkina wznosili radosne okrzyki na 
cześć carycy. Po zapoznaniu się z pomy-
słem Komorowskiego można sądzić, że 
planuje się zbudowanie, wzorem kniazia 
Potiomkina, tarczę potiomkinowską.

W dniu 14 sierpnia 2008 r. negocjator 
polski Andrzej Kremer podpisał z amery-
kańskim negocjatorem Johnem Roodem 
porozumienie o budowie i stacjonowaniu 
w Polsce bazy antyrakietowej. Minister 
Kremer zginął 10 kwietnia 2010 na po-
kładzie samolotu w Smoleńsku.

Po owocach ich poznacie
Cyryl I i arcybiskup Józef Michalik w czasie podpisy-
wania deklaracji tzw. pojednania nie odmówili „Oj-
cze nasz”, a nawet się nie przeżegnali.

„Strzeżcie się fałszywych proroków, 
którzy przychodzą do was w owczej 
skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wil-
kami. Poznacie ich po ich owocach. 
Czy zbiera się winogrona z ciernia albo 
z ostu fi gi? Tak każde dobre drzewo wy-
daje dobre owoce, a złe drzewo wydaje 
złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać 
złych owoców ani złe drzewo wydać do-
brych owoców. Każde drzewo, które nie 
wydaje dobrego owocu, będzie wycięte 
i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich 
po ich owocach” (Mt 7,15-20). Te słowa 
z Ewangelii św. Mateusza mogą być naj-
lepszym komentarzem wizyty patriarchy 
moskiewskiego Cyryla I w Polsce.

Ktokolwiek bowiem interesuje się pra-
wosławiem, wie doskonale, że gość, któ-
ry zawitał nad Wisłę, jest człowiekiem 
niewiarygodnym. O jego przeszłości 
agenturalnej w ostatnim tygodniu na ła-
mach „GP” pisał Wespazjan Wielohor-
ski. Do tego tekstu dodam, że patriar-
cha przez ostatnie lata zacięcie zwal-
czał katolicyzm na wschód od rzeki Bug. 
Ostrze kierował przede wszystkim prze-
ciwko unitom, czyli tym chrześcijanom 
wschodnim, którzy na mocy Unii Brze-
skiej z 1596 r. przyjęli zwierzchnictwo 
biskupa Rzymu, a którzy pomimo prze-
śladowań zarówno ze strony carów ro-
syjskich, jak i władzy komunistycznej, 
przetrwali do dnia dzisiejszego na Bia-
łorusi i Ukrainie. W tym ostatnim kraju 
Cyryl I wzorem swoich poprzedników 
zwalcza także struktury Cerkwi prawo-
sławnej Patriarchatu Kijowskiego, która 
powstała w 1991 r. jako próba zahamo-
wania rusyfi kacji i ożywienia życia reli-
gijnego. Dlatego też każda wizyta w Ki-

Ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski

jowie hierarchy z Moskwy odbywa się 
w atmosferze protestów środowisk nie-
podległościowych. Tak też było w cza-
sie ostatniej wizyty, 28 lipca br. Patriar-
cha narzuca także swoją jurysdykcję pra-
wosławnym diecezjom w innych kra-
jach powstałych po rozpadzie dawnego 
ZSRR. Dotyczy to m.in. Estonii, Łotwy, 
Litwy i Mołdowy. Jest to działalność na 
wskroś imperialna, zgodna z interesami 
politycznymi Rosji.

W tym miejscu trzeba dodać, że Cer-
kiew prawosławna w Polsce uniezależni-
ła się od Moskwy w 1924 r. Jednak nie 
obyło się to bez ostrych konfl iktów. Ich 
apogeum było zastrzelenie arcybiskupa 
warszawskiego Jerzego Jaroszewskiego, 
zwolennika niezależności. Zbrodni tej 
dokonał rosyjski archimandryta prawo-
sławny Smaragd Łatyszenko. Po II woj-
nie światowej struktury cerkiewne zosta-
ły mocno spenetrowane przez SB, która 
do współpracy wciągnęła także obecne-
go metropolitę Sawę. Swoich agentów 
miała także bezpieka radziecka. Niestety 
lustracja w ostatnich latach została stor-
pedowana.

Osobną sprawą są afery gospodarcze, 
w które uwikłany jest Cyryl I, a które 
szeroko opisują media niezależne i śro-
dowiska rosyjskich dysydentów. Jak 
więc w tym kontekście można zrozu-
mieć peany, które pod adresem Cyryla 
I wypowiedzieli ostatnio m.in. prymas-
senior ks. kard. Józef Glemp i przewod-
niczący Konferencji Episkopatu Polski, 
ks. abp Józef Michalik? Czyżby o tym 
wszystkim nie wiedzieli? A może wie-
dzą i mimo to poświęcają prawdę dla do-
raźnych celów? Postępowanie polskich 
hierarchów jest tym bardziej zaskakują-
ce, gdy po uwagę weźmie się fakt, iż Pa-
triarchat Moskiewski od wieków, w prze-
ciwieństwie do Kościoła katolickiego 
(w tym obrządków greckokatolickiego i 
bizantyńsko-słowiańskiego), uzależnio-
ny jest całkowicie od władzy państwo-
wej. Tak było za carów Iwana Groźnego i 
Piotra Wielkiego i tak też było za czasów 
Stalina i Breżniewa. Za tych ostatnich 
władców Cerkiew była tylko marionet-
ką, a wszyscy wyżsi duchowni byli bądź 
agentami KGB, bądź wręcz jej funkcjo-
nariuszami oddelegowanymi na tzw. od-
cinek kościelny. Niestety, podobnie jest 
za czasów obecnego „cara” Władimira 
Putina, który jako wieloletni funkcjona-
riusz służb specjalnych traktuje Cerkiew 

wyłącznie jako narzędzie do realizacji 
swoich celów. Dlatego też wizytę Cyry-
la I należy traktować nie jako pielgrzym-
kę pokoju, ale jako misję służbową, wy-
konywaną w imieniu tego, który patriar-
chę osadził na jego tronie. Jak mówi sta-
re powiedzenie: „car każe, sługa musi”.

Co do okoliczności podpisania dekla-
racji tzw. pojednania, to trzeba wyraźnie 
podkreślić, że prezydent Komorowski 
i premier Tusk robili, co mogli, aby 
nadać jej wyraz polityczny. O charak-
terze politycznym świadczą także oko-
liczności podpisania dokumentu. Nie od-
było się to bowiem w czasie nabożeń-
stwa ekumenicznego w katedrze kato-
lickiej lub prawosławnej, ale w czasie 
urzędowej „ofi cjałki” na terenie Zam-
ku Królewskiego. Sygnatariusze nie tyl-
ko nie pomodli się przed złożeniem swo-
ich podpisów, ale nawet się nie przeże-
gnali. Tak jakby byli poprawnymi poli-
tycznie urzędnikami. Czyżby zasady no-
wej ewangelizacji nie obejmowały naj-
ważniejszych dostojników kościelnych? 
Oczywiście salę zapełnili nie wierni obu 
wyznań, ale grupa starannie dobranych 
polityków (Pawlak, Boni, Borusewicz, 
Gronkiewicz-Waltz) oraz ambasador Ro-
sji i establishment warszawski. Sam do-
kument zawiera słowa ważne, ale są one 
tak ogólne, że nie czynią przełomu. Co 
do pojednania, to Polacy i Rosjanie nie są 
ze sobą skłóceni. Będą żyli tak jak do tej 
pory, niezależnie od tego, czy jakiś do-
kument zostanie podpisany, czy nie. Je-
dynie niektórzy politycy robią, co mogą, 
aby zafałszować historię.

„Kościoły i narody potrzebują na-
uczycieli głoszących i żyjących zgodnie 
z prawdą wolną od ideologicznego za-
barwienia. Potrzebują prawdy Ewange-
lii głoszonej w miłości” – powiedział 
ks. abp Michalik. Święte słowa. Tyle tyl-
ko, że takimi nauczycielami nie są ani 
Cyryl I, ani jego mocodawca z Kremla.

Gazeta Polska, 22 sierpnia 2012 r.
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Jubileusz 13-lecia SKOK w WołominieJubileusz 13-lecia SKOK w Wołominie
1 września 2012 roku minęło 13 lat od momentu rozpoczęcia działalności przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową w Wo-
łominie. Po 13 latach działalności trzeba powiedzieć, że powstała duża, stabilna i bezpieczna instytucja fi nansowa. Obecnie w 94 Oddzia-
łach położonych na terenie dziewięciu województw Kasa obsługuje ponad siedemdziesiąt tysięcy Członków – stałych Klientów, a aktywa 
Kasy wynoszą blisko miliard osiemset milionów złotych. Rozwój terytorialny i stały przyrost bazy członkowskiej powodują konieczność 
wzrostu zatrudnienia, rok rocznie powstają nowe miejsca pracy. Obecnie SKOK w Wołominie zatrudnia blisko 300 osób.

Od kilku lat z satysfakcją obserwujemy 
dynamiczny rozwój Kasy, która z małej 
instytucji zatrudniającej dwie osoby wy-
rosła na instytucję fi nansową plasującą 
się w czołówce kas spółdzielczych w na-
szym kraju.

W 2010 r. SKOK w Wołominie po raz 
pierwszy znalazła się w setce najwięk-
szych instytucji fi nansowych w Pol-
sce (ranking „Polityki”) – wówczas na 
99. miejscu. W 2011 rok Kasa awanso-
wała i uplasowała się na 91. pozycji. W 
tegorocznym rankingu zajęła 86. miej-
sce (wg danych za 2011 r.) i awansowała 

o 5 miejsc w stosunku do roku ubiegłego.
W bieżącym roku wg rankingu „Rzecz-

pospolitej” (wg danych za 2011 rok) 
SKOK w Wołominie awansowała z trze-
ciego na drugie miejsce i jest drugą co do 
wielkości Kasą wśród ponad sześćdzie-
sięciu spółdzielczych kas w naszym Kra-
ju. Szczegóły osiągnięć trzynastoletniej 
działalności przedstawimy w kolejnym 
numerze dwutygodnika „Dobry Znak”.

21 września 2012 roku odbyły się uro-
czyste obchody 13-lecia SKOK w Woło-
minie. Jak co roku jubileusz rozpoczęła 
uroczysta msza święta w kościele Świę-

tego Józefa Robotnika w Wołominie, po 
której w uroczystym przemarszu z udzia-
łem gwiazd polskiego kina, Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego za-
proszeni goście, pracownicy, członko-
wie i sympatycy SKOK w Wołominie 
przeszli na Plac 3 Maja, aby wziąć udział 
w jubileuszowym festynie.

Uroczystości na Placu 3 Maja uświetni-
ły występy znanych artystów polskiej es-
trady – Michał Wiśniewski z zespołem, 
Video oraz Bayer Full.

opr. red.
zdjęcia: Magda W.

Prezes wołomińskiego SKOK Mariusz Gazda z synem prof. Józefa 
Szaniawskiego, Filipem.

Występ zespołu Bayer Full.



3Numer 4 (9), 24 września 2012 GAZETA WOŁOMIŃSKA

Konwent Powiatów Województwa MazowieckiegoKonwent Powiatów Województwa Mazowieckiego
Stanowisko Konwentu Powiatów – To pierwsze tak liczne spotkanie starostów z całego województwa na terenie powiatu wołomińskie-
go. Konwent Powiatów przyjął stanowisko w sprawie sposobu fi nansowania usług medycznych realizowanych przez szpitale powiato-
we na Mazowszu.  Dokument  trafi   m.in. do Bartosza Arłukowicza Ministra Zdrowia i Agnieszki Pachciarz Prezesa Narodowego Fundu-
szu Zdrowia oraz Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W dniach 13/14.09. 2012 w powiecie 
wołomińskim obradował Konwent Po-
wiatów Województwa Mazowieckiego  
poświęcony jakże ważnej problematy-
ce, ważnej i dla samorządów ale przede 
wszystkim dla naszych mieszkańców, 
problematyce m.in. fi nasowania świad-
czeń zdrowotnych na Mazowszu w 2012 
i 2013 roku, perspektyw fi nansowania 
szpitali powiatowych i form organiza-
cyjnych, przekształcania formy organi-
zacyjnej szpitala, możliwości rozwoju 
i zagrożenia w funkcjonowaniu na ryn-
ku świadczeń zdrowotnych szpitali po-
wiatowych.

W konwencie wzięło udział rekordowo 
aż 33 starostów z całego Mazowsza oraz 
przedstawiciele m.in. Ministra Zdrowia,  
Wojewody Mazowieckiego, Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, Centrali  

Narodowego Funduszu Zdrowia, Rady  
Narodowego Funduszu Zdrowia, Związ-
ku Pracodawców Mazowieckiego Poro-
zumienia Szpitali Powiatowych i dyrek-
torzy szpitali powiatowych.

W specjalnie przygotowanej konferen-
cji prasowej wzięli udział Piotr Uściń-
ski Starosta Wołomiński – gospodarz, 
Bogdan Pągowski Starosta Powiatu Wy-
szkowskiego – Przewodniczący Kon-
wentu, Wiesław Czarnecki z Rady NFZ, 
Anna Kwiecień Wiceprezydent Rado-
mia, Ewa Łagońska Dyrektor Departa-
mentu Zdrowia Województwa Mazo-
wieckiego Urząd Marszałkowski, Elż-
bieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wy-
działu Zdrowia, Mazowiecki Urząd Wo-
jewódzki w Warszawie, Cecylia Do-
mżała – Prezes Związku Pracodawców 
Mazowieckiego Porozumienia Szpita-

li Powiatowych, Robert Mazur Dyrektor 
Szpitala w Wołominie. 

Zebrani na konwencie Starostowie wy-
pracowali wspólne konkretne stanowi-
sko, którego treść przytaczam poniżej.  
Trafi  ono m.in. do Bartosza Arłukowicza 
Ministra Zdrowia, Jacka Kozłowskie-
go Wojewody Mazowieckiego, Adama 
Struzika Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego, Pani Agnieszki Pachciarz 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
oraz Dyrektora Mazowieckiego Oddzia-
łu Wojewódzkiego NFZ .

To pierwszy konwent w naszym powie-
cie. Konwent obywał się w hotelu Try-
logia – Galop Centrum Konferencyjno-
Bankietowe w Zielonce. 

Piotr Kaczorek, 
Rzecznik Starosty Wołomińskiego. 

I Warszawska Giełda WyrobówI Warszawska Giełda Wyrobów
Tradycyjnych i Regionalnych – NABIAŁTradycyjnych i Regionalnych – NABIAŁ
21 września 2012 roku w siedzibie Praskiej Giełdzie Spożywczej [PGS] w Ząbkach 
przy ul. Piłsudskiego 180, w godzinach: 11:00 – 13:00 odbyła się I Warszawska 
Giełda Wyrobów Tradycyjnych i Regionalnych – NABIAŁ. Została ona zorganizo-
wana w ramach VIII Wystawy Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych POLSKIE 
SMAKI, która odbywała się na przyległym terenie rynku hurtowego PGS.

W ramach I Warszawskiej Giełdy Wy-
robów Tradycyjnych i Regionalnych – 
NABIAŁ swoje najnowsze oraz najcie-
kawsze produkty nabiałowe, posiadają-
ce właściwości wyrobów tradycyjnych 
i regionalnych, zaprezentowały okręgo-
we spółdzielnie mleczarskie oraz inne 
zakłady mleczarskie z całego kraju – 
w tym także zrzeszenia producentów 
prowadzących mleczarskie fi rmy rodzin-
ne.

Kilkunastu znanych producentów zgło-
siło 31 produktów nabiałowych, z któ-
rych każdy z osobna został przedsta-
wiony przez swojego producenta w for-
mie krótkiej prezentacji multimedialnej, 
ukazującej między innymi istotne cechy 
i walory produktu.

Do wzięcia udziału w I Warszawskiej 
Giełdzie Wyrobów Tradycyjnych i Re-
gionalnych – NABIAŁ oprócz produ-
centów zostali zaproszeni przedstawicie-

le hurtowni nabiałowych oraz hurtowni 
spożywczych prowadzących działy na-
biału, a także przedstawiciele znanych 
sieci sklepów spożywczych.

Pragniemy, aby organizowana przez 
nas giełda nabiałowa przerodziła się 
w forum wymiany doświadczeń oraz sta-
ła się inspiracją do bezpośrednich, owoc-
nych spotkań biznesowych pomiędzy 
handlowcami a wytwórcami tradycyj-
nych i regionalnych produktów mleczar-
skich.

Po zakończeniu prezentacji, uczestnicy 
I Warszawskiej Giełdy Wyrobów Trady-
cyjnych i Regionalnych – NABIAŁ zo-
stali zaproszeni do degustacji wszystkich 
prezentowanych wcześniej produktów.

Należy podkreślić, że Giełda zosta-
ła zorganizowana z wielkim rozmachem 
i profesjonalizmem. Gratulacje dla orga-
nizatorów.

opr. red

Magda Gessler z wyróżnionymi i nagrodzonymi.       fot. Stanisław Galicki

Aktywność społeczna w Wołominie
Współpracujemy poza(samo)rządowo

Wspólnie zdecydujmy o tym, jak ma wyglądać 
współpraca Gminy Wołomin z organizacjami 
pozarządowymi w 2013 roku.

Zaproszenie do współtworzenia projek-
tu Programu współpracy Gminy Wołomin 
z organizacjami pozarządowymi na 2013 
rok.

Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji zapra-
sza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Pro-
gramu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowy-
mi na 2013 rok.

►Założeniem w pracach nad przyszłorocznym programem współ-
pracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym 
w roku 2012. Program na 2012 rok dostępny jest na stronie interne-
towej www.wolomin.org w zakładce Strefa NGO/Programy współ-
pracy.

►Zapraszamy do wskazania konkretnych propozycji zmian w treści 
Programu, uzupełnienia
i doprecyzowania zapisów, itp. W celu składania propozycji pro-
ponujemy wykorzystanie Formularza, który dostępny jest w wersji 
elektronicznej na stronie internetowej www.wolomin.org w zakładce 
Strefa NGO/Druki do pobrania

►Formularz w wersji papierowej można złożyć osobiście, w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego
w Wołominie, odesłać pocztą na adres: ul. Ogrodowa 4, 05-200 
Wołomin lub w wersji elektronicznej e-mail: dialog@wolomin.org 
w terminie do 28 września 2012 r. do godz. 16.00. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 763 30 72 oraz 
w pok. 216. 

►Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zo-
stanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie kon-
sultacjom. Zapraszamy również do zapoznania się z harmonogra-
mem prac nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 
2013 rok. 

Więcej informacji na www.wolomin.org 

Zapraszamy do współpracy!
Dobre praktyki musimy wypracować wspólnie.

Starosta Piotr Uściński podczas obrad z zaproszonymi gośćmi.
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Po uzyskanych informacjach o planowanym przez Urząd Marszałkowski rozpoczę-
ciu przebudowy drogi Wojewódzkiej nr 631 od granic Warszawy w kierunku Stru-
gi, skierowałem do MZDW odpowiednie zapytania dotyczące istniejącej stacji paliw 
w pasie drogowym, przeznaczonym do rozbudowy ronda i odchodzące od niego jezd-
ni dwu pasmowych. Na skierowane pytania uzyskałem od Dyrektora MZDW następu-
jącą odpowiedź: 

1. Miesięczny czynsz dzierżawy gruntu pasa drogowego określony w w/w umowie 
wraz z aneksem na chwilę obecną wynosi ponad 10 tysięcy brutto.

2. W świetle postanowień umowy dzierżawy części pasa drogowego z zawartej 
w sierpniu 2004 r. zmienionej aneksem z września 2006 r. w okresie wypowiedze-
nia Inwestor zobowiązany jest do likwidacji na własny koszt, wzniesionych obiektów 
i urządzeń stacji paliw na dzierżawionym terenie bez jakichkolwiek roszczeń z tego ty-
tułu wobec MZDW.

3. Pismem z dnia 26 czerwca 2012 r. MZDW wypowiedziało przedmiotową umowę 
dzierżawy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

4. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi po uzyskaniu zezwolenia na realizację in-
westycji drogowej oraz po zabezpieczeniu środków fi nansowych na jego realizację. 

Przewidywany termin uzyskania decyzji Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla rozbudowy 
drogi wojewódzkiej nr 631 to czwarty kwartał (jesień) 2012 roku.

Z tej informacji wynika że dzierżawca na podstawie za akceptowanej umowy jest zobowiązany do końca roku rozebrać obiekt sta-
cji paliw i udostępnić MZDW teren przeznaczony w projekcie pod rozbudowę drogi 631 bez prawa jakichkolwiek roszczeń. Co zaś 
tyczy się możliwości dochodzenia przez inwestora odszkodowania od organów administracyjnych wydających decyzje zezwalają-
ca na budowę obiektu to jest to kwestia również bezsporna. W rzeczywistości stacja paliw ma zostać rozebrana na skutek realizacji 
umowy pomiędzy MZDW a dzierżawcą a nie z winy Urzędu wydającego pozwolenie na budowę.

Szanowni Państwo przebudowa wspomnianej drogi wojewódzkiej 631 na pograniczu Ząbek i Zielonki w szerokie dwu pasmowe 
jezdnie i rondo jest od lat oczekiwaną inwestycja przez Mieszkańców w/w miejscowości ale także całego Powiatu Wołomińskiego 
i licznie przemieszczających się Warszawiaków. To jest ogromna szansa dla udrożnienia ruchu i przepustowości pojazdów w tym 
najbardziej zakorkowanym rejonie w godzinach szczytu i weekendy. Mam nadzieję że tej inwestycji nie zablokują tak popularne 
współcześnie koleżeńskie układy i będziemy mogli dostrzec już w Listopadzie rozpoczęcie prac drogowych w tym rejonie.

Warto przypomnieć że pełniąc od 2004 r. funkcję przewodniczącego Zespołu Koordynującego Modernizacje Dróg Wojewódzkich 
w Powiecie Wołomińskim podejmowałem wiele interwencji na prośbę Mieszkańców Ząbek i Zielonki by nie dopuścić do wybudo-
wania obiektu stacji paliw na podstawie fałszywych danych, z naruszeniem prawa, wydanych przez Urząd Miasta Ząbki warunkach 
zabudowy, które zostały w 2007 r. unieważnione przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Pozwolenie na budowę zostało jed-
nak utrzymane w mocy a ówczesny powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 2009 r. zamiast w oparciu o decyzje SKO roz-
począć procedurę unieważnienia pozwolenia na budowę, dokonał odbioru obiektu i dopuszczenia do użytkowania.

Sprawą wydanej w 2001 r. przez ówczesne Władze Miasta Ząbki decyzji na budowę stacji paliw na podstawie zapisanych fałszy-
wych danych zajmowała się prokuratura, zajmował się nią Sąd, a nawet Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego która po licznych 
przesłuchaniach uznała za zasadne skierowanie wniosku do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z podejrzeniem popeł-
nienia przestępstwa i skierowała sprawę do Prokuratury Okręgowej w Warszawie która przekazała akta spray do Prokuratury Rejo-
nowej w Wołominie. Sprawie przyglądało się również CBA. 

Ryszard Walczak Radny Powiatu Wołomin
b. przewodniczący Zespołu Koordynującego

Modernizację Dróg Wojewódzkich 
w Powiecie Wołomińskim 

Stacja paliw przy rondzie na pograniczu 
Ząbek z Zielonką do rozbiórki?

Do redakcji PATRII wpłynął mail od radnego powiatowego Ryszarda Walczaka, 
który poniżej zamieszczamy.

 

Wołomin 
przy Urzędzie Miasta,  

ul. Ogrodowa 4 
24-27 września 2012 

Pomnik Inki Pomnik Inki 
stanął w Krakowiestanął w Krakowie
Pomnik Danuty Siedzikówny „Inki”, zamordowa-
nej przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, zo-
stał dzisiaj odsłonięty w krakowskim Parku Jordana. 
W uroczystościach wzięły setki osób.

– Obok popiersi wybitnych ofi cerów 
AK i Wojska Polskiego – gen. Andersa, 
gen. Okulickiego, gen. Fieldorfa „Nila” 
i rotmistrza Pileckiego oraz wielkich Po-
laków, jak Zbigniew Herbert, będzie też 
popiersie skromnej sanitariuszki, ale ona 
reprezentuje całą rzesze sanitariuszek 
i łączniczek AK (...) „Inka” będzie w tym 
Parku jak w rodzinie - mówił podczas 
uroczystości Piotr Szubarczyk z IPN 
w Gdańsku.

Jak zaznaczył Danuta Siedzikówna 
“Inka” nie była przypadkową ofi arą UB.

– Z punktu widzenia sowieckich intere-
sów w Polsce była winna, bo przeciwsta-
wiała się wizji Polski jako dominium so-
wieckiego i przeciwstawiała się tzw. no-
wej rzeczywistości – podkreślił Szubar-
czyk. Podczas uroczystości ulubioną pio-
senkę “Inki” – “Wymarsz uderzenia” za-
śpiewała Aleksandra Fedaczyńska.

W rozmowie z portalem Niezależna.pl 
Krzysztof Szubarczyk pytany o atmosfe-
rę uroczystości nie ukrywa zadowolenia: 
– Jestem szczęśliwy. Zajmuję się „Inką” 
od 11 lat i wiem na czym polega eduka-
cja historyczna. Jeśli się czegoś nie po-
wtórzy wiele razy, to tego nie ma. Uda-
ło się. Historia „Inki” to historia tamte-
go tragicznego pokolenia. Historia ko-
biet tamtego pokolenia – mówił histo-
ryk, którego zdaniem postać Danuty Sie-
dzikówny może być dla młodych ludzi 
wzorem. – Kiedy mówię o niej do mło-
dzieży przypominam im wierz Norwida 
„Przeszłość”. Dość łatwo go zapamiętać 
„Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek da-
lej”.

Autorem pomnika D. Siedzikówny jest 
salezjanin ks. Leszek Kruczek. Popiersie 
odsłonili: wuj „Inki” żołnierz AK Bru-
non Tymiński, córka zmarłego w kata-
strofi e smoleńskiej gen. broni Włodzi-
mierza Potasińskiego Aleksandra Po-
tasińska oraz przedstawiciel dowódcy 
2 Korpusu Zmechanizowanego płk Ma-
rek Szczudliński.

„Inka” była sanitariuszką 5. Wileńskiej 
Brygady AK. Wczesną wiosną 1946 r. 
nawiązała kontakt z ppor. Zdzisławem 
Badochą „Żelaznym”, dowódcą jedne-
go ze szwadronów „Łupaszki”. Służyła 
w tym szwadronie jako łączniczka i sa-
nitariuszka, uczestnicząc w akcjach prze-
ciwko NKWD i UB. Aresztowana w lip-
cu 1946 r. przez UB została oskarżona 
o udziału w związku zbrojnym, mającym 
na celu obalenie siłą władzy ludowej 
oraz mordowanie milicjantów i żołnie-
rzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego. Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdań-
sku wydał wyrok śmierci.

W przesłanym siostrom grypsie z wię-
zienia Siedzikówna napisała: „Powiedz-
cie mojej babci, że zachowałam się jak 
trzeba”. Zdanie to - według badaczy - na-
leży tłumaczyć nie tylko przebiegiem 
śledztwa, lecz także odmową podpisania 
prośby o ułaskawienie. Prośbę taką do 
ówczesnego prezydenta Bolesława Bie-
ruta skierował za nią jej obrońca. Bierut 
nie skorzystał z prawa łaski. 28 sierpnia 
1946 r. niespełna 18-letnia Siedzikówna 
została zastrzelona strzałem w głowę.
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