Patriotyzm/Wiara

Prosimy o podanie do 31 marca imienia, nazwiska
i pseudonimu autora słów: „Walczyliśmy o Orła,
teraz – o Koronę dla Niego, hasłem naszym Bóg,
Ojczyzna, Honor”.
(e-mail: gpwieliczka@op.pl).
Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy zwycięzcę.

Przypominamy

Opór antykomunistyczny w Wieliczce

26 II (godz. 11.30), Kraków, Katedra na Wawelu, msza św.
w intencji żołnierzy wyklętych, po mszy przemarsz przez Rynek Główny do Parku Jordana.
26 II (godz. 17.00), Wieliczka, Kampus Wielicki, koncert zespołu Contra Mundum w hołdzie żołnierzom wyklętym (organizator wielickie Stowarzyszenie „Wdzięczni za Ojczyznę”).
28 II (godz. 16.30), Kraków, ul. Dunajewskiego 8, Centrum
Edukacyjne „Przystanek Historia”, wykłady poświęcone żołnierzom wyklętym wygłoszą dr Dawid Golik, Tadeusz Płużański, Kajetan Rajski (organizator krakowski oddział IPN)
1 III (godz. 10.00), Wieliczka, Msza Św. w kościele Św. Klemensa w Wieliczce, po mszy złożenie kwiatów pod pomnikiem
Odrodzenia Polski.
1 III (godz. 12.00), Kraków, Plac Inwalidów, uroczystości przed
byłą katownią Urzędu Bezpieczeństwa, przy postumencie
pod pomnik „Tym co stawiali opór komunizmowi”.

1 marca Narodowy
Dzien pamieci zolnierzy Wykletych
,

Wydarzenie
Kraków, ul. Poselska, 18 VIII 2016 r. Uroczystości upamiętniające rozbicie więzienia św. Michała w Krakowie przez oddział Jana Janusza
„Siekiery” i Zdzisława Lisika „Mściciela” (6 kompania OP „Błyskawica” Józefa Kurasia „Ognia”) w niedzielę 18 VIII 1946 r. W akcji przeprowadzonej w pobliżu koszar KBW bez jednego wystrzału uwolniono 64 więźniów.
fot.: K.M.

Waksmund, 18 II 2017 r. Obchody 70. rocznicy śmierci mjr. Jozefa Kurasia „Ognia” (22 II 1947 r.), legendarnego dowódcy antykomunistycznego
Oddziału Partyzanckiego „Błyskawica”.
fot.: K.M.

,

Cześć i chwała
bohaterom!
W tym roku po raz siódmy będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto obchodzone
jest w rocznicę zamordowania przez komunistów 1 III 1951 r.
członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, wraz z jego prezesem płk. Łukaszem Cieplińskim.
Oddajmy hołd bohaterom powstania antykomunistycznego biorąc licznie udział w poświęconych im uroczystościach.
W tym dniu pamiętajmy także o wywieszeniu flagi narodowej.

fot.: archiwum Jadwigi Martyny-Ostafin

„Wiadomości GP Wieliczka” można otrzymać w:
księgarni Macieja Lisaka (Wieliczka, ul. Goliana),
w sklepie „Helena” (Łazany 209).

.

,

Zapowiedzi wydarzeń

Obchody święta Konstytucji 3 maja w 1946 r. stały
się okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec władz komunistycznych. Odpowiedzią aparatu represji były brutalne pacyfikacje.
W Krakowie komunistyczni oprawcy zabili kilka osób, kilkadziesiąt zostało rannych, kilkaset aresztowanych. W obronie
represjonowanych harcerzy, uczniów, studentów przeprowadzono strajki w szkołach i na uczelniach. Do strajkujących
w Krakowie, Jaworznie, Chrzanowie przyłączyli się także
11 maja uczniowie z Wieliczki, żądając zwolnienia aresztowanych uczestników manifestacji (Od niepodległości do
niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2014,
Biuletyn IPN, nr 10/2004). Maciej Korkuć w książce Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944-1947/
Kraków2002) pisze o oddziale ppor. Eligiusza Waydy „Zbigniewa” złożonym z 18 osób pochodzących z Krakowa, Myślenic i Wieliczki (działał od maja do końca lipca 1945 r., stanowił schronienie dla byłych żołnierzy AK) oraz o „śmiertelnym
postrzeleniu komendanta posterunku MO w Wieliczce”
7 X 1946 r., którego partyzanci dokonali w obronie własnej
w czasie zatrzymania ich i legitymowania przez milicjantów. W monografii Wieliczka. Dzieje miasta (Kraków 1990)
wspomniano enigmatycznie o dwukrotnej próbie zniszczenia pod koniec 1945 r. przez antykomunistyczne podziemie pomnika ku czci żołnierzy radzieckich w Wieliczce.

FILM/ „Wyklęty – walka o przetrwanie w nieludzkich czasach” (reż. Konrad Łęcki, Polska 2017, w kinach od marca).
Postać głównego bohatera, dowódcy partyzanckiego jest
wzorowana m.in. na Józefie Franczaku „Lalusiu”, Franciszku Przysiężniaku „Ojcu Janie”, Zdzisławie Brońskim
„Uskoku”.
WWW/ Polecamy strony internetowe poświęcone żołnierzom wyklętym: podziemiezbrojne.blox.pl,
polskiepodziemie.pl, inka.ipn.gov.pl, pilecki.ipn.gov.pl,
wilczetropy.ipn.gov.pl, poszukiwania.ipn.gov.pl,
zolnierzewykleci.polskieradio.pl.
TV/ TVP 1, 1 III 2017 r., godz. 20.30, „Historia Roja, czyli
w ziemi lepiej słychać”, cz.1 (reż. Jerzy Zalewski). Telewizyjna premiera filmu opowiadającego historię Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, dowódcy oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, walczącego z okupantem
komunistycznym na terenie Mazowsza.
FILM/ „Zerwany kłos” (reż. Witold Ludwig, Polska 2017,
w kinach od 17 lutego). Film poświęcony jest historii bł.
Karoliny Kózkównej, która w wieku 16 lat poniosła śmierć
w obronie wiary.

Polecamy

Konkurs

Kultura

Józef Ostafin, ur. 7 III 1894 r. w Sułkowicach, żołnierz II Brygady Legionów Polskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej,
uczestnik walk z Ukraińcami w obronie Lwowa w 1919 r., wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., powstań śląskich, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, inżynier rolnik, w okresie międzywojennym działacz Kółek Rolniczych, nauczyciel, poseł dwóch
kadencji Sejmu II Rzeczypospolitej, w czasie II wojny światowej
członek konspiracji antyniemieckiej, organizacji „Nie” mającej
przeciwdziałać nadchodzącej okupacji sowieckiej, po zakończeniu wojny członek Doradczego Komitetu Politycznego przy II
Zarządzie Głównym Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, współautor wytycznych ideowych WiN O wolność obywatela i niepodległość państwa, aresztowany 19 IX 1946 r., skazany na karę
śmierci, zamordowany przez komunistycznych oprawców 13 XI
1947 r., do dzisiaj nie odnaleziono miejsca jego pochówku. Więcej na temat Józefa Ostafina można przeczytać w książce Danuty Suchorowskiej, Zbrodnia w imieniu prawa (Kraków 1995).

Okolice Łapanowa (2 km na wschód od centrum, za mostem na rzece
Stradomce). W tym miejscu 31 III 1946 r. oddział NSZ pod dowództwem Jana Dubaniowskiego „Salwy” urządził udaną zasadzkę na kolumnę przewożącą funkcjonariuszy PPR, MO i UB.

Krzysztof Czerwiński

fot. Piotr Czerwiński

„Nie wolno nam jednak im się podporządkować ani się załamać. Tę nową okupację przetrwać
musimy”.

„Koledzy, nie zrażajmy się nawet tym, gdy giną nasi koledzy. Bracia, to są ofiary, po których zbliżamy się do zwycięstwa. Od celu, do którego dążymy, nic nas nie może powstrzymać”.

Józef Ostafin

Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”

Jerzy Baradziej KGP Wieliczka

„Andrzejku! Pamiętaj, że istnieją tylko trzy świętości: Bóg, Ojczyzna i Matka.
Bądź dobry dla Matki. Zostań lekarzem, inżynierem, naukowcem lub ekonomistą, co wolisz.
Nie zapomnij o ojcu i jego idei. Bądź Polakiem, to znaczy całe zdolności zużyj dla dobra Polski
i wszystkich Polaków. (...). Bądź katolikiem, to znaczy pragnij poznać
Wolę Bożą, przyjmij ją za swoją i realizuj w życiu. Katolik to nie niedołęga,
ale zdolny, przedsiębiorczy, służący dobru i walczący ze złem.
Przez wykształcanie umysłu i charakteru osiągnąć musisz odpowiednie stanowisko
społeczne – by cele te móc realizować. Łukasz”
(gryps więzienny do syna, napisany przez Łukasza Cieplińskiego,
prezesa IV Zarządu Głównego Wolność i Niezawisłość.)

Testament
Żołnierzy Wyklętych
Byli opluwani przez komunistyczną propagandę w latach 40-tych i 50-tych, gdy
zdecydowali się, wbrew realiom powojennej
rzeczywistości, walczyć o niepodległą Polskę, byli wymazywani z pamięci zbiorowej
Polaków w okresie tzw. PRL, marginalizowano znaczenie ich życia i walki w wolnej już
Polsce, po 1989 roku. Nawet ustanowienie
przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Święta Żołnierzy Wyklętych nie powstrzymało postkomunistycznych i lewacko-liberalnych propagandzistów, nazywających
siebie politykami, historykami czy dziennikarzami, przed dezawuowaniem heroicznego czynu żołnierzy antykomunistycznego
powstania.
Czy to przypadek, że zawsze w przededniu święta Żołnierzy Wyklętych środowiska ateistyczne, lewicowe, kosmopolityczne z pomocą usłużnych im mediów
usiłują zohydzić to święto, podważyć heroizm
i zakwestionować poświęcenie żołnierzy
powstania antykomunistycznego w powojennej Polsce? Czy to przypadek, że organ
A. Michnika, szczególnie zasłużony
w zwalczaniu dobrej pamięci o tych, którzy
w latach 40-tych ubiegłego wieku zbrojnie
wystąpili przeciwko Sowietom i ich polskojęzycznym sprzymierzeńcom, również
w tym roku „czci” święto Żołnierzy Wyklętych przywołując uproszczoną i zmanipulowaną wersją tragicznych losów dowódcy
1 Kompanii Szturmowej 3 Wileńskiej Brygady AK Romualda Rajsa ps. „Bury”. Dlaczego
„ moskali wewnętrznych”, i tych z czasów

powojennych i tych nam współczesnych,
tak uwiera czczenie przez większość Polaków pamięci Żołnierzy Wyklętych?
To nie są działania przypadkowe.
To ta sama od lat podszyta strachem przed
polskością propaganda mająca na celu – zarówno wtedy, kiedy zdrajcy Polski przy pomocy Sowietów instalowali Polsce reżim komunistyczny, jak i teraz, kiedy, ich duchowi
spadkobiercy usiłują wmówić nam, że „Polska to nienormalność” – zniszczenie ethosu
Polski narodowej i katolickiej, czyli Polski
o jaką wałczyli Żołnierze Wyklęci, i wychowanie „nowych” Polaków, dla których dewiza Żołnierzy Wyklętych, Bóg, Honor, Ojczyzna ma już nic nie znaczyć.
A jednak dzięki działaniu Opatrzności Bożej i staraniom ludzkim, Polska trwa
w swej katolickości i narodowym charakterze. Coraz więcej młodych Polaków swoim
życiem stara się wypełnić ostatnią wolę pułkownika Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”
zawartą w jego więziennych grypsach do żony
i syna, odrzucając jednocześnie ideowe
dziedzictwo środowisk, których symbolem
jest redaktor „Gazety Wyborczej” i jego
brat, stalinowski prokurator. I właśnie tego
boją się najbardziej, i nie mogą znieść tego,
że w świadomości zbiorowej Polaków, bohaterami są Łukasz Ciepliński, Danuta
Siedzikówna czy Hieronim Dekutowski
a zdrajcami Wojciech Jaruzelski, Karol
Świerczewski czy Stefan Michnik.
Cześć i chwała bohaterom, Żołnierzom Niezłomnym!

Kraków, 2016.08.18.

Gdańsk, 2016.08.28.

Waksmund, 2017.02.18.

Przewodniczący klubu: Jakub Kogut
Numer telefonu: 503 035 066
E-mail: gpwieliczka@op.pl
Facebook: klubGPwieliczka
Zespół redakcyjny
Klubu Gazety Polskiej
Tekst na stronie I i IV: Krzysztof Męka
Skład i druk: Bożena Tatomir
zdjęcia: archiwum KGP
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Krzysztof Czerwiński

Krzysztof Czerwiński urodził się 30.09.
1929. w Niedziałkach, w powiecie staszowskim (obecnie woj. świętokrzyskie). Jeszcze przed wybuchem wojny zamieszkiwał,
wraz z rodziną, pobliską Stopnicę, tam też
uczęszczał na tajne nauczanie w czasie okupacji hitlerowskiej. Stopnica była miejscem
wyjątkowo krwawych walk, miejscowość
została zniszczona w nieomal w 100 procentach, nie ocalał praktycznie żaden dom,
mieszkańcy, o ile nie zostali wcześniej zabici,
zostali zmuszeni do ucieczki. Rodzina pana
Krzysztofa, będącego wówczas dzieckiem,
także utraciła cały
dobytek, ocaliła jednak życie. W czasie
wojny, Krzysztof
Czerwiński, z powodu zbyt młodego
wieku, nie mógł śladem swojego brata
Tadeusza, walczyć
w partyzantce, natomiast niedługo po
zakończeniu wojny,
przystąpił do antykomunistycznej
organizacji zbrojnej
pod nazwą „Młode
Wojsko Polskie” – organizacji powstałej na
terenie staszowskiego gimnazjum. Jak sam
podkreśla, nie zdążył w tajnej organizacji
odegrać żadnej istotnej roli, sprzysiężenie
zostało rozbite przez UB, jego członkowie
skazani na wieloletnie więzienie bądź obozy
pracy przymusowej.
Krzysztof Czerwiński, skazany na 5 lat,
zaliczył wyjątkowo dużo różnego rodzaju
stalinowskich więzień: najpierw więzienie
karno- śledcze w Sandomierzu, następnie centralne więzienie dla więźniów politycznych w Rawiczu, Centralne Więzienie
w Strzelcach Opolskich i w końcu makabryczny obóz pracy przymusowej w Strzelcach Opolskich – kamieniołom, w którym
więźniowie byli zmuszeni do wykonywania
katorżniczej pracy niewolniczej. W ten sposób przyszły pedagog i nauczyciel historii
z Wieliczki, wykonywał obowiązkową normę polegającą na utłuczeniu i załadowaniu

dziesięciu ton kamienia dziennie. Norma
obowiązywała niezależnie od warunków
pogodowych. W kamieniołomie, w związku z tragicznymi warunkami bytowymi
i licznymi przypadkami zgonów, doszło do
powstania tajnego porozumienia pod przywództwem byłego polskiego oficera, Bolesława Sadowskiego.
Przywódca buntu nazywał kamieniołom
Oświęcimiem, planował ucieczkę z innymi
więźniami i podjęcie walki zbrojnej przeciwko Władzy Ludowej. Spisek został częściowo wykryty i Krzysztof Czerwiński trafił

tym razem na UB w Opolu, potem do więzienia karno – śledczego w Opolu.
UB za wszelką cenę starało się wyciągnąć
od maltretowanego więźnia informację dotyczącą planowanego buntu. Pomimo długotrwałego i brutalnego śledztwa, polegającego
m. in. na trzymaniu więźnia w nie ogrzewanej celi bez pożywienia, ubecy niczego od pana Krzysztofa się nie dowiedzieli,
a on sam sprytnymi zeznaniami wprowadził
w ich szeregach dezorientację i powątpiewanie co do planowanego buntu.
Tak więc po zakończeniu śledztwa
Krzysztof Czerwiński powrócił do kamieniołomu, a przywódca spisku - Sadowski,
niedługo potem został zwolniony z więzienia. Także pan Krzysztof, na mocy amnestii,
został warunkowo zwolniony w 1953, po
4 latach odsiadki.
Po powrocie do Stopnicy, wraz z rodzicami odbudowywał zbombardowany w cza-

sie wojny dom rodzinny, a już jako student
w 1956, zaangażował się w akcję niesienia
pomocy krwawiącym Węgrom, zmagającym
się z siłami Armii Czerwonej. Uczestniczył
aktywnie w krakowskich protestach studentów z roku 1956 postulując uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, co
w jego sytuacji było bardzo ryzykowne,
przebywał bowiem sam na zwolnieniu warunkowym.
Ożenił się z Danutą Szeligiewicz, siostrzenicą Hieronima Dekutowskiego „Zapory” – los chciał, że, wcześniej, w więzieniu,
pan Krzysztof odbywał
karę z podkomendnymi
słynnego cichociemnegoDekutowskiego.
Krzysztof
Czerwiński
zamieszkiwał różne miejscowości - Kraków, Zagórze, Przasnysz, Dobczyce, by ostatecznie osiąść
w Wieliczce, gdzie wiele lat przepracował w
charakterze
pedagoga
szkolnego i nauczyciela
historii. Sam będąc „chodzącą historią” spisał swoje niezwykłe wspomnienia
obozowe i przy pomocy wielickiego oddziału IPN oraz profesora Andrzeja Nowaka
z UJ napisał książkę „Kamienie wracają nocą”, wydaną w 2014 nakładem krakowskiego wydawnictwa katolickiego AA.
W Wieliczce mieszka do dnia dzisiejszego,
jest członkiem wielickiego klubu „Gazety
Polskiej”.
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