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Spośród książek polecamy wybór myśli, prze-
mówień i rozkazów Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, którego dokonał Bohdan Urbankowski 
(„Józef Piłsudski do Polaków”, Biały Kruk, Kra-
ków 2017). Osoby zainteresowane historią odzy-
skania niepodległości przez naszych przodków 
powinny przeczytać pozycje „Niepodległa!” An-
drzeja Nowaka (Biały Kruk, Kraków 2018) oraz 
„Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego” Wojcie-
cha Roszkowskiego (Biały Kruk, Kraków 2018). 
Wartą sięgnąć także po niewielką broszurę 
„Wszystko, co Polskę stanowi” (Wydawnictwo 
Świętego Filipa Apostoła, Częstochowa 2017). 
Zawiera ona zbiór modlitw za Ojczyznę, wybór 
pieśni i wierszy poświęconych Polsce oraz opis 
najważniejszych symboli narodowych. Z kolei 
„Biuletyn IPN” jest pismem poświęconym histo-
rii Polski w XX wieku. Do każdego wydania do-
łączona jest płyta z filmem. Czasopismo można 
nabyć w wielickim oddziale Poczty Polskiej przy 
ul. Legionów. W internecie można bezpłatnie po-
brać książkę Jerzego Hojarczyka „Związki Strze-
leckie w obwodzie wielickim 1912-1914” (War-
szawa 1939, najłatwiej poprzez portal: fbc.pionier.
net.pl).                                                                         (k)

Msze Święte w intencji Ojczyzny są odprawiane w 
Wieliczce w kościele p.w. św. Klemensa w pierw-
szą niedzielę miesiąca o godz. 8.30 i w kościele 
p.w. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w pierw-
szą sobotę miesiąca o godz. 12.00, w Gorzkowie 
w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w 
pierwszy czwartek miesiąca od kwietnia do wrze-
śnia o godz. 18.00, od października do marca o 
godz. 17.00.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 
listopada rozpoczynają się w Wieliczce tradycyj-
nie o godz. 10.00 od Mszy Świętej w intencji Oj-
czyzny w kościele p.w. św. Klemensa. Następna 
część uroczystości odbywa się przy pomniku Od-
rodzenia Polski. O godz. 13.00 na ulicach miasta 
odbywa się Bieg Niepodległości. (k)

Z Wieliczki o wolną Polskę
    W 1908 r. Kazimierz Sosnkowski utworzył we Lwowie 
tajną organizację Związek Walki Czynnej. Celem ZWC było 
przygotowanie ludności polskiej do powstania zbrojnego. 
W 1910 r. ZWC powołał prowadzące jawną działalność 
stowarzyszenia: Związek Strzelecki i Towarzystwo „Strze-
lec”. Ich celem było szkolenie wojskowe młodzieży. Rze-
czywistym inspiratorem powstania ZWC był Józef Pił-
sudski. Przyszły Naczelnik Państwa stopniowo przenosił 
działalność niepodległościową do Galicji. Od 1906 r. mieszkał 
w Krakowie w mieszkaniach przy ul. Topolowej 18 i ul. 
Szlak 31. W przededniu wybuchu I wojny światowej Józef 
Piłsudski dokonał mobilizacji członków organizacji strze-
leckich. Sztab austriacki zgodził się na marsz w stronę War-
szawy. Już 3 VIII 1914 r. patrol strzelecki dowodzony przez 
Władysława Belinę-Prażmowskiego przekroczył granicę 
państw zaborczych w przysiółku Baran koło Kocmyrzowa. 
Trzy dni później 6 VIII Piłsudski wydał rozkaz wymarszu 
dla 1. Kompanii Kadrowej strzelców. O godz. 9.00 oddział 
złożony z co najmniej 144 polskich żołnierzy wkroczył na 
teren zaboru rosyjskiego w Michałowicach. Kolejne jednost-
ki nadciągały do punktów koncentracji w Krakowie i Krze-
szowicach.   
     W Wieliczce oddział Związku Walki Czynnej wznowił 
działalność w grudniu 1912 r. Wieliczanie powołali także 
miejscowy oddział Związku Strzeleckiego. Jego pierwszym 
komendantem był Zygmunt Pallan. Członkowie wielickiego 
Strzelca wyruszyli do walki o niepodległą Polskę 7 VIII 1914 
r. Zbiórka odbyła się w lokalu organizacji przy ul. ks. Go-
liana. Komendantem oddziału był wówczas Bolesław Szpu-
nar. W uroczystym pożegnaniu ochotników do polskich sił 
zbrojnych przed budynkiem Magistratu uczestniczyli człon-
kowie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 

mieszkańcy miasta, rodziny strzelców. Bolesław Szpunar 
skierował szczególne słowa właśnie do  członków „Sokoła”: 
„Z Wami – Druhowie – nie żegnam się, bo wiem, że spotka-
my się tam, gdzie miejsce każdego Polaka, na polach pod 
Warszawą”. Do Krakowa wyruszyła grupa 37 strzelców. 
Przez Rżąkę dotarli do krakowskich Oleandrów. Tam 8 VIII 
1914 r. pluton złożony z wielickich ochotników przypo-
rządkowano do oddziałów kadrowych dowodzonych przez 
J. Piłsudskiego. Następnie pluton uczestniczył w walkach na 
terenie kielecczyzny z wojskami rosyjskimi.
    Piłsudski i jego żołnierze nie wywołali powstania w za-
borze rosyjskim. Austriacy zamierzali rozwiązać oddziały 
strzeleckie lub wcielić je do wojsk pospolitego ruszenia. 
Dzięki działaniom polskich polityków z zaboru austriackiego 
(m.in. Juliusza Leo) podjęto decyzję o utworzeniu Legionów 
Polskich i Naczelnego Komitetu Narodowego. 
    Największą bitwę w 1914 r. I Brygada Legionów Pol-
skich stoczyła od 22 do 25 grudnia pod Łowczówkiem (wieś 

Polska bedzie wielka albo nie bedzie jej wcale

Sztandar oddziału Związku Legionistów Polskich w Wieliczce (podczas 
wystawy w Muzeum Żup Krakowskich).                                                    fot. km

Warszawa 11.11.2017., Marsz Niepodległości jest największą manifesta-
cją patriotyczną w Polsce. W 2017 r. odbył się pod hasłem: „My chcemy 
Boga”.                                                                                                   fot.: km

W Wieliczce (Plac Skulimowskiego, przed budynkiem 
IPN) prezentowane są cykliczne wystawy poświęco-
ne najnowszej historii, przygotowane przez Instytut 
Pamięci Narodowej. Bohaterem jednej z poprzednich 
ekspozycji był Adam Stefan Sapieha (1867-1951), 
arcybiskup metropolita krakowski (od 1925 r.), kardy-
nał (od 1946 r.), „Książe Niezłomny”, obrońca ludno-
ści polskiej podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej. 
Obecnie można zapoznać się z wystawą: „Upadek im-
perium. Czas polsko-litewskiej współpracy” (opowia-
da o historii odzyskania niepodległości przez Litwę). 
W poszczególnych miastach Małopolski prezentowa-
na jest wystawa czasowa „Ojcowie Niepodległości” 
(szczegóły na stronie: krakow.ipn.gov.pl). Polecamy 
także odwiedzenie Pierzchowa (ok. 6-7 km od Gdo-
wa w kierunku północno-wschodnim, przy drodze do 
Bochni). W miejscowości tej 2 VIII 1755 r. urodził się 
Jan Henryk Dąbrowski, generał, uczestnik obrony 
Warszawy przed Rosjanami w 1794 r., twórca Legio-
nów Polskich we Włoszech w 1797 r., uczestnik kam-
panii napoleońskich. W 1872 r. mieszkańcy Pierzcho-
wa usypali na jego cześć kopiec (odnowiony w 1997 
r.). Dąbrowski w naszej tradycji narodowej znany jest 
przede wszystkim jako bohater pieśni Legionów Pol-
skich. Mazurek Dąbrowskiego jest polskim hymnem 
państwowym od 28 IV 1927 r.                               (km)

Wieliczka, wystawa na Pl. Skulimowskiego.                         fot.: km     

Pierzchów, kopiec J. H. Dąbrowskiego.                               fot.: km Kraków 10.4.2018., 8. rocznica katastrofy smoleńskiej. fot.: km
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Tarnów, grób braci Szpunarów.                                                                  fot.: km

położona 10 km na południe od Tarnowa). Polską jednostką 
dowodził ppłk Kazimierz Sosnkowski (zastępował Piłsud-
skiego). Polacy odparli 16 ataków żołnierzy armii rosyjskiej, 
brawurowymi natarciami odzyskiwali tereny utracone przez 
Austriaków. W krwawych starciach I Brygada straciła 128 
poległych i 342 rannych. W czasie bitwy pod Łowczówkiem 
zginęli pochodzący z Wieliczki Bolesław Szpunar (25 XII), 
Władysław Okoński. Mieczysław Szpunar wskutek odnie-
sionych ran zmarł 15 II 1915 r. Jerzy Hojarczyk wspominał 
po latach: „Obywatel Bolek – Szpunar świecił przykładem 
niewzruszonego męstwa, z nadzwyczajnym spokojem i przy-
tomnością umysłu kierując do ostatniej chwili życia odwro-
tem plutonu. Padł trafiony śmiertelnie pociskiem w brzuch. 
Brat jego kapral Wicher – Szpunar Mieczysław rzucił się, aby 
go unieść z placu boju, ale już zalały ich fale nieprzyjaciel-
skie”. Grób braci Szpunarów znajduje się na Cmentarzu Sta-
rym w Tarnowie. Ppłk Sosnkowski w rozkazie wydanym do 
żołnierzy po zakończonej bitwie pisał: „Dowiedliście, że nie 
ma wysiłku i nie ma ofiary dość trudnej, byście jej nie podję-
li, gdy wróg złamać Was pragnie, a Wy zwyciężać chcecie”. 
Po zakończeniu bitwy pod Łowczówkiem I Brygada kwate-
rowała w Lipnicy Murowanej i Rajbrocie, przez jeden dzień 
w Gdowie (19 I 1915 r.) i Myślenicach (20 I 1915 r.).
     Nieco wcześniej w wyniku podjętej ofensywy Rosjanie 
wyparli armię austro-węgierską i przez dziewięć dni oku-
powali Wieliczkę (28 XI – 6/7 XII 1914 r.). Skutkiem ich 
„pobytu” w naszym mieście były grabieże sklepów i do-
bytku ludności cywilnej. Mieszkańcy Wieliczki chronili się 
w klasztorze oo. Reformatów i w pobliskich wsiach. Rosja-
nie opuścili miasto po przegranej bitwie na wzgórzu Kaim. 
Od 1915 r. w Wieliczce funkcjonował Powiatowy Komitet 
Narodowy. Jego pracami kierował Emanuel Winter (nota-
riusz, działacz „Sokoła”, delegat Departamentu Wojskowego 
NKN). Komitet prowadził werbunek do Legionów Polskich, 
zbierał fundusze w celu wsparcia oddziału i rodzin poległych 
legionistów. 
      Z dziejami naszego miasta związana jest historia II Bryga-
dy Legionów Polskich. Z Wieliczki 25 VIII 1914 r. wyruszy-
ło do Krakowa 31 członków TG „Sokół”. Grupie wieliczan 
przewodził Tadeusz Bierczyński (w okresie międzywojen-
nym adwokat, poseł na Sejm RP). Wkrótce zostali oni czę-
ścią oddziałów stanowiących zalążek przyszłej II Brygady 
Legionów. Wbrew przewidywaniom Polaków ich jednostka 
nie wsparła oddziałów Komendanta Piłsudskiego. Dowódz-
two austriackie skierowało słabo wyćwiczonych żołnierzy 
na Węgry. Wyjazd z dworca kolejowego w Krakowie nastąpił 
30 IX 1914 r. II Brygada walczyła z Rosjanami w Karpatach 
i na Bukowinie. Wszystkie trzy brygady Legionów walczyły 
razem przeciwko Rosjanom na Wołyniu od listopada 1915 r.
    Dla odzyskania przez Polskę niepodległości ważne były 
z pewnością poświęcenie żołnierzy Legionów, utworzenie 
przez Piłsudskiego Polskiej Organizacji Wojskowej, mi-
sja dyplomatyczna Romana Dmowskiego. Ziemie polskie 
w 1918 r. były opanowane przez Niemcy i Austrię. Państwa 
te przegrywały jednak całą wojnę i można było wykorzystać 

ich osłabienie. W Krakowie 28 X 1918 r. utworzono Polską 
Komisję Likwidacyjną. Jej pracami kierowali Wincenty Wi-
tos (przewodniczący) i Ignacy Daszyński. Kraków przeję-
to oficjalnie z rąk austriackich 31 X 1918 r. Po uwolnieniu 
z więzienia w Magdeburgu J. Piłsudski przybył do Warszawy 
10 XI 1918 r. Następnego dnia Polacy wyzwolili stolicę. Wie-
liczanie nie zapomnieli o bohaterach zmagań o niepodległość 
Polski. Jedną z komór w Kopalni Soli nazwano imieniem 
Józefa Piłsudskiego. Naczelnik Państwa zwiedzał kopalnię 
w 1919 r. W księdze pamiątkowej napisał: „Dnia 20 X 919 
r. po zwiedzeniu kopalni Wielickich. Szczęść Boże. J. Pił-
sudski”. Ważnym wydarzeniem było uroczyste przekazanie 
sztandaru dla Związku Legionistów Polskich w Wieliczce 
(8 VI 1930 r.). Poświęcenia sztandaru dokonał Ksiądz Biskup 
– Sufragan Krakowski Stanisław Rospond. 

Bibliografia: Hojarczyk J, Związki Strzeleckie w obwodzie wielic-
kim 1912-1914, Warszawa 1939, Nowak J., Szlak bojowy Legionów 
Polskich, Kraków 2014, Wieliczka-Szarkowa J., Józef Piłsudski, 
Kraków 2015, Wieliczka-Szarkowa J., Żołnierze niepodległości 
1914-1918, Kraków 2013, Od niepodległości do niepodległości, 
Warszawa 2014, Wieliczka. Dzieje miasta, Kraków 1990, Wielicz-
ka na drodze ku niepodległości, komentarz do wystawy, Muzeum 
Żup Krakowskich, Wieliczka 2016. 

Krzysztof Męka

„Obrona godności Polski to nie tylko stawanie z bronią w ręku, to codzienny sprzeciw 
temu, co się dzieje, mówienie o tym i przeciwdziałanie bez względu na konsekwencje, 
codzienna walka o prawdę i odkłamywanie rzeczywistości”.

Józef Piłsudski, fragment odczytu wygłoszonego 21 marca 1926 r. w sali „Colosseum” w Warszawie.

                            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

Plac Kościszki  1, Wieliczka
wejście od ulicy Limanowskiego 

Patriotyzm to nie tylko świętowanie ważnych rocznic. 
Każdy z nas może budować wielką Polskę poprzez 
codzienne i proste działania. Najprostszym sposobem 
wsparcia polskiej gospodarki (firm, pracowników, bu-
dżetu państwa) jest kupowanie polskich produktów. 
Cenną pomocą jest w tym przypadku darmowa apli-
kacja na smartfony POLA (www.pola-app.pl). Dzięki 
niej, po zeskanowaniu kodu kreskowego danego towa-
ru, wiemy czy produkująca go firma jest własnością 
polskiego kapitału i jest zarejestrowana w Polsce, czy 
prowadzi produkcję i badania rozwojowe w naszym 
kraju. W tym roku warto włączyć się w inicjatywę 
Episkopatu Polski: „100 dni abstynencji na 100-lecie 
niepodległości”. Ten akt wyrzeczenia nawiązuje do 
Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego z 26 VIII 1956 
r., kiedy nasi rodacy przyrzekli: „wypowiedzieć wal-
kę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijań-
stwu, rozwiązłości”. W szerszym kontekście unikanie 
używek, właściwe odżywianie, rozsądne uprawianie 
aktywności fizycznej pozwala nam uniknąć licznych 
chorób, zmniejszyć (nie tylko) nasze wydatki na lecze-
nie. Bardzo istotną sprawą jest pomoc sąsiadom, znajo-
mym, rodzinie. Wspólne wykonanie drobnych napraw, 
czynności domowych i gospodarczych tworzy zaufa-
nie między ludźmi, które jest podstawą każdej wspól-
noty. W oparciu o zdobyte w ten sposób doświadcze-
nie można prowadzić później bardziej skomplikowane 
działania na rzecz lokalnej społeczności (ulicy, osiedla, 
dzielnicy). Razem możemy wesprzeć osoby starsze 
i chore w naszej okolicy (czasem nawet tylko poprzez 
odwiedziny i rozmowę). Chętni mogą wspierać inicja-
tywy charytatywne (np. Caritas Polska pozwala pomóc 
konkretnym osobom w ich problemach, szczegóły na: 
pomagam.caritas.pl). Każdy z nas może także przy-
czynić się do kultywowania polskiej tradycji, pamięci 
o dziejach i poświęceniu naszych przodków poprzez 
dzielenie się wiedzą na ten temat z dziećmi, rodziną, 
poprzez przekazywanie informacji o dobrych filmach, 
książkach, przedstawieniach teatralnych, grach eduka-
cyjnych. W czasie pokoju własną krew można odda-
wać w punktach krwiodawstwa. W ten sposób ratuje-
my życie i zdrowie naszych rodaków. Na koniec rzecz 
najważniejsza. Z pewnością najskuteczniejszym na-
szym orężem jest modlitwa w intencji Ojczyzny.  (km)

W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości nasz klub GP Wieliczka zorganizo-
wał 6 III 2018 r. otwartą dyskusję „Roman Dmow-
ski i Józef Piłsudski. Dwie drogi do niepodległości”. 
W trakcie spotkania przypomniane zostały działania 
naszych „Ojców Niepodległości” oraz zarys ich myśli 
politycznej. Natomiast 7 VIII członkowie klubu uda-
li się na wielicki cmentarz komunalny. Przy grobach 
polskich bohaterów (Powstańców Styczniowych, żoł-
nierzy Legionów, Armii Krajowej, ludzi kultury) zapa-
liliśmy znicze i odmówiliśmy modlitwę w ich intencji. 
W styczniu 2018 r. przekazaliśmy dary dla Polaków 
mieszkających m.in. na Litwie, Ukrainie, Białorusi 
w ramach akcji organizowanej przez stowarzyszenie 

„Odra-Niemen” i byliśmy na wielickim cmentarzu 
w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego (22 
I 1863 r.). W tym roku uczestniczyliśmy w wielic-
kich uroczystościach 8. rocznicy katastrofy smoleń-
skiej, 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
75. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej, 74. rocznicy rozpo-
częcia Powstania Warszawskiego. Z okazji Narodowe-
go Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych nasi członkowie 
brali udział w biegu „Tropem Wilczym” i byli obecni 
na koncercie zespołu „Forteca”. Z kolei 13 XII 2017 r. 
o godz. 19.30 zapaliliśmy światło pamięci przy wielic-
kim pomniku Odrodzenia Polski, aby uczcić ofiary sta-
nu wojennego. I wreszcie udało nam się przeszkodzić 
pewnemu literatowi w opluwaniu Polski. W dalszym 
ciągu wspieramy także dobrą zmianę i obserwujemy 
efekty działań naszego rządu. (km)     

Patriotyzm na co dzień Zachęcam
y

Klub GP Wieliczka

Wieliczka, po spotkaniu z Premier Beatą Szydło.                 fot.: km

Wieliczka, 10 IV 2018 r.                                                       fot.: km

Wieliczka, przy grobach polskich bohaterów.                       fot.: km
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„Jestem Polakiem – więc obowiązki mam polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, 
im wyższy przedstawiam typ człowieka.”

Roman Dmowski, „Myśli nowoczesnego Polaka” 
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cji świata w którym przyszło nam żyć. 
Globalizacja, bo o niej właśnie mowa, 
czyli proces polegający, ujmując rzecz 
w uproszczeniu, na dążności do stwo-
rzenia światowej gospodarki, światowe-
go społeczeństwa i światowej kultury 
z natury rzeczy zmierza do zasadnicze-
go ograniczenia roli i znaczenia pań-
stwa narodowego. Wyznawcy globali-
zmu, głosiciele ideologii neoliberalizmu 
nie kryją tego, iż główną przeszkodą 
w stworzeniu „nowego wspaniałe-
go świata” są narody zorganizowane 
w swoje państwa.  A zatem również my, 
współcześni, stoimy, podobnie jak nasi 
przodkowie 100 lat temu, wobec poważ-
nych wyzwań złączonych z naszą nie-
podległości i suwerennością.  A.J. Toyn-
bee, brytyjski historyk i filozof dziejów 
uważał, iż historię/dzieje ludzkich zbio-
rowości, cywilizacji/społeczeństw nale-
ży rozpatrywać w pryzmacie koncepcji 
„wyzwania i odpowiedzi”. Odpowia-
dając na bezprecedensowe wyzwanie 
ze strony środowiska przyrodniczego 
bądź ludzkiego, pod przewodem twór-
czych jednostek czy twórczych mniej-
szości, wspólnoty ludzkie rozstrzygają 
o losach własnej społeczności: aktuali-
zują określone możliwości środowiska 
geograficznego czy społecznego albo 
też, tracą zdolność autodynamizmu 
i popadają w destrukcyjną automatycz-
ność życia. Niezdolność do  udzielenia 
adekwatnej odpowiedzi na jakieś ważne 
wyzwanie powoduje, że proces wzrostu 
cywilizacji, społeczeństw i narodów się 
załamuje.

     Niech zatem suwerenność naszego 
narodu i niepodległość naszego państwa 
pozostaną naszym stałym i najważniej-
szym  wyzwaniem. A nasze odpowiedzi 
na to wyzwanie niech zawsze będą ade-
kwatne, to znaczy zgodne z naszą, pol-
ską racją stanu.

Jerzy Baradziej
        

„Obrona godności Polski to nie tylko stawanie z bronią w ręku, to codzienny sprzeciw 
temu, co się dzieje, mówienie o tym i przeciwdziałanie bez względu na konsekwencje, 
codzienna walka o prawdę i odkłamywanie rzeczywistości”.

Józef Piłsudski, fragment odczytu wygłoszonego 21 marca 1926 r. w sali „Colosseum” w Warszawie.

100 lat! Garść refleksji
wokół Święta Niepodległości

Nie byłoby przecież, a jesteśmy o tym 
głęboko przekonani, wolnej Polski w 
1918 roku, po 123 latach niewoli, gdyby 
czynowi  niepodległościowemu  pokoleń 
Polaków nie towarzyszyła Opatrzność 
Boża.
 
Ludzie i historia

     Są tacy, którzy doszukując się czyn-
ników, które, 100 lat temu, zdecydowały 
o tym, iż Ojczyzna nasza odzyskała nie-
podległość i suwerenność, wskazują na 
różnego rodzaju czynniki i okoliczność 
o charakterze obiektywnym. Oznacza to, 
iż dopatrują się oni zasadniczych przy-
czyn odzyskania przez Polskę niezależ-
nego bytu państwowego i narodowego 
np. w korzystnym dla sprawy polskiej 
rozstrzygnięciu Wielkiej Wojny, pole-
gającym na klęsce wojennej wszystkich 
trzech zaborców. Nie ulega wątpliwości, 
iż czynniki natury geopolitycznej czy 
ekonomicznej w sposób znaczący wpły-
nęły na proces odzyskiwania niepodle-
głości przez Polskę, ale Wielka Wojna 
jej polityczne  konsekwencje to były 
„jedynie” tzw. czynniki umożliwiające 
, nie były to zaś czynniki przesądzające 
jednoznacznie o odrodzeniu się Polski. 
Nie byłoby wolnej Polski w 1918 roku, 
gdyby nie było niepodległościowego 
czynu pokoleń Polaków. Polska odzy-
skała bowiem 100 lat niepodległość 
dzięki temu, że Polacy, że naród polski, 
przechowali i utrzymali swoją tożsa-
mość przez blisko dwa wieki niewoli, 
i w odpowiednim momencie byli goto-
wi do uchwycenia swojego losu w swoje 

Polski listopad

     Niemal każdy miesiąc w polskim 
kalendarzu, listopad nie jest tu zatem 
wyjątkiem, związany jest z ważnymi 
wydarzeniami w historii naszego naro-
du, których upamiętnianie  skłania nas 
do pogłębionej refleksji, stwarza sposob-
ność do zastanowienia się nad sprawami 
dla nas ważnymi i sprawami najważniej-
szymi. 
    Jednak szczególnie w listopado-
wym czasie namysł nad tym co ważne 
i najważniejsze w życiu każdego z nas 
i życiu  wspólnoty Polaków przybiera 
postać refleksji natury religijnej i pa-
triotycznej jednocześnie. A trzeba pod-
kreślić, iż w dziejach naszego narodu 
to szczególne złączenie uczuć patrio-
tycznych i doświadczeń religijnych  jest 
czymś naturalnym i zdarza się nader 
często. 
      Najpierw, w Święto Wszystkich Świę-
tych czcimy wszystkich chrześcijan, 
którzy wypełniając w swoim życiu wolę 
Bożą dostąpili zbawienia i przebywają 
w niebie, a jednocześnie zastanawiamy 
się czy również naszym życiem odpo-
wiadamy na wezwanie do powszechnej 
świętości. A w Dzień Zaduszny wspomi-
namy i modlimy się za wszystkich zmar-
łych wierzących w Chrystusa, których 
dusze przebywają w czyśćcu.                                   
     I w tej właśnie religijnej atmosferze, 
11 listopada,  celebrujemy, w poczuciu 
patriotyzmu, od 100 lat, również w cza-
sie okupacji niemieckiej  i komunistycz-
nego zniewolenia, kolejne rocznice od-
zyskania niepodległości przez nasz kraj, 

własne ręce. W listopadzie 1918 roku 
nasza Ojczyzna wybiła się na niepodle-
głość dzięki temu, iż, dzięki Opatrzności  
Bożej, na czele narodu polskiego stanęli 
w tym czasie dwaj wybitni ludzie, mę-
żowie opatrznościowi właśnie – Józef 
Piłsudski i Roman Dmowski. To wysi-
łek wspólny, podkreślmy, wspólny,  tych 
dwóch olbrzymów, choć antagonistów 
prawie we wszystkim, doprowadził do 
powstania wolnej Polski. To połącze-
nie starań tych dwóch wybitnych ludzi; 
człowieka czynu, jakim był Piłsudski, 
i człowieka myśli konserwatywnej, któ-
ry jak nikt inny potrafił zdefiniować pol-
skość, jakim był Dmowski, doprowadzi-
ło do zmartwychwstania Polski. Wtedy, 
w listopadzie 1918 roku sprawie nie-
podległości Polski potrzebni zarówno 
Piłsudski, jak i Dmowski. 

Wyzwania i odpowiedzi

    Dzieje naszego narodu i naszego pań-
stwa po pamiętnym listopadzie 1918 
roku dobitnie pokazują, iż sprawa nie-
podległości państwa polskiego i sprawa 
suwerenności narodu polskiego nie była, 
nie jest, i pewnie nigdy nie będzie jedno-
znacznie przesądzona i definitywnie roz-
strzygnięta. Istniały w przeszłości, widać 
je teraz, a można przypuszczać, iż poja-
wią się również w przyszłości, zagroże-
nia dla suwerenności narodu polskiego 
i niepodległości polskiego państwa. 
Jednym z istotnych zagrożeń dla nieza-
leżnego bytu Polaków jest proces, który 
dzieje się na naszych oczach, a miano-
wicie proces ujednolicania/homogeniza-

Prosimy o napisanie tekstu pt. „Moja Niepodległa”
na adres gpwieliczka@gmail.com do 31 III 2019 r. 

Czekają cenne nagrody.
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„Wiadomości GP Wieliczka” można otrzymać w: 
księgarni Macieja Lisaka (Wieliczka, ul. Goliana), 

w sklepie „Helena” (Łazany 209).

        Rok 1918 r. przyniósł zakończenie okrutnej I wojny świa-
towej. Ale także koniec przeszło stuletniej niewoli rozdarte-
go na trzy części, umęczonego narodu polskiego. Pomimo 
tragicznych wydarzeń historycznych, znakomita większość 
Polaków nigdy  nie straciła ducha. Nie pogodzono się z utra-
tą wolności. Wielokrotnie zrywano się do walki o prawo do 
samostanowienia o Polsce. Konsekwencje tych działań by-
wały tragiczne  Wielu naszych rodaków zapłaciło najwyższą 
cenę, ginęli w bitwach , tracili zdrowie i życie w więzieniach 
oraz w wyniku zsyłek na Sybir. Za patriotyzm konfiskowa-
no  majątki. Daninę krwi i trudu ponieśli także mieszkań-
cy ziemi wielickiej. Na cmentarzu w Wieliczce spoczywają 
szczątki patriotów budzących najwyższy szacunek i podziw. 
Znajdują się tu groby (także symboliczne) powstańców li-
stopadowych, styczniowych, legionistów, żołnierzy walczą-
cych w wojnie polsko-bolszewickiej i wojnie obronnej 1939 
r. oraz bohaterowie podziemia okupacyjnego i powojennego. 
Na nowej części cmentarza posadzono dęby upamiętniające 
żołnierzy WP. pomordowanych przez NKWD w zbrodni ka-
tyńskiej. Dębowe Pomniki Pamięci zasadzono z inicjatywy 
Klubu Przyjaciół Wieliczki. Bohaterowie tamtych wydarzeń 
spoczywają także na innych cmentarzach, np. w Krakowie na 
cmentarzach Rakowickim i Podgórskich (starym i nowym); 
w Warszawie na Powązkach; w Gdowie, Dziekanowicach, 
Niepołomicach, w Łowczówku, Zakopanym, w Krzeszowi-
cach. Groby naszych rodaków znajdują się też za granicami 
naszego kraju. Są to miejsca spoczynku tych, którzy zginęli 
w czasie walk na frontach zachodnich lub znaleźli się tam 
uciekając przed represjami komunistycznymi.    Pragniemy 
w formie książkowej upamiętnić jak największą grupę boha-
terów aby pamięć o nich nigdy nie zginęła. „Cześć i Chwała 
Bohaterom!”
      Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Wieliczki 
i okolicy aby podzielili się z nami informacjami o krew-
nych lub innych osobach, o których posiadają wiedzę,że 
brali udzial w walce o niepodległość Polski. Szczególnie 
interesują nas legioniści w związku z okrągłą rocznicą od-
zyskania niepodległości. Do tej pory udało nam się ustalić 
ponad 160 żołnierzy Legionów Polskich  z Wieliczki i oko-
licy. Przez wiele lat nasza historia była przekazywana nie 
całkiem prawdziwie. Wiele ważnych wydarzeń w naszych 
dziejach było przemilczane lub wręcz fałszowane.                           
     Przyszedl czas aby to naprawić ponieważ chcemy dobrze 
funkcjonować w zmieniającej się rzeczywistości. Polacy 
chcą aby nasza ojczyzna była silna, bezpieczna i nowocze-
sna. Chcąc żyć i rozwijać się zgodnie z postępem w przyszło-
ści, trzeba znać wlasną przeszlość. Zachować w pamięci po-
koleń godne i szlachetne a zwłaszcza heroiczne wydarzenia. 
Nie można także pominąć mniej chwalebnych czynów.Dlate-
go oparta na prawdzie edukacja historyczna jest nieodzowna 
aby wyciągać wnioski. 

Zofia Hankus -Wszołek

Stulecie Odzyskania
Niepodległości 

1918 – 2018

Kontakt do nas: 
tel. 571326269, tel. 531032679; 

 e-mail: gpwieliczka@gmail.com
Plac Kościuszki 1, 

w pierwszy wtorek każdego miesiąca, 
od godz. 18.00 – 20.00

 

Łowczówek i okolice, cmentarze polskich legionistów.                                                      
                                                                            fot.: km

~~ , ,Niepodleglosc
Niepodległość jest dla nas czymś najważniejszym

A słowo to często i chętnie wypowiadamy,
Gdyż znając historię drogiej nam Ojczyzny

Nic lepszego i wartościowszego w życiu nie mamy.

Pamiętamy bezprawną zuchwałość naszych okupantów,
Którzy na ponad 150* lat wolność nam odebrali,

Jednak dzięki mądrości i waleczności Polskich Bohaterów
Kraj – Polskę nam drogą i wolną Polakom oddali.

Bo niepodległość, to znaczy WOLNOŚĆ,
Gdzie pięknym niebem, morzem, górami, 

miastami i wioskami każdy cieszyć się może,
A dobrem Polski rządzi uczciwa władza, budowlańcy budują,

Zaś rolnik sieje najlepsze w świecie zboże.

By zapach Polskiego chleba, maki i chabry kwitnące w zbożu
Stale przypominał,

Oraz by wciąż rozwijał się niezakłamany patriotyzm
A dostatek chleba i wszelkich potrzebnych do życia dóbr 

znała każda w Polsce rodzina.

Wśród wielu naszych patriotów, którzy będąc w kraju czy za granicą
O prawej i wolnej Ojczyźnie marzyli,

Wspomnieć należy Św. Jana Pawła II, żołnierzy wyklętych
 i innych Polskich Bohaterów,

Którzy pod naszą obecnie wolność kamień węgielny położyli.

Bowiem Św. Jan Paweł II nawet w trudnym politycznie okresie
Często przypominał,

Że Kraj nasz dla nas Polaków – to „Nasza Matka”,
Droga nam, najlepsza Rodzina.

A więc nie zmarnujmy licznych poprzednich zwycięstw
W tym „Cudu nad Wisłą”,

Oraz także wypędzenia niemieckiego okupanta
Gdyż to wszystko łatwo nam nie przyszło.

Teraz przemyślmy i chciejmy
By miłość bliźniego nakazem się stała,
A w naszych Rodzinach i całym Kraju

Nieustannie trwała.

Wieliczka, sierpień 2018 r. Cecylia Kostecka 

* Tereny zajęte przez zaborców po I rozbiorze (w tym Wieliczka, do której wojska austriackie 
wkroczyły 10 VI 1772 r.) były okupowane przez 146 lat, kolejne 5 lat to okupacja niemiecka 
po 1939 r., a pozostaje jeszcze okupacja sowiecka po 1945 r. (przyp. red.).  

Fasada ratusza w Tuchowie  na 100-lecie Odzyskania Niepodległości
                                                                                                          fot.: km

Mural historyczny #Pokolenia Niepodległości  na budynku Archiwum IPN  
we Wroclawiu                                                                                         fot.: mk

Mural w Krakowie Mistrzejowicach.                                                        fot.: wd


