
   Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku było 
możliwe dzięki podjęciu po upadku Powstania Styczniowe-
go pracy organicznej ukierunkowanej na budowę potencjału 
gospodarczego i na edukację niższych warstw społecznych, 
budzącej ducha patriotycznego twórczości Henryka Sienkiewicza 
i Jana Matejki, przygotowaniom do przyszłej wojny prowadzo-
nym przez organizacje strzeleckie, czynowi zbrojnemu i ofiar-
ności żołnierzy wszystkich trzech brygad legionowych oraz 
Polskiej Organizacji Wojskowej, zdolnościom strategicznym 
i przywódczym Józefa Piłsudskiego oraz dzięki talentom poli-
tycznym i dyplomatycznym Romana Dmowskiego i Igna-
cego Paderewskiego. Polacy potrafili 97 lat temu wyko-
rzystać sprzyjające okoliczności i wywalczyć suweren-
ne państwo. Jednak już po tym wydarzeniu Józef Piłsudski 
przestrzegał wielokrotnie swoich rodaków przed niebezpieczeń-
stwem utraty wolności w przypadku zaniechania dalszych wysiłków. 
    W trakcie ostatnich kilku lat w mediach głównego (choć 
mętnego) nurtu intensywnie propagowano „nowoczesny 
patriotyzm”, który miał się ograniczać wyłącznie do prze-
strzegania prawa i niektórych norm społecznych (płacenie 
podatków, kupowanie biletów komunikacji miejskiej i nawet 
sumienne zbieranie odchodów po swoim psie z chodników). 
W konsekwencji wykluczał on jakąkolwiek aktywność obywatelską, 
przede wszystkim w postaci kontroli władzy. W rzeczywistości po-
stawa patriotyczna poza spełnianiem obowiązków polega także na
poświęceniu. Posiadanie suwerennego państwa daje nam możliwość 
uchwalania prawa i kształtowania systemu edukacji w oparciu o wy-
znawane przez nas wartości, tworzenia warunków do swobodnego 
rozwoju rodzimej przedsiębiorczości. Warto zatem poświęcić dla 
Polski swój czas, własne umiejętności i wiedzę, gdyż niepodległość nie 
musi być dana nam na zawsze, a korzyści z niej są dla nas bezcenne.

Krzysztof Męka
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Odzyskania Niepodległości zachęcamy do wywieszenia 
flagi narodowej. Ten prosty gest będzie wyrazem dumy 
z  naszej ojczyzny oraz z działań i walki naszych przod-
ków prowadzonych na rzecz odzyskania wolności.
W listopadzie zachęcamy również do zapalenia zniczy 
przy grobach polskich bohaterów oraz przy poświę-
conych im pomnikach i miejscach pamięci narodowej.  

  W dniach 22-25 grudnia 1914 r. żołnierze I Bryga-
dy Legionów dowodzeni przez Kazimierza Sosnkow-
skiego stoczyli pod Łowczówkiem zwycięską bitwę 
z wojskami rosyjskimi. Wśród poległych legioni-
stów był pochodzący z Wieliczki Bolesław Szpunar.

    W Warszawie odbył się pogrzeb ekshumowanych 
i zidentyfikowanych żołnierzy wyklętych (m.in. Hie-
ronima Dekutowskiego „Zapory”). W uroczysto-
ściach udział wzięli członkowie wielickiego klubu GP.

Pr
zy

po
m

in
am

y
W

yd
ar

ze
ni

e
Kultura

Polecam
y

Łowczówek, cmentarz legionistów.                          fot.: Danuta Lachman

Warszawa, 27.09.2015 r., pogrzeb żołnierzy wyklętych.               fot.: KM

  Zdzisław Broński „Uskok”,  
  Pamiętnik, Lublin-Warszawa 2015,                    
  Instytut Pamięci Narodowej. 

 Wspomnienia legendarnego dowódcy żołnierzy 
niezłomnych z Lubelszczyzny są zapisem prowadzo-
nych walk oraz zbiorem niezwykle trafnych spostrzeżeń 
dotyczących dokonujących się przemian społecznych 
i politycznych. Wydanie z 2015 r. zostało wzboga-
cone o nieczytelne dotąd fragmenty pamiętnika.  

  Z filmoteki bezpieki,
  Telewizja Republika,
  w każdą sobotę o godz. 20.15.

   Cezary Gmyz wraz z zaproszonym gościem 
przybliżają mniej i bardziej znane epizody z hi-
storii PRL. W programie prezentowane są unikal-
ne materiały filmowe z archiwum tajnych służb.

10 XI (godz. 16.30), Kraków, Katedra Wawelska, 
comiesięczna Msza św. w intencji Marii i Lecha 
Kaczyńskich, pozostałych ofiar tragedii smoleńskiej, 
po mszy apel pod Krzyżem Pamięci.

11 XI (godz. 10.00), Wieliczka, Msza św. w intencji 
Ojczyzny w kościele św. Klemensa, po mszy uroczy-
stości pod pomnikiem Odrodzenia Polski.

11 XI, Kraków, społeczne obchody Święta Niepodle-
głości, 16.30 Katedra Wawelska, msza św., następnie 
przemarsz pod Krzyż Pamięci, 18.00 wystąpienie 
Jarosława Kaczyńskiego.

14 XI (godz. 12.00), Kraków-Łagiewniki, Sanktuarium 
Św. Jana Pawła II, odsłonięcie Piety Smoleńskiej.

22 XI (godz. 13.00), Kraków, Bazylika Mariacka, Msza 
św. w intencji żołnierzy wyklętych oraz bezpłatna 
projekcja filmów poświęconych żołnierzom niezłom-
nym w kinie Kijów. 

Zapowiedzi Pomnik Odrodzenia Polski w Wieliczce.                                                    fot.: KM

Pomnik Józefa Piłsudskiego w Warszawie.                                                 fot.: KM

Kraków, Miesięcznica Smoleńska.   
fot.: KM

Spotkania Klubu Gazety Polskiej odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca. 
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.



     W życiu codziennym,  zajęci sprawami 
najpewniej ważnymi, lecz niekoniecznie 
najważniejszymi, coraz rzadziej nieste-
ty, znajdujemy czas i siłę, żeby zastano-
wić się nad tym, co w tym naszym życiu 
jest rzeczywiście ważne, najważniejsze. 
Są jednak takie chwile, które sprzyja-
ją głębszemu namysłowi nad sprawami 
ważnymi niewątpliwie, sprawami waż-
nymi niewątpliwie zarówno w życiu 
człowieka jak i w życiu narodu. Właśnie 
nadarza się dobra sposobność, żeby każ-
dy z nas spróbował podjąć taki wysiłek. 
Zbliża się bowiem kolejna rocznica od-
zyskania przez Polskę, po wiekach znie-
wolenia,  niepodległości w roku 1918.
   Z pewnością jest wiele przyczyn dla 
których Polska odzyskała w 1918  roku 
możliwość samostanowienia - prawo 
do swobodnego kształtowania swojego 
ładu/porządku politycznego, społeczne-
go, gospodarczego, oraz kulturowego, 
wreszcie prawo do utworzenia własne-
go państwa. Historycy czy politolodzy, 
opisując okoliczności odzyskania przez 
Polskę niepodległości i suwerenności 
wskazują wtedy najczęściej na czynni-
ki związane z sytuacją europejską po 
„Wielkiej Wojnie”, podkreślają osobiste 
zasługi w dziele odrodzenia Polski wy-
bitnych Polaków, Piłsudskiego i Dmow-
skiego. Wydaje się jednak, iż jednym 
z niemniej istotnych czynników przesą-
dzających  o możliwości samostanowie-
nia Polaków było, widoczne w perspek-
tywie „historii długiego trwania” , trwałe 
przywiązanie Polaków do idei wolności. 
W ethosie narodu polskiego wolność, 
zarówno w wymiarze indywidualnym, 
jak i w wymiarze życia zbiorowego, 
była i jest jedną z wartości najważniej-
szych, wartości ważnej samej w sobie, 
która nie podlega negocjacjom, której 
wymienić na inną po prostu nie można. 

      Oczywiście, chcąc udanie odnajdywać 
się w codziennej rzeczywistości, wszyscy, 
żyjący, „w różnych miejscach i różnych 
czasach” muszą uczyć się jak rozpozna-
wać okoliczności i warunki  tworzące 
ludzką codzienną  egzystencję. Jest to 
umiejętność ważna, bo pozwala udanie 
dostosować się  wymagań tego świata, 
umożliwia dobre i wygodne „urządzenie 
się w życiu”. Niemniej jednak w życiu 
każdego człowieka, było tak dawniej, jest 
tak i teraz, nieodmiennie pojawiają się 
sytuacje, które niekiedy wręcz zmusza-
ją nas do przyjęcia innej postawy wobec 
wyzwań świata, a mianowicie do podjęcia 
gry o naszą tożsamość/autentyczność. 
Jest to gra ważniejsza niż gra o przy-
stosowanie/adaptację, ponieważ tylko 
człowiek tożsamy/autentyczny, człowiek 
posiadający spójny obraz samego siebie, 
człowiek będący podmiotem a nie przed-
miotem,  to znaczy człowiek myślący 
i działający, a nie myślany i działany przez 
zewnętrzne okoliczności, czyli człowiek 
wolny, jest w stanie wyznaczyć granice 
swojej adaptacji do otoczenia.  Dla Pola-
ków granicę tę zawsze wyznaczała i na-
dal wyznacza idea wolności. Nie byłoby 
Polski wolnej w 1918 i nie byłoby jej teraz, 
gdyby Polacy zrezygnowali ze swojej wol-
ności, a swoje życiowe strategie układali 
z uwzględnieniem li tylko realiów otacza-
jącego nas świata. Do „życiowego reali-
zmu” usilnie namawiano Polaków kiedyś, 
a i współcześnie takich porad nam nie 
skąpią -  „Skup się na prywacie – rodzi-
nie, pracy, karierze, a resztę za ciebie 
zrobimy już my” . Wolny Polak, Polak nie 
– podległy, ulec tym namowom nie powi-
nien, i nie może, bo wtedy nie będzie Pol-
ski wolnej, nie będzie Polski nie-podległej. 
    Życiowe credo pokoleń Polaków – 
Bóg, honor, ojczyzna – to wyznanie wia-
ry ludzi przede wszystkim wolnych, ale 

również ludzi silnych i odważnych. Lu-
dzie słabi i bojaźliwi prędzej czy póź-
niej staną się niewolnikami. W Święto 
Niepodległości, cieszmy się zatem jak 
wolni Polacy, pamiętając, iż niewo-
la to przede wszystkim stan umysłu. 

Jerzy Baradziej

           Dla dobra Rzeczypospolitej. 
Od idei do praktyki 

„Polska otrzymała niepodległość nie tylko w wyniku tego, że I wojna światowa zakończy-
ła się klęską wszystkich trzech zaborców. Polska odzyskała niepodległość dlatego, że podję-
ła o nią walkę, że zbudowała wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby państwo stworzyć”
                                                            Lech Kaczyński, Prezydent RP 

„Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. 
A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym.”                   Marszałek Józef Piłsudski                                                                                                                

	 Od momentu reaktywowania 
Gazety Polskiej w 1993 r. jest ona wspie-
rana przez skupione wokół niej kluby. 
Szczególny wzrost ich liczebności i ak-
tywności nastąpił po katastrofie smo-
leńskiej. Klub Gazety Polskiej Wieliczka 
powstał w 2011 roku. Przewodniczącym 
od początku jego istnienia jest Jakub Kogut.
	 Działania naszego klubu zmie-
rzają w stronę odtwarzania wspólnoty 
narodowej i integracji społeczności lokal-
nej w oparciu o wartości wywodzące się 
z kultury chrześcijańskiej. Członkowie 
klubu spotykają się regularnie dwa razy 
w miesiącu. Jednocześnie oferujemy 
mieszkańcom Wieliczki możliwość spo-
tkania ze znanymi politykami, dzien-
nikarzami, artystami i naukowcami. 
W latach 2011-2015 zaprosiliśmy do nasze-
go miasta ks. Tadeusza Isakowicza-Zale-
skiego, redaktora naczelnego GP Tomasza 
Sakiewicza, Ryszarda Kapuścińskiego, Wi-
tolda Gadowskiego, Jerzego Polkowskiego, 
Zuzannę Kurtykę i Stanisława Markow-
skiego, historyków Filipa Musiała i Ma-
cieja Korkucia, obrońcę życia Antoniego 
Ziębę, żołnierzy niezłomnych kpt. Sta-
nisława Szuro i por. Wacława Szaconia, 
więzionego w latach 50-tych za działalność 
konspiracyjną Krzysztofa Czerwińskiego.  

	 Klub GP Wieliczka aktywnie 
uczestniczy w życiu publicznym. W kolej-
nych kampaniach wyborczych wspierali-
śmy kandydatów działających na rzecz 
„dobrej zmiany” w Polsce. Jednym z na-
szych podstawowych zadań jest kontro-
la procesu wyborczego. Nasi członkowie 
pracują jako członkowie komisji wybor-

czych, pełnią funkcję mężów zaufania 
oraz wykonują fotografie protokołów 
wyborczych. Klub wspiera także poprzez 
zbieranie podpisów liczne akcje i inicja-
tywy społeczne (np. w sprawie zmiany 
ordynacji wyborczej, sprzeciwu wo-
bec prywatyzacji lasów państwowych). 
W obecnym roku wystosowaliśmy 
list protestacyjny przeciwko projekcji 
w Wieliczce filmu „Ida”, który gloryfikuje 
stalinowską prokurator Helenę Wolińską. 
	 Jedną z podstawowych form na-
szej działalności jest udział w licznych uro-
czystościach patriotycznych i manifesta-
cjach społecznych. Od 2011 r. wyruszamy 
zawsze 10 kwietnia do Warszawy w celu 
uczczenia ofiar katastrofy smoleńskiej. 
Ponadto każdego dziesiątego dnia mie-
siąca uczestniczymy w mszy świętej 
w Katedrze Wawelskiej odprawianej w in-
tencji Lecha i Marii Kaczyńskich oraz 
pozostałych 94 osób, które zginęły 
w Smoleńsku. Przedstawiciele klubu 
brali udział w odbywających się w War-
szawie marszach „Obudź się Polsko” 
(2012 r.), „Dość lekceważenia społeczeń-
stwa” (2013 r.), „Wolności, Solidarności 
i Niepodległości” (2014r.), w patriotycz-
nych wyjazdach do Budapesztu w dniu 
święta narodowego Węgier (2012-2014), 
w obchodach święta narodowego 11 listo-
pada organizowanego przez Gazetę Polską 
w Krakowie (2013-2014). W 2015 r. by-
liśmy obecni na mszy świętej odpra-
wionej na Hali Łabowskiej w Beskidzie 
Sądeckim w intencji kapelana Polskiej 
Podziemnej Armii Niepodległościowej 
ks. Władysława Gurgacza oraz na pogrze-
bie żołnierzy niezłomnych w Warszawie. 

	 Klub GP Wieliczka prowadzi dzia-
łania zmierzające do upamiętniania histo-
rii Polski oraz upowszechniania tradycji 
i kultury naszego kraju. Regularnie bie-
rzemy udział w organizowanych w Wie-
liczce obchodach świąt narodowych 
i uroczystościach rocznicowych (Świę-
to Konstytucji 3 Maja, Narodowe Świę-
to Niepodległości, Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocz-
nica rozpoczęcia Powstania War-
szawskiego). W każdym roku wspo-
minamy powstańców styczniowych 
(22 stycznia) oraz Polaków pomordowa-
nych na wschodzie (17 września) przy 
poświęconych im tablicach na wielic-
kim cmentarzu komunalnym, uczest-
niczymy w mszy świętej odprawianej 
w intencji ofiar rzezi wołyńskiej (11 lip-
ca w Kościele św. Klemensa). W tym 
roku jako jedyni w naszym mieście pa-
miętaliśmy o zwycięstwie armii polskiej 
w Bitwie Warszawskiej. Naszym celem 
jest także działanie na rzecz materialnego 
upamiętniania osób i wydarzeń ważnych 
dla historii Polski. Członkowie klubu Jo-
lanta i Kazimierz Pajdakowie ufundowali 
w miejscowości Łazany tablicę poświę-
coną Lechowi i Marii Kaczyńskim oraz 
pozostałym ofiarom katastrofy smoleń-
skiej. Nasz klub był także jednym z fun-
datorów odbudowy wielickiego pomnika 
Odrodzenia Polski. W 2015 r. zwróciliśmy 
się do władz miasta z inicjatywą nazwa-
nia dwóch nowych rond w Wieliczce 
odpowiednio imieniem rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego oraz Janusza Kurtyki. 

 
Krzysztof Męka

      Gra o adaptację i gra o tożsamość. 
Kilka refleksji z okazji Święta Niepodległości

     Przewodniczący klubu: Jakub Kogut
      Numer telefonu: 503 035 066
      E-mail: gpwieliczka@op.pl
      Facebook: klubGPwieliczka

      Zespół redakcyjny 
      Klubu Gazety Polskiej 

      Skład  i druk: Bożena Tatomir
      zdjęcia: archiwum KGP

 Wszystkich chętnych zapraszamy na             
nasze spotkania w pierwszy i trzeci 

wtorek każdego miesiąca.
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