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 MORDERCA ŻOŁNIERZA WYKLĘTEGO
 MIECZYSŁAWA SPUŁY  PS. ''FELUS''

„Rokowski”  świetnie  go  znał,  to  właśnie  Spuła  wprowadził  go  do  oddziału  ppor.
Wądolnego. Po śmierci dowódcy od 1947 r. walkę kontynuowała grupa dowodzona przez
Spułę. „Rokowski” po kilku miesiącach do niej dołączył. Przez jakiś czas usiłował ukrywać
się na ziemiach zachodnich. W Beskid powrócił w marcu 1949 r. Dwa miesiące później
został zwerbowany przez naczelnika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Krakowie Stanisława Wałacha. Jak podkreślali funkcjonariusze UB, „Rokowski”:
„Zgłosił się sam osobiście […], podając, w jakich okolicznościach wstąpił do bandy Spuły
oraz  jej  skład  osobowy  i  meliniarzy”.  W zamian  oczekiwał  bezkarności.  Agent  przyjął
pseudonim „Rokowski” – stał się jednym z najgroźniejszych konfidentów krakowskiej
bezpieki działających przeciw powojennemu podziemiu. Był nim Kazimierz Kubarek
urodzony  w  1930  r.  w  Bachowicach  nieopodal  Wadowic. Kubarek  deklarował:
„Zobowiązuję się rozpracować szczegółowo bandę Spuły i jego współpracowników oraz
wszystkie wiadome mi meliny broni, jakie posiada”. Ponadto „udzielił informacji, podając
szereg  współpracowników bandy  posiadających  broń  oraz  meliny  broni,  spis  członków
bandy i wiele innych wiadomości”. Charakteryzując partyzantów i osoby ich wspierające,
podawał  ich  imiona,  nazwiska,  pseudonimy,  wsie,  z  których  pochodzili  lub  w  których
mieszkali,  oraz  rysopisy.  O  Spule  mówił:  „D[owód]ca  bandy,  167  [cm],  włosy
przefarbowane  blond,  kręcone,  wąs  długi,  chodzi  w czarnym ubraniu,  krawat  czerwony
(Spytkowice Wróblówki)”. W wypadku osób, których nie znał tak dobrze, podawał rysopisy
– np.  „czarny, wysoki,  tęgi (190 [cm]) silnie zbudowany, bez wąsa, czoło wysokie” – i
miejsca  zamieszkania  –  np.  „sklepikarz  koło  mostku,  dom obity  deskami  w Tuczarni”.
Scharakteryzował  w  ten  sposób  40  osób.  Już  miesiąc  po  werbunku  „Rokowski”,
wykorzystując zaufanie partyzantów, „podczas snu zastrzelił Spułę i bandytę [Kazimierza]
Kudłacika  [„Zenita”]”.  Było  to  równoznaczne  z  likwidacją  grupy „Felusia”,  choć  przez
kolejnych  kilka  miesięcy  „Rokowski”  tropił  jeszcze  ukrywających  się  pojedynczo
współpracowników  i  partyzantów  oddziału.  Między  innymi  w  1950  r.  razem  z
funkcjonariuszem UB wyjechał do Katowic, gdzie zidentyfikował miejsce ukrywania się
jednego  z  partyzantów.  Jak  raportowano:  „Pracownik  PUBP Wadowice  chciał  dokonać
aresztowania, jednak ukrywający się zaczął uciekać, gdzie to ag[ent] »Rokowski« strzelając
zabił w/w…”.

Agenci z komitetu

Już w 1951 r.  postanowiono go wykorzystać do rozbicia grupy Jana Sałapatka „Orła” –
legendarnego dowódcy partyzanckiego, którego Grupa Operacyjna AK „Zorza” po 1947 r.
siała  postrach  wśród  komunistów  w  pow.  wadowickim.  Grę  zawiązano  w  stosunkowo
prosty  sposób.  Bezpieka  ujęła  Konstantego  Prymulę  „Górala”  –  partyzanta  z  oddziału
„Orła”, którego osadzono w celi razem z „Rokowskim”. Następnie „pozwolono [im] zbiec,
licząc się z tym, że Prymula wraz z naszym agentem dołączy się do bandy Sałapatka”.
Jednak  „Góral”  chciał  ukryć  się  na  ziemiach  zachodnich.  „Rokowski”  udał  więc,  że
akceptuje  ten  plan,  a  gdy  dotarli  do  Krakowa,  wydał  Prymulę  w ręce  funkcjonariuszy
bezpieki.  Ci  –  szantażem – zwerbowali  go  do  współpracy i  odesłali  w Beskid.  Jednak
Prymula  –  jak  się  wydaje  –  nie  wywiązał  się  ze  zlecanych  mu  zadań.  W  kolejnych
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miesiącach brał udział w akcjach wspólnie z Sałapatkiem. Zginął w czasie jednej z nich w
maju  1952  r.  Wtedy  dopiero  można  było  myśleć  o  ponownym  wprowadzaniu  do  gry
„Rokowskiego”.  Początkowo  jednak  wykorzystano  go  do  rozpracowania  Jana  Rysia
„Sowieta”, „Huragana” (dowodzącego wcześniej oddziałem krypt. „Pościg”). W listopadzie
1953  r.  zainicjowano  grę  operacyjną,  w  ramach  której  bezpieka  powołała  fikcyjną
organizację o nazwie Komitet Katolicki. Agenturę wprowadzano do niej „w ciemno” – to
znaczy  konfidenci  byli  przekonani,  że  infiltrują  prawdziwą  strukturę  konspiracyjną.
Kluczową rolę odgrywali  w tej  grze dwaj agenci „Rokowski” oraz „Maciejewski”.  Tym
drugim – jak wynika z zapisów ewidencyjnych – był żołnierz AK, a później WiN Franciszek
Abraszewski. Ostatecznie w ramach gry poprzez „Sowieta” udało się agentom UB uzyskać
kontakt  z  Sałapatkiem. W toku działań operacyjnych „Sowieta”  aresztowano – a  innym
konspiratorom wmówiono, że w związku z grożącym mu aresztowaniem Komitet Katolicki
przerzucił go na inny teren. Głównym celem działań UB stała się rozgrywka z Sałapatkiem.
W tym czasie ukrywał  się on już tylko z jednym partyzantem Władysławem Drożdżem
„Gołębiem”. Sałapatek poznał obydwu agentów, którzy na potrzeby Komitetu Katolickiego
przyjęli pseudonimy organizacyjne – i tak Abraszewskiego Sałapatek znał jako „Tomasza”,
a Kubarka – jako „Henia”. Był jednak wobec organizacji ogromnie nieufny. Mimo to UB
przygotowywał się do ostatecznej rozgrywki, która – jak należy sądzić – miała prowadzić
do ujęcia Sałapatka, a gdyby to było niemożliwe, do jego zabójstwa.
Ostatecznie po wielomiesięcznych zabiegach udało się przekonać Sałapatka do spotkania w
szerszym gronie.  Szantażowano go jednocześnie,  że prowadzona przez niego aktywność
przeszkadza  w  działalności  Komitetu.  Sałapatek  i  ukrywający  się  z  nim  Drożdż
zdecydowali  się  przyjść  na  spotkanie  z  ludźmi  z  organizacji  18  stycznia  1955  r.  do
zaufanego  gospodarstwa.  Po  akcji  ubecy  raportowali:  „O  godz.  18.30  przyszedł  do
mieszkania […] Sałapatek wraz z bandytą Drożdżem, gdzie czekali już na niego »Tomasz«
(agent »Maciejewski«) i »Henio« (agent »Rokowski«) oraz »Zygmunt« (pracownik Ud/sBP
[Edward] Wikosz). Natomiast grupa realizacyjna [czyli inni funkcjonariusze UB i KBW]
już czekała w sąsiednim pokoju, słysząc częściowo rozmowę bandytów oraz naszych ludzi”.
Sałapatek wciąż pozostawał nieufny i przez dwie godziny prowadził rozmowę, stojąc „przy
drzwiach wyjściowych w pogotowiu, z bronią obserwując naszych ludzi”. Ostatecznie agent
„Maciejewski”  skłonił  go  do  podejścia  do  stołu,  chcąc  mu pokazać  coś  na  mapie.  Jak
raportowano dalej: „Po pewnym wahaniu bandyta Sałapatek przybliżył się do stołu, na co
»Tomasz« jeszcze raz polecił »Heniowi«, aby ten przyniósł drugą mapę. »Henio« zamiast
mapy  wyjął  przygotowany  przedmiot  z  szafy,  którym  obezwładnił  bandytę  Sałapatka,
krzycząc równocześnie »Wody«,  co oznaczało hasło na wybiegnięcie z drugiego pokoju
przygotowanych  pracowników  do  pomocy  w  związaniu  bandytów”.  Według  oficjalnej
wersji Sałapatek po uderzeniu pałką miał się jeszcze bronić i dopiero obalony na ziemię z
pomocą  wbiegających  funkcjonariuszy  miał  nieszczęśliwie  rozbić  sobie  głowę,  co
spowodowało pęknięcie czaszki i uszkodzenie mózgu.
Zmarł, nie odzyskawszy przytomności, dziewięć dni później w szpitalu.

Krzyż za utrwalanie

Po  śmierci  Sałapatka  „Rokowski”  został  skierowany  do  rozpracowania  partyzantów  z
oddziału Stanisława Perełki „Dębińskiego”. Dowódca oddziału zginął w walce w lipcu 1955
r., zadaniem Kubarka stało się odnalezienie ukrywających się jeszcze jego podwładnych.
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Wywiązał  się  z  niego,  doprowadzając  do  aresztowania  Walentego  Sajdaka  i  Józefa
Oleksego.  Później  wyznaczono  mu  nowe  zadanie,  nakazując  rozpracowanie
„Długopolskiego  Stanisława  [ps.  „Dziadek”],  który  ukrywał  się  na  terenie  powiatu
nowotarskiego”. Pierwsze próby rozpracowania go Kubarek miał podejmować już w 1953 r.
–  jednak  ze  względu  na  to,  że  Długopolski  przeszedł  na  stronę  czechosłowacką,
skoncentrowano jego działania na rozpracowaniu Rysia i Sałapatka. Także drugie podejście
do  sprawy  Długopolskiego  nie  było  udane.  Kubarek  nie  zdołał  doprowadzić  do  jego
aresztowania, a „Dziadek” ujawnił się w czerwcu 1956 r.,  korzystając z ogłoszonej dwa
miesiące  wcześniej  amnestii.  Za  działalność  agenturalną  Kubarek  był  systematycznie
wynagradzany pieniędzmi, dodatkowe premie wypłacano mu po sfinalizowaniu kolejnych
spraw,  do  których  go  wprowadzono,  a  także  np.  na  15.  rocznicę  „wyzwolenia  Polski
Ludowej”.  Dodatkowo  w  czerwcu  1955  r.  „za  zasługi  w  zwalczaniu  wrogów  Polski
Ludowej” został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, który – ze względu na konspirację
agenta – pozostał na przechowaniu w UB aż do momentu zakończenia współpracy. Mógł
również  liczyć  na  wsparcie  innego  rodzaju.  Po  tym,  gdy  z  racji  włączenia  go  w
rozpracowanie Rysia i Sałapatka stracił pracę, bezpieka przejęła na siebie wypłacanie mu co
miesiąc ekwiwalentu za utracone zarobki, a także udzielanie mu zapomóg, które otrzymałby
z zakładu pracy. Przykładowo w styczniu 1954 r.  jego oficer prowadzący pisał  raport  o
sfinansowanie mu wyprawki, co motywował tym, że „żona jego jest w poważnym stanie i
takową otrzymałby z zakładu pracy, lecz obecnie nie pracuje”. Natomiast gdy Kubarek w
1956 r. chciał rozpocząć pracę w Hucie im. Lenina, zastępca naczelnika Wydziału III  SB w
Krakowie  prosił  szefa  SB  „o  zwrócenie  się  z  prośbą  do  Sekretarza  Komitetu
Wojewódzkiego PZPR tow. [Stanisława] Brodzińskiego, względnie [Edwarda] Gabary, aby
wym[ienieni] z kolei zwrócili się bezpośrednio do [naczelnego] dyrektora [huty Antoniego]
Czechowicza o przyjęcie na walcownię blach na zimno na stanowisko operatora Kubarka
Kazimierza”.  Po  czym dodawał:  „W ten  sam sposób  zostało  już  uprzednio  załatwione
mieszkanie dla wymienionego”. Po 1956 r. Kubarek był wykorzystywany do rozpracowania
środowiska robotniczego w Nowej Hucie. W raportach UB zachowała się informacja o co
najmniej  jednej  osobie,  Kazimierzu  Przybyle,  który  został  wówczas  aresztowany  na
podstawie jego donosów za kolportaż „wrogich ulotek”. Równolegle Kubarek inwigilował
nadal  byłych  działaczy  powojennego  podziemia  –  usiłując  ustalać  kolejne  miejsca,  w
których ukrywana miała być broń. Na różnych etapach jego współpracy z resortem miało z
nim kontakt w sumie 26 funkcjonariuszy UB i SB. Współpracę zakończono w 1962 r., kiedy
– podczas rutynowej kontroli składanych przez niego doniesień – okazało się, że oczerniał
niewinne osoby. Prawdopodobnie czując, że jego znaczenie dla resortu spada, usiłował –
konfabulując – wykazać swoją przydatność. Jednak wewnątrzresortowe metody weryfikacji
donosów sprawiły, że próby wprowadzenia SB w błąd nie powiodły się.
Do 1986 r.  pracował kolejno w Hucie im. Lenina, Naftobudowie, i  jak zapisano – SPB
(prawdopodobnie  Społecznym  Przedsiębiorstwie  Budowlanym).  Następnie  przeszedł  na
rentę. W 1988 r. starał się o zaświadczenie od SB, które stwierdzałoby jego zaangażowanie
„w  walce  zbrojnej  o  utrwalanie  władzy  ludowej”,  co  było  mu  potrzebne  „dla  celów
rentowych”. Aby go nie dekonspirować, zalegalizowano ostatecznie jego aktywność jako
członka ORMO.
Filip Musiał

Źródło : https://wsiecihistorii.pl/strzelac-do-spuly,699,pl

Kontakt: owpmalopolska@gmail.com

https://wsiecihistorii.pl/strzelac-do-spuly,699,pl


KONFEDERACJA BARSKA

W początkach marca 1768 roku tworzyły się  w ogarniętej  wrzeniem przeciw Rosji
Rzeczypospolitej oddziały powstańcze Konfederatów. Zaczęło się 29 lutego 1768 roku,
kiedy zgromadzona w Barze na Podolu szlachta zawiązała konfederację  w obronie
wiar  katolickiej  i  suwerenności  Rzeczypospolitej.  Rozpoczęte  w  ten  sposób  w
szczytnym  celu  działania  przerodziły  się  w  wojnę  domową  i  zainicjowały  lawinę
wydarzeń, które cztery lata później doprowadziły do dramatu I rozbioru Polski.

Konfederacja  skierowana  była  przeciwko:  kurateli  Imperium  Rosyjskiego,  królowi
Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i  popierającym go wojskom rosyjskim. Celem
konfederacji  było  zniesienie  ustaw narzuconych przez  Rosję,  zwłaszcza  zapewniających
równouprawnienie innowiercom.

Przez niektórych historyków uważana jest za pierwsze polskie powstanie narodowe.

Ogólną nazwą Konfederacji Barskiej określa się 66 lokalnych konfederacji Korony i Litwy.
Przedstawiciele  tych  66  cząstkowych  związków  tworzyli  zorganizowany  pod  koniec
października roku 1769 naczelny organ władzy zwany Generalnością.

Narzucony przez Rosję kandydat do polskiego tronu, Stanisław Poniatowski, rozpoczął w
roku  1764  zmiany  ustrojowe,  które  zrywały  z  dotychczasowym  systemem  demokracji
szlacheckiej. Szczególnie wiele kontrowersji wzbudził popierany przez protestanckie Prusy
i prawosławną Rosję projekt przyznania praw politycznych innowiercom zamieszkującym
Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie.

Reformy  były  na  tyle  rewolucyjne,  że  począwszy  od  roku  1766  porzucili  je  nawet
inicjatorzy  –  Familia  Czartoryskich.  Postawiło  to  Stanisława  Augusta  w  sytuacji
całkowitego osamotnienia. Król został objęty „kuratelą” Katarzyny II.

W roku 1767 w granice Rzeczypospolitej wkroczyły dwudziestotysięczne oddziały wojsk
moskiewskich,  pod  osłoną  których  20  marca  tegoż  roku  poseł  rosyjski  Nikołaj  Repnin
zawiązał konfederacje różnowiercze: słucką dla Wielkiego Księstwa Litewskiego i toruńską
dla Korony.
23 czerwca w reakcji na te wydarzenia katolicka szlachta zawiązała konfederację radomską,
skierowaną przeciwko Stanisławowi Augustowi. Szybko wpływ na nią uzyskał sam Repnin,
umiejętnie kierując jej ostrze przeciwko osobie króla, dodatkowo szachując Poniatowskiego
i zmuszając do wypełnienia woli Katarzyny II.

Zawiązany pod węzłem konfederacji radomskiej tzw. sejm repninowski w Warszawie zajął
się rewizją reform przeprowadzonych przez sejm konwokacyjny w 1764 roku.

Kością  niezgody  pozostała  nadal  sprawa  równouprawnienia  innowierców.  Repnin
postanowił  sterroryzować  posłów,  porywając  14  października  przywódców konfederacji
radomskiej: biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka, biskupa kijowskiego Józefa Andrzeja
Załuskiego,  hetmana  polnego  koronnego  Wacława  Rzewuskiego  i  jego  syna  Seweryna.
Sterroryzowany sejm uległ ostatecznie woli posła carycy.

24 lutego roku 1768 Rzeczpospolita podpisała z Rosją Traktat "wieczystej przyjaźni", mocą
którego stawała się tak naprawdę ... protektoratem rosyjskim. Katarzyna II gwarantowała
nienaruszalność granic i ustroju wewnętrznego tego państwa. 26 lutego uchwalono prawa
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kardynalne,  wpisując  równouprawnienie  innowierców  jako  nienaruszalne  prawo
Rzeczypospolitej.  W  przededniu  tych  wydarzeń  Warszawę  opuścili  główni  przywódcy
spisku barskiego.

Konfederacja generalna zawiązana została w Barze 29 lutego roku 1768. Skierowana była
przeciw  różnowiercom,  cesarzowej  Katarzynie  II  i  uległemu  jej  królowi  Stanisławowi
Augustowi Poniatowskiemu, który z pomocą Repnina narzucił Rzeczypospolitej gwarancję
rosyjską.

Naczelne hasło konfederatów brzmiało "Wiara i wolność" (słowa Sołtyka), a w kwestiach
ustrojowych połączyli się w ich szeregach konserwatyści z reformatorami. 4 marca 1768
roku  w  Barze,  w  dniu  św.  Kazimierza,  zawiązano  i  zaprzysiężono  związek  zbrojny
Konfederacji.

23 marca 1768 roku na Radzie Senatu podjęto uchwałę o wezwaniu wojsk rosyjskich w celu
stłumienia  Konfederacji  Barskiej.  Za  głosowało  14  senatorów,  m.in.  prymas  Gabriel
Podoski, podskarbi wielki koronny Teodor Wessel, marszałek nadworny koronny Franciszek
Wielopolski,  Władysław  Gurowski.  Stanisław  August  Poniatowski  gotów  był  podpisać
uchwałę  Senatu  nawet  wbrew  większości  senatorów,  aby  tym  okazać  swą  gorliwość  i
"niewzruszoną wierność" ku Rosji.

21  czerwca  1768  roku  ogłoszono  w  Krakowie  pod  przewodnictwem  marszałka
województwa  krakowskiego  i  zarazem  stolnika  ziemi  stężyckiej,  akt  zawiązania
konfederacji krakowskiej, na mocy której ziemia krakowska poparła program Konfederacji
Barskiej.  21  czerwca  1768  roku  Michał  Czarnocki  marszałek  krakowski  wystosował
uniwersał do mieszkańców powiatów, wzywając ich, by przystąpili do konfederacji, która
została zawiązana w Barze na Podolu. Uniwersał wzywał katolików "by wzięli pod siebie to
przekonanie,  że  lepiej  przestać  żyć,  aniżeli  patrzeć  na  nadwerężenie  wiary  świętej
katolickiej, tudzież widząc oczywistą zgubę Ojczyzny". W 1768 roku konfederacja szybko
rozprzestrzeniła się na Małopolskę, Wielkopolskę i Ukrainę, w 1769 roku objęła Litwę.

Inicjatorami zawiązania konfederacji był biskup kamieniecki Adam Stanisław Krasiński i
marszałek  nadworny  koronny  Jerzy  August  Mniszech.  Związek  zbrojny  zorganizowali:
Michał Hieronim Krasiński (marszałek generalny konfederacji w Koronie), Joachim Potocki
(regimentarz  generalny  konfederacji  w  Koronie),  Michał  Jan  Pac  (marszałek  generalny
konfederacji  na  Litwie),  Józef  Sapieha  (regimentarz  generalny  konfederacji  na  Litwie),
Józef Pułaski (marszałek związku wojskowego konfederacji, ojciec dowódcy konfederatów
Kazimierza Pułaskiego), Wawrzyniec Potocki (reprezentant Wielkopolski, piastujący urząd
konsyliarza  z  prawem  zasiadania  w  Radzie  Generalnej,  generalny  regimentarz  wojsk
koronnych komputowych i konfederackich, a ostatecznie marszałek konfederacji na miejsce
Krasińskiego). W maju roku 1768 król Prus Fryderyk II radził Katarzynie II, by Moskale
porwali  przywódców  konfederacji  barskiej,  Michała  Hieronima  Krasińskiego  i  Józefa
Pułaskiego, i w ten sposób położyli kres temu przedsięwzięciu. Wysłany w tym celu do
Mołdawii Żyd Bunia został jednak zdemaskowany.

Konfederaci,  wszczynając  wojnę  domową,  wypowiedzieli  również  wojnę  Rosji  i
zaatakowali garnizony wojsk moskiewskich znajdujące się od czasu bezkrólewia w 1763
roku  w  Rzeczypospolitej.  Gdy  19  czerwca  1768  Moskale,  wspierani  przez  wierne
Stanisławowi Augustowi wojska koronne pod wodzą regimentarza Franciszka Ksawerego
Branickiego, zdobyli Bar – szlachta przeniosła walki na Ukrainę, licząc na pomoc pobliskiej
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Turcji.  Wkrótce  jednak doszło tam do buntu hajdamaków oraz rzezi  ludności polskiej  i
żydowskiej (rzeź humańska, koliszczyzna). Krwawy bunt chłopski został równie okrutnie
stłumiony, a przywódcy kozaccy Iwan Gonta i Maksym Żeleźniak straceni.

25  września  roku  1768  Turcja  faktycznie  wypowiedziała  wojnę  Rosji  pod  pretekstem
żądania opuszczenia Polski przez wojska carskie. Nikołaj Repnin wyłożył na rzecz Szkoły
Rycerskiej  5555  dukatów (100  000  złotych  polskich),  by  powstrzymać  jej  kadetów od
udziału  w  Konfederacji  Barskiej.  W październiku  w  Białej  utworzono  Radę  Generalną
Stanów  Skonfederowanych  –  Generalność  –  naczelny  organ  władz  konfederackich  i
dowództwo  powstania,  którego  powołanie  było  warunkiem  udzielenia  barżanom  przez
Francję pomocy dyplomatycznej, wojskowej i finansowej.

Zaktywizowało to ponownie Konfederację Barską, już wcześniej wspieraną przez Turcję, a
także przez Francję, skąd płynęły pieniądze, broń i instruktorzy wojskowi (m.in. Charles
François Dumouriez). Posłem Generalności przy dworze wersalskim był Michał Wielhorski.
Francja walczyła w tym czasie z Anglikami o Kanadę i zainteresowana była osłabieniem
mocarstw  europejskich.  Austria  z  kolei  pozwoliła  Generalności  na  rezydowanie  w
Preszowie, a później w Cieszynie. Kluczową rolę w zabiegach dyplomatycznych odegrał bp
kamieniecki, Adam Stanisław Krasiński (brat Michała).

16  grudnia  roku  1768  pod  gwarancją  Francji  konfederaci  zawarli  nieformalny  traktat
przymierza polsko-tatarsko-tureckiego,  którego artykuł 4.  zobowiązywał Turcję i  Chanat
Krymski do niezawierania pokoju z Rosją aż do czasu przywrócenia poprzedniego systemu
rządów w Rzeczypospolitej.  Państwa  te  miały  też  zagwarantować  niepodległość  Polski
zgodnie z klauzulami traktatu pruckiego z 1711 r.

Papiestwo  oraz  Królestwo  Prus,  związane  z  Rosją  traktatem  z  1767  roku,  zachowało
formalnie  neutralność  wobec  Konfederacji  Barskiej,  a  wielu  jej  przywódców  znalazło
schronienie  na  terytorium  pruskim.  Papież  Klemens  XIV  nie  tylko  nie  przesłał
konfederatom bezpośredniej zachęty, ale nawet wydał brewe popierające króla. Jednakże
Prusacy  rozciągnęli  kordon sanitarny  przez  Praszkę,  Rawicz,  Wschowę aż  pod Poznań.
Oficerowie pruscy kupowali od Rosjan jeńców-konfederatów i wcielali ich w do wojska
pruskiego.  Niejednokrotnie  wojska  pruskie  przeprowadzały  rajdy  na  terytorium
Rzeczypospolitej...

Wkrótce  powstanie  objęło  większą  część  kraju;  w  wyjątkowo  aktywnej  Wielkopolsce
dowodziła Izba Konsyliarska. Od 15 lipca do 26 października 1768 roku na Białorusi trwało
powstanie,  które  zakończono  kapitulacją  Nieświeża.  W  dukielskim  pałacu  Jerzego  A.
Mniszcha na Podkarpaciu pojawiali się niemal wszyscy ówcześni przywódcy konfederacji z
terenu  Małopolski,  którzy  przygotowali  zgromadzenie  konfederatów  barskich  koło
Rymanowa.

6 lipca 1768 roku w obozie pod Sieniawą obwołany marszałkiem konfederackim Jakub
Ignacy Bronicki,  dziedzic  Nowotańca,  w czasie generalnego zjazdu szlachty sanockiej  i
dukielskiej, skupił około 6 tys. ludzi, ogłaszając akt konfederacji Ziemi sanockiej. Nowo
wybrany  marszałek  ruszył  spod  Sieniawy  przez  Krosno  na  czele  swojego  oddziału
konfederatów  z  odsieczą  dla  Krakowa.  Po  upadku  miasta  próbował  dowodzić  obroną
Wawelu przed szturmem wojsk rosyjskich. 15 września jako generalny regimentarz partii
małopolskiej  wezwał  szlachtę  do  wytrwania.  Uszedł  na  południową  stronę  Karpat
(dzisiejsza  Słowacja  –  wówczas  Górne  Węgry),  skąd  nawiązał  korespondencję  z
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austriackim  kanclerzem  Wenzlem  Antonem  von  Kaunitzem.  Zmarł  po  krwawych
wydarzeniach w roku 1768.

W 1768 Kazimierz Pułaski z 700 konfederatami i 800 cywilami przetrwał 17 dni oblężenia
Berdyczowa, trzykrotnie odpierając szturmy.

Wiosną roku 1769 oddział konfederatów barskich, dowodzony przez Józefa Bierzyńskiego,
podjął  nieudaną  próbę  opanowania  zamku  w  Starej  Lubowli,  będącego  w  posiadaniu
Kazimierza  Poniatowskiego.  Ten  poprosił  wówczas  Austriaków  o  zajęcie  starostwa
spiskiego, którego Austriacy nigdy już Polsce nie zwrócili....

Wszechobecność wojsk wroga utrudniała organizację i  maksymalna liczba konfederatów
walczących  równocześnie  wyniosła  20  tysięcy.  7  kwietnia  1769  roku  w  okolicy  wsi
Barwinek,  skoncentrowały  się  siły  konfederackie  ks.  Jerzego  Marcina  Lubomirskiego,
niefortunnego obrońcy Krakowa. Przybył z Podola także Kazimierz Pułaski, mimo młodego
wieku  (24  lata)  czołowy  dowódca  wojskowy  konfederacji.  Tu  prowadzono  zaciągi  i
zorganizowano  jeden  z  największych  obozów  konfederackich.  Lubomirski  powierzył
Pułaskiemu funkcję regimentarza krakowsko-sanockiego i sandomierskiego. W Barwinku
sygnowany był uniwersał Pułaskiego, wzywający pod broń szlachtę Podkarpacia. Stąd też w
kwietniu 1769 wybrano się przeciw rosyjskim oddziałom Jelczaninowa do bitwy pod Iwlą.

Pułaski z tego miejsca wyruszył w wielki rajd kawaleryjski na Podlasie i Litwę w czasie
którego pod Łomazami poległ jego brat Franciszek Ksawery Pułaski. W dniu 6 kwietnia
1769 roku na polach między Miejscem, a Rogami niedaleko Krosna, miała miejsce bitwa
konfederatów  barskich  z  Moskalami  w  której  został  ranny  gen.  Kazimierz  Pułaski.
Powstańcy wielokrotnie przebywali w Dukli u Męcińskich w pałacu lub przechodzili  na
Słowację.  Oblężenie zamku Lubomirskich w Rzeszowie trwało dwa dni (11–12 sierpnia
1769) i uczestniczyło w nim 3 tys. żołnierzy wyposażonych w kilka armat oraz 3 sotnie
kozaków.  Oblężenie  i  nieudaną  „odsiecz”  zorganizowaną  przez  konfederatów  opisał  w
powieści "Pobitne pod Rzeszowem" Szczęsny Morawski. W potyczce pod zamkiem zginęło
42 konfederatów i jeden chłop z pobliskiej wsi Słocina. Zamek 12 sierpnia zajęli Moskale.
15 sierpnia 1769 roku z rana, odbyła się przysięga konfederatów barskich przed cudownym
obrazem Matki  Bożej Niepokalanej  w Strzyżowie w obecności Kazimierza Pułaskiego i
Franciszka Trzecieskiego (obraz ten został zamieszczony na sztandarze konfederatów). Po
mszy udano się do Rzeszowa i stoczono bitwę pod Pobitnem.

Dochodzi też do walk pod Lwowem i 8 sierpnia 1769 r.  pod Leskiem, pod Hoszowem
(gdzie  zostaje  ranny  i  umiera  16  sierpnia  1769  r.  Franciszek  Pułaski  stryjeczny  brat
Kazimierza Pułaskiego, pochowany w Lesku), na zamku w Odrzykoniu (tzw. Kamieńcem)
koło Krosna,  w Samoklęskach,  Dębowcu.  15 września 1769 r.  w bitwie pod Łomazami
ginie idący z pomocą bratu Kazimierzowi od strony Włodawy Franciszek Ksawery Pułaski,
pochowany następnie w zbiorowej mogile konfederatów we Włodawie.

Biskup poznański Andrzej Stanisław Młodziejowski z inspiracji posła rosyjskiego wydał 2 i
17 lutego 1770 listy pasterskie z okazji otworzenia jubileuszu przez papieża, w których
piętnował  imieniem  zdrajców  religii  i  ojczyzny  tych  wszystkich,  "którzy  by  śmieli
powątpiewać o dobrych i świętobliwych zamiarach króla a podzielać zdanie konfederatów
barskich".
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5 kwietnia 1770 roku po bitwie pod Jedliczem w pogoni za konfederatami barskimi i po
potyczkach  koło  Nowego  Żmigrodu  oraz  po  bitwie  pod  Siepietnicą  2  tys.  żołnierzy
rosyjskiego wojska Iliczanina, Iwana Drewicza złupiło Biecz (zwłaszcza kościół i klasztor
franciszkański w Bieczu, mordując także kilku zakonników). Jednak konfederaci zmylili
pogoń,  bo  w  większości  wycofali  się  nieopodal  Przełęczy  Dukielskiej  na  wzgórze  po
słowackiej stronie zwane dziś Szańce, gdzie mieli obóz warowny. Dowódcy ulokowali się w
Preszowie na Słowacji i wtedy graniczny pas Beskidu Niskiego stał się dogodnym terenem
dla  działań  partyzanckich  konfederatów.  18  kwietnia  1770  r.  w  nowosądeckie  przybył
marszałek  łomżyński  Kazimierz  Pułaski  dla  współdziałania  z  Tomaszem  Wilkowskim
marszałkiem księstwa  oświęcimskiego  i  zatorskiego  oraz  udzielania  pomocy  oddziałom
rozstawionym między Czarnym Dunajcem, a Konieczną.
Pod  Starym  Sączem  doszło  wtedy  do  kilkugodzinnej  potyczki.  Do  obozu  pod  Izbami
przybyła  dywizja  Michała  Dzierżanowskiego  marszałka  gostyńskiego,  a  nieco  później
dywizje warszawska i sochaczewska. W maju 1770 r. w Krakowie pozbawiony stanowisk i
skazany  na  karę  śmierci  przez  Generalność  Józef  Bierzyński  sprzedał  Rosjanom ...300
żołnierzy i dwudziestu kilku oficerów barskich!

W lipcu 1770 r. Kazimierz Pułaski przebywał w obozie pod Muszynką, gdzie w pobliskich
Koniecznej i Izbach siły konfederackie, liczące od 1 tys. do 2 tys. żołnierzy oczekiwały
Drewicza.  3–4  sierpnia  1770  r.  na  polach  Izb  i  Wysowej  wskutek  zdrady  zaatakowały
konfederatów ponownie wojska carskie i Drewicz zmusił Pułaskiego do wycofania się na
terytorium węgierskie. Według obliczeń Pułaskiego utracili oni 179 żołnierzy. Po klęsce pod
Wysową, Pułaski udał się do Zborowa, skąd powrócił znów na Sądecczyznę do Starego
Sącza.  Liczne  obozy  warowne  stworzono  w  miejscowościach  Radoszyce,  Barwinek,
Muszynka,  Izby (siedziba Kazimierza Pułaskiego),  Blechnarka,  Konieczna,  Czeremcha i
największy  w  Grabiu.  Do  porozumiewania  się  między  Izbami  a  Blechnarką
wykorzystywano sygnały flagowe nadawane ze szczytu Lackowej i  to stąd pochodzi jej
zwyczajowa  nazwa  „Chorągiewka  Pułaskiego”.  W lipcu  1770  r.  Rosjanie  rozbili  obóz
konfederatów pod dowództwem Pułaskiego w bitwie pod Blechnarką.

Król nie chciał z konfederatami pertraktować i 13 października 1770 r.  w Preszowie na
Słowacji  ogłosili  konfederaci  akt  jego  detronizacji  i  bezkrólewia.  Konfederaci
bezskutecznie próbowali zjednać dla swej sprawy królewicza polskiego Karola Krystiana
Wettyna, któremu planowano oddać koronę polską. W latach 1762–1763 Kazimierz Pułaski
przebywał na dworze księcia Kurlandii i Semigalii Karola Krystiana w Mitawie (obecnie
Jełgawa). Księstwo Kurlandii (było lennem Rzeczypospolitej) stało się wcześniej obszarem
zainteresowania Rosji. Caryca Katarzyna II mianowała swojego przedstawiciela w księstwie
i wezwała władcę Rzeczypospolitej Augusta III do odwołania księcia Karola z Kurlandii.
Już w trakcie walk Kazimierz Pułaski przeżył oblężenie Mitawy przez wojska rosyjskie oraz
upokorzenia związane z abdykacją i wypędzeniem księcia Karola Krystiana przez Moskali.

16  maja  1771  r.  król  Stanisław  August  zawarł  układ,  mocą  którego  dowódca  wojsk
rosyjskich  w  Polsce  gen.  Iwan  Weymarn  i  Franciszek  Ksawery  Branicki  na  czele
królewskich  pułków  nadwornych  i  części  gwardii  mieli  wspólnie  toczyć  walki  z
konfederatami.  Król  dostał  na  ten  cel  od  ambasadora  rosyjskiego  Kaspra  von  Salderna
subsydia pieniężne.

Na początku 1771 próbował zainteresować koroną polską Fryderyka II Heskiego wojewoda
mazowiecki Paweł Michał Mostowski.
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Szymon Kossakowski na czele swojej partii liczącej 4 tys. ludzi przeprowadził w lipcu i
sierpniu 1771 roku serię śmiałych rajdów na Litwie i Białorusi, niszcząc przed Rosjanami
mosty,  przecinając  sieci  komunikacji  i  utrudniając  aprowizację  wojsk  moskiewskich.
Przekroczył też granicę Imperium Rosyjskiego i przeprowadził wypad na Smoleńszczyznę.

W  październiku  roku  1771  kierownik  Generalności  Michał  Jan  Pac  upoważnił  płk
Kazimierza Pułaskiego do porwania władcy i przewiezienia go do twierdzy na Jasnej Górze.
Uczestnikiem przygotowań do porwania był nuncjusz apostolski w Rzeczypospolitej Angelo
Maria Durini. 3 listopada 1771 roku na ulicy Miodowej w Warszawie król, wracający karetą
został napadnięty przez oddział konfederatów. Ranny w głowę został uprowadzony poza
obwałowania miasta. Tam władcy udało się wzbudzić skruchę u jednego z porywaczy, który
odprowadził go do młyna na Marymoncie.

Wielu przywódców konfederacji  poległo,  np.  Kajetan Michał Sapieha marszałek połocki
Konfederacji Barskiej, który po klęsce konfederacji na Litwie pod koniec 1769 r. przejął od
uchodzącego do Prus brata Józefa resztki  oddziałów konfederackich i  musiał  się z nimi
szybko  wycofać.  Zginął  23  maja  1771  roku  pod  Lanckoroną  w  walce  z  wojskami
Aleksandra  Suworowa.  Konfederaci  pod  dowództwem  płk.  Kieniewicza  i  majora
Kutackiego stoczyli 18 czerwca 1771 r. walkę z Rosjanami w Marcinkowicach.

Po  rajdach  Kazimierz  Pułaski  powracał  do  Barwinka.  Wielokrotnie  przez  tę  osadę
przechodził z wojskami konfederatów i tu też mieli oni swoje szańce. Walka partyzancka
przeciw wojskom rosyjskim i królewskim trwała przez ponad cztery lata. 14 maja 1772 r. do
obozu w Barwinku przybył oficer austriacki wzywając do usunięcia się z tego miejsca i
zagroził  atakiem.  Marszałkowie,  sanocki  Filip  Radzimiński  i  inflancki  Zyberg
odpowiedzieli,  że stoją we własnym kraju i nie zagrażają sąsiedniemu państwu. I wtedy
rozegrała się bitwa. Konfederaci, widząc znaczną przewagę wojsk austriackich wycofali się
do  Dukli.  Po  wycofaniu  się  konfederatów,  przez  Barwinek  wkroczyły  wojska  korpusu
preszowskiej  straży przedniej  gen.  Esterhazego i  Hadika,  dokonujące rozbioru Polski  w
imieniu Austriaków...
14 maja 1772 roku przekroczył Przełęcz Dukielską austriacki korpus preszowskiej straży
przedniej gen. Esterhazego, wkraczający na ziemie polskie I zaboru. Mimo obronnych walk
konfederatów, od połowy maja zostają zajęte miasta w południowej części Polski (takie jak
Dukla,  Krosno,  Jasło,  Jaśliska).  Jako ostatnie  (po nieudanej  kontrofensywie  z  południa)
broniły się Tyniec, Lanckorona, Wawel i Jasna Góra (do 18 sierpnia 1772) czy Zagórz (do
29 listopada 1772).
W roku 1772 Antoni Barnaba Jabłonowski był posłem Generalności Konfederacji Barskiej,
który udał się do Wiednia w celu ratowania Polski. Jednak i te rozmowy nie były skuteczne
wobec zaborczych umów trzech państw...

Za czołowych bohaterów konfederacji uchodzą Kazimierz Pułaski (obrońca Jasnej Góry),
Kozak Józef Sawa-Caliński (na Mazowszu) oraz Józef Zaremba (w Wielkopolsce), a także
uważany za proroka charyzmatyczny kapłan, karmelita Marek Jandołowicz (ksiądz Marek).
Konfederaci pozostawili po sobie bogaty zbiór pieśni. Najsłynniejsze z nich to "Zdaj się,
Polaku, w opiekę Maryi", "Stawam na placu z Boga ordynansu", "Piosenka o Drewiczu".
Do tego powstania nawiązywali pisarze, m.in. Juliusz Słowacki w dziele "Ksiądz Marek" ze
znaną  "Pieśnią  konfederatów",  a  także  w  dramacie  "Sen  srebrny  Salomei".  Adam
Mickiewicz artykułem z 1833 roku pt. "O ludziach rozsądnych i ludziach szalonych" tworzy
zręby mitu barskiego.
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Określa w nim rzeczywiste znaczenie konfederacji jako pierwszego polskiego powstania i
wzoru wszystkich następnych zrywów narodowych Polaków, powstania łączącego hasłami
wolności z symbolami religijnymi.
Za  jeden  z  symboli  Konfederacji  Barskiej  uważa  się  ryngraf,  potwierdzają  to  liczne
zachowane zabytki (ryngrafy były też symbolem Żołnierzy Wyklętych).

W walkach po stronie konfederatów udział wzięło do 100 tysięcy ludzi. Stoczono około 500
potyczek. Straty poniesione w Konfederacji Barskiej król Stanisław August Poniatowski w
mowie sejmowej 29 sierpnia 1776 r. ocenił na 60 tysięcy.
Po  jej  upadku  na  Sybir  zesłano  według  szacunków samego  posła  rosyjskiego  Nikołaja
Repnina ponad 14 tys. konfederatów (!), resztę przymusowo wcielono do armii rosyjskiej...
Moskale utworzyli obozy przejściowe dla jeńców konfederackich na warszawskiej Pradze i
w Połonnem na Ukrainie,  skąd byli  oni transportowani  etapami do Kijowa,  Smoleńska,
Orła, Tuły, Kazania i Tobolska. Niestety nikt nie wie ilu wówczas ludzi zginęło...

Propaganda  państw  ościennych  starała  się  wykorzystać  konfederację  jako  jeden  z
pretekstów do I rozbioru w roku 1772. Decyzja o rozbiorze Polski zapadła w Petersburgu
już  w  połowie  1771,  jednak  ambasador  rosyjski  Kaspar  von  Saldern  miał  polecone
trzymanie Stanisława Augusta Poniatowskiego i innych "oddanych Moskwie" Polaków w
nieświadomości.

Wieczna Chwała Konfederatom Barskim!

Kotwicz

NACJONALIZM NASZ  DROGĄ Ą
DO POROZUMIENIA RODOWISK NARODOWO - RADYKALNYCHŚ

Tkwimy pomi dzy rozgrywaj cymi, Rosj  i Stanami Zjednoczonymi , pomi dzy NATO aę ą ą ę
Rosj , pomi dzy Uni  Europejska a USA. Czy sta  nas dzisiaj wyj  z struktur NATO, Uniią ę ą ć ść
Europejskiej  ?  Czy  jest  to  mo liwe  i  do  zaakceptowania  przez  Naród.  Czy  jednym  iż
podstawowym  punktem  programowym  ugrupowa  narodowo-radykalnych  musi  byń ć
bezwarunkowe opuszczenie tych struktur 
NIE!  Zapytacie,  co  to  za  koncepcja  nacjonalistyczna,  jak  chce nas zostawi  w owychć
strukturach. 
Jest to koncepcja racjonalna, na dzie  dzisiejszy i my sami jako Naród , czy nawet jakoń
pa stwo jeste my wyniszczeni wewn trznie , jadem antychrze cija skim i antynarodowymń ś ę ś ń
by unie  si  do  takiej  wielko ci,  by  utrzyma  swoj  suwerenno .  A tym bardziej  ześć ę ś ć ą ść
spo ecze stwo polskie nie widzi potrzeby by tych organizacji opuszcza . Czemu tak jest,ł ń ć
to  ju  nasza zas uga, bo zaszufladkowawszy si  we w asnym rodowisku nie widzimyż ł ę ł ś
dalej ni  koniec w asnego nosa.ż ł

Przede  wszystkim  dzisiaj  musimy  stawia  na  suwerenno  i  pronarodowa  polityk  ,ć ść ę
prorodzinn  , odtworzenie fundamentów cywilizacji aci skiej . ą ł ń
Katolick  idee wprowadza , naucza , tworzy  podstawy, realizowa , edukowa  . To naszeą ć ć ć ć ć
cele  nacjonalistyczne,  polskie,  na  dzie  dzisiejszy  ,  bez  tego  dodatku  a  mo e  coń ż ś
troszeczk  wolno ciowego,  liberalnego,  mo e  rosyjskiego,  mo e  ameryka skiego,ę ś ż ż ń
izraelskiego,  niemieckiego,  francuskiego.  Tak jakby polskiego nie  by o ,  kultury, historiił
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zmaga  o niepodleg o , milionów poleg ych w walkach o niepodleg o  i suwerenno .ń ł ść ł ł ść ść

Konsolidacja organizacji nacjonalistycznych, to jedyne wyj cie i zapocz tkowanie walki oś ą
lepsza przysz o  dla naszych dzieci,  dla idei Wielkiej  Polski.  Bez tych dodatków. Bezł ść
szukania  izraelskiej  dominacji,  bo  ona  jest  wsz dzie  i  po  stronie  rosyjskiej  jak  ię
ameryka skiej. Gdzie tak wszyscy ochoczo szukaj  sojuszników. ń ą
My mamy w asn  krajow  dominacje ze strony targowicy, sodomitów i z odziei . W ramachł ą ą ł
tzw  tolerancji,  która  wyst puje  tylko  w  jednym kierunku,  poprawno ci  politycznej.  Bezę ś
Boga, bez zasad etycznych, utracie suwerenno ci na rzecz praw narzucanych nam przezś
Unie Europejsk . ą

Taka dzi  Polsk  mamy, nasi kni t  jadem. Mo e my faktycznie kwalifikujemy si  do rangiś ę ą ę ą ż ę
ch opów  pa szczy nianych,  bo  rozumu  swojego  nie  mamy,  my le  nie  potrafimy,ł ń ź ś ć
samouwielbienie do w asnych pogl dów mamy.ł ą
I  kto  wybiera  Targowice,  Sodomitów i  Z odziei?  Cztery  czy  piec  milionów ludzi  idzie  ił
glosuje  na  antypolskich  i  antynarodowych  osobników.  W  imi  czego  ?  Zaspokojeniaę
swoich nienawi ci e rodziny wielodzietne dostaj  + 500. Bo to nie jest wyj cie? ś ż ą ś
To jakie ono jest? Dla wybranych bogactwa, dla reszty praca do mierci. Jakś
ma wygl da  ta idea Wielkiej Polski ? Gdy Boga tam nie ma, rodziny tam nieą ć
ma , honoru tam nie ma. Z szumnymi has ami, e wszystkim jest winny, yd ił ż Ż
Ukrainiec. Czyli co jak ich wszystkich wyrzucimy, to Polska odzyska swoja
pozycj  dominuj c .  A  mo e  kto  na  si  chce  nam  przypi  atkę ą ą ż ś łę ąć ł ę
antysemitów  i  szowinistów  Roman  Dmowski  wyra nie  pisa  i  mówi  ;ź ł ł
''Asymilowa  mniejszo ci''. Pewnie ze s  si y antypolskie które nie b d  sić ś ą ł ę ą ę
asymilowa  ,  wr cz  odwrotnie.  Ale  od  tego  s  odpowiednie  s u by,  któreć ę ą ł ż
powinny udokumentowa  dzia anie agenturalne i postawi  przed s d. Mo eć ł ć ą ż
nie teraz, ale w przysz o ci.ł ś
Polska jest kulawa, bo i przesi kni ta targowic , sodoma i z odziejami w najwa niejszychą ę ą ł ż
organach pa stwa,  ale  to  w a nie nasz  rola  jest  przejmowanie umys ów ludzkich,  byń ł ś ą ł
ugruntowa  swoja  pozycj  w  spo ecze stwie.  A  nie  gania  z  kominiarkami  nać ę ł ń ć
manifestacjach i udawa  ze to jest w a ciwa droga dotarcia do mas spo ecznych. ć ł ś ł
Narodowo – radykalni,  ale z  ludzka twarz  Polaka,  nacjonalisty, katolika.  Nie mo emyą ż
klonowa  zasad ideowych i programowych, które dobre by y w latach 20 – 40. My musimyć ł
na tych wzorcach wypracowa  dzisiejszy program  suwerenno ci, pronarodowej polityce ,ć ś
prorodzinnej , katolickiej . Sta  si  si  dostrzegaln , o której b dzie mo na powiedzie  , toć ę łą ą ę ż ć
jest Konfederacja nacjonalistyczna , na która czekali Polacy od zawsze. Nasza polityka
przekazu powinna by  racjonalna a zarazem przekazywa  to co najistotniejsze jest dlać ć
ludzi, by  tam gdzie innych nie ma, stawa  w obronie tych, których sprawy nie interesujć ć ą
nikogo. Wykorzystywa  b dy obozu w adzy, nie tylko w skali  centralnej,  ale i  lokalnej.ć łę ł
Pokaza  ludzka  twarz  polskiego nacjonalizmu.  I  przede  wszystkim nie  lansowa  tylkoć ć
liderów w asnych ugrupowa , ale tak e tych którzy dzia aj  regionalnie, nie s  dostrzegalnił ń ż ł ą ą
w mediach. 
Konfederacjo  dzisiejsza  jak  atwo  by o  wprowadzi  liderów  ugrupowa ,  stanowi cychł ł ć ń ą
Konfederacje do Sejmu . A gdzie miejsce dla liderów lokalnych? Nikt ich nie pozna , bo nieł
mogli konkurowa  ze swoimi liderami. Zagra a o by to ich pozycji.ć ż ł
To te  musi by  nauka dla nas, e ka dy nacjonalista jest wa ny i wa na jego jest pracaż ć ż ż ż ż
wykonywana  dla  Polski.  Nie  izolowa ,  ale  do  pracy  wspólnej  motywowa ,  wspiera ,ć ć ć
ukierunkowywa .ć
Niech taka wspóln  podstawa b dzie katolicka idea pa stwa polskiego. Mo e kto  zadrwią ę ń ż ś
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z  tego,  bo  ko ció  te  kuleje  dzisiaj,  ale  naszym Królem Jezus  Chrystus  jest  ,  a  nieś ł ż
oligarchowie  ko cielni.  My   Boga  mamy  za  W adc  i  tym  tokiem  my lowym  musimyś ł ę ś
pod a . Ale te  nie wszystkich ksi ny, biskupów do jednego worka trzeba wrzuci , bo iąż ć ż ęż ć
s  kap ani z powo ania.ą ł ł
W tych czasach gdzie lansuje nam si  liberalizm w ró nych formach, od Balcerowicza doę ż
Korwina  tylko  katolicka  idea  pa stwa  mo e  sprawi  ze  staniemy  si   alternatyw ,ń ż ć ę ą
nacjonalistyczna alternatyw  dla innych koncepcji i idei proponowanych  przez ró ne si yą ż ł
tzw''patriotyczne''. Bo nacjonalizm jest unikany w s ownictwie przez wszystkie si y, któreł ł
tak si  chc  zwa  nacjonalistyczne ale pod przykrywk . ę ą ć ą
W Polsce  skrajna  lewica  jest  komunistyczna  (  zbrodnicza  ideologia  )  ,  anarchi ci  sś ą
antypa stwowi  (  czyli  d  do  chaosu  w  pa stwie  narodowym)  ,  a  nacjonalizm  jestń ążą ń
wykluczany bo  jego podstawow  zasad  jest dbanieą ą  o dobro interesu własnego narodu.
Przedstawienie  nacjonalizmu  w  jego  prawdziwej  formie  jest  także  formą
ukierunkowania umysłów społeczeństwa,że nie szowinizm i rasizm nami kieruje , ale
przywi zanie do idei suwerennej Ojczyzny, bez domagania si  za to osobistych korzy ci.ą ę ś
Nacjonalista w większości to ten który, pracuje, zakłada rodzinę. Nie jet przywiązany
do kogoś lub czegoś (instytucji systemowych), pracuje sam na siebie lub rodzinę. I to
jest człowiek najbardziej wartościowszy dla sprawy nacjonalistycznej. Bo robi to w
co wierzy, a nie to co mu przynosi korzyści . Jeżeli jest wybrany do reprezentowania
sprawy, to też reprezentuje nas, jako przedstawiciel, ale także jako sponsor sprawy.
Wtedy jest sens wysiłku każdego ogniwa nacjonalistycznego .
Jeżeli  w  Polsce  wygrywa  opcja  wyłącznie  sanacyjna  i  pseudopatriotyczna,  nie
zdołamy nic zmienić. Zaprzedamy duszę sztucznej idei, która wypływa raz po raz,
już od roku 2005, wtedy w postaci  Ligi  Polskich Rodzin.  Jak łatwo jest  oszukać
ludzkie umysły, by nagle przewartościować swoje poglądy o 100%. 
I tak jest dziś,  szumne hasła i zero odniesienia do ludzkich spraw. Ludzie się nie
liczą,  liczy  się  marketing  polityczny,  by  istnieć  dzisiaj,  w  następnej  kadencji  w
kuluarach parlamentarnych . Mówi się dużo o wszystkim i o niczym, ale nie ma tam
nic co dotyczyło by codziennego życia rodaków. 
Wypali  się,  tak  jak  wypalił  się  Kukiz15,  który  oprócz  słów  nic  nie  potrafił
przedstawić.
Nasz radykalizm musi się zmieścić w dzisiejszych realiach, by był akceptowalny,
nasz  nacjonalizm  musi  dotyczyć   spraw  Narodu,  a  nie  naszych  indywidualnych
poglądów. Polacy muszą dostrzec w nas ich samych, ze jesteśmy nimi, żyjemy ich
życiem i mamy podobne problemy. Wtedy mogą nadejść czasy radykalnych zmian,
Wielka Katolicka Narodowa Polska stanie  się  faktem i  nie będzie  nam potrzebna
Unia Europejska, NATO by stanowić o tym że Polska jest suwerenna i niepodległa.
Czy Dzielnica Małopolska Obozu Wielkiej Polski zawłaszcza sobie prawo bycia tą
jedyna alternatywą. NIE. Dzielnica Małopolska OWP wsłuchując się w głos autora
tekstu ''O potrzebie powołania porozumienia środowisk narodowo-radykalnych'' - Norberta
Wasika,,  także  widzi  taką  potrzebę,  ponad  podziałami,  ale  także  z  tą  nutą  tego
wszystkiego co jest przedstawione  powyżej. 
Myślę  ze  czas  zrewolucjonizować  nasz  sposób  myślenia  i  stworzyć  coś  nowego,
współczesnego ale zarazem nacjonalistycznego. Porozumienie, Konfederacje, Front.
Czas  przyjąć  Deklaracje  koncepcje  państwa  katolickiego,  zawartego  w  systemie
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polityczno-gospodarczym –  podstawy  programu  narodowo  –  radykalnego.
Przyj  pakiety programowe, sk adaj ce si  z propozycji przeznaczonych dlaąć ł ą ę
spo ecze stwa  polskiego.  Przyj  deklaracje  ideow ,  gdzie  nacjonalizmł ń ąć ą
b dzie okre la  co oznacza dla nas , dla Polski, dla Polków. Stworzy  projektyę ś ł ć
ukierunkowane  w  stron  spo ecze stwa,  pakiety  informacyjne,ę ł ń
edukacyjne,spo eczne  itp.  Sprawa  jak  i  kierunek  prac  jest  otwarty  i  wartł
dyskusji, wi c zróbmy to, chowaj c swoje ambicje wodzowskie w ''kieszeni''.ę ą
Ka dy dorzynaj c swoje propozycje, to cegie ka nacjonalistyczna dla budowyż ą ł
Wielkiej Polski !

Janusz Mucha
Przedstawiciel

Stowarzyszenia
Dzielnica Ma opolska Obozu Wielkiej Polskił

Deklaracja powstania państwa katolickiego, zawartego w systemie polityczno-
gospodarczym -  podstawy programu narodowo - radykalnego

Człowiek cywilizowany nie postępuje nikczemnie dlatego przede wszystkim, że zanadto siebie
samego  szanuje.  To  poszanowanie  samego  siebie  wytwarza  też odpowiedni  stosunek  do
własnego narodu. Poczucie swej godności, które zabrania człowiekowi kraść lub żebrać, nie
pozwala mu również korzystać z dóbr narodowych, nie dokładając nic do nich od siebie, nie
pracując nad ich pomnożeniem i nie biorąc udziału w ich obronie. 
Pewien  stopień inteligencji  pozwala  człowiekowi  zrozumieć,  w  jakiej  mierze  duchowe
bogactwo  narodu  jest  podstawą rozwoju  jednostki,  jak  wiele  zatem  każdy  korzysta  z
narodowego dobra, odpowiednia zaś dojrzałość moralna zmusza go do uznania faktu,  że
korzystając z tych dóbr, a nie dając nic w zamian lub dając za mało, jest na łasce swego
społeczeństwa, jak żebrak w dobroczynnym przytułku. 
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I  sama  miłość własna,  niezależnie  od  przywiązania  do  ojczyzny,  nakaże  mu  uznać
obowiązki narodowe, pracować dla ojczyzny, walczyć za nią, dawać jak najwięcej w zamian
za to co od niej bierze.

 
My niżej podpisani, polscy nacjonaliści,  deklarujący przynależność do Narodu Polskiego,
przywiązani  do  suwerenności  i  niepodległości  odrzucamy  antysemityzm  i  szowinizm,
jednocześnie  zwalczając  antypolonizm  w  każdym  wymiarze  życia.  Naszą podstawową
zasadą jest dbanie o dobro interesu Narodu, bez domagania się za to osobistych korzyści.
Jeżeli patriotyzm zaliczymy do uczucia narodowego, to nacjonalizm jest dla nas narodową
myślą.  Gdy  patriotyzm  obraca  się jedynie  w  dziedzinie  masowego,  ale  rozproszonego
odczuwania  stanów  wewnętrznych  i  doznań zewnętrznych,  oraz  odruchowego  lub
uczuciowego na nie reagowania, nacjonalista tworzy z nieuporządkowanych uczuć konkretny,
przemyślany plan działania.

W  obliczu  Boga  Wszechmogącego  i  Najświętszej  Maryi  Panny,  Królowej  Korony  Polskiej
kładąc swe ręce na Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, przysięgam być wiernym Panu
naszemu Jezusowi  Chrystusowi,  Matce  naszej  i  do  końca  swych  dni  służyć i  bronić Go
pragnę  Ojczyźnie mej, Polsce, stać nieugięcie na straży Jej niepodległości i  honoru i o
wyzwolenie Jej od wrogów zewnętrznych jak i wewnętrznych, zagrażających suwerenności i
niepodległości, walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego.

Dlatego  także  deklarujemy  że  nadszedł  czas  sięgnąć po  idee  i  koncepcje  państwa
katolickiego zawartego w systemie polityczno – gospodarczym. 
Podstawą tego  ustroju  są stowarzyszenia  zawodowe,  korporacje,  które  jako  instytucje
publiczno – prawne zrzeszają wszystkich zatrudnionych w danym zawodzie  i  to zarówno
pracobiorców,  jak  i  pracodawców.  Istnienie  takich  zrzeszeń nie  wyklucza  możliwości
zakładania  związków  zawodowych  o  charakterze  klasowym,  grupujących  osobno
przedsiębiorców i osobno robotników.
Podział sprawiedliwy dóbr materialnych od początku zajmował główne miejsce
w nauce społecznej Kościoła. Już sam Jezus Chrystus w Ewangelii  św. Łukasza
(Łk.6, 24-25) mówi o odpowiedzialności tych ludzi, którzy posiadają majątek
lub  żyją w bogactwie. Trafnie zauważa ewangelista Marek (Mr. 10, 24), który
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pisze;  "jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach
pokładają ufność".  Św.  Paweł  w  I  Liście  do  Tymoteusza  zaznacza,  że
korzeniem  wszystkiego  złego  jest  miłość pieniędzy  (6,10),  a  w  II  Liście  do
Koryntian wskazuje na naturalną miedzy ludźmi solidarność i  zamyka to w
słowach:  "niech  wasz  dostatek  przyjdzie  z  pomoc  w  waszych  niedostatkach  ią
aby nastała równo ". Ko ciół ju  w pierwszych wiekach rozwi zał spraw  opiekiść ś ż ą ę
nad  ubogimi  w  małych  gminach  chrze cija skich  poprzez  charytatywnś ń ą
działalno  diakonów. W pó niejszych wiekach przekazywał 1/4swoich dochodówść ź
ko cielnych  na  rzecz  ubogich.  Oprócz  tego  zainicjował  działalno  licznychś ść
fundacji, szpitali, domów ubogich i domów sierot.

Stowarzyszenia są też wyrazem solidarności interesów, łącząc ludzi na szerszej podstawie,
bo na mocy wspólnoty pozycji i tożsamości funkcji społecznej. Tu  organizuje się całe życie
społeczne,  a  korporacje  są organizacjami  życia  gospodarczego.  Szereg  różnych
zorganizowanych  korporacji  tworzy  wielką grupę czyli  stan  gospodarczy.  Te  dwa  pojęcia
uzupełniają się.  Biorąc  pod  uwagę cechy  charakterystyczne  ustroju  korporacyjnego  w
przeszłości,  dzisiaj  mianem korporacjonizmu nazywa się taki  system,  który,  chce  za  tym
oprzeć ustrój  społeczno-gospodarczy  na  odpowiednio  zorganizowanych  korporacjach,
łączących  w  imię solidarności  zawodowej  i  wspólnych  interesów,  celem  współpracy
wszystkich czynników zainteresowanych w danym zawodzie, czyli do współpracy kapitału i
pracy.
Nie czyniąc  jednak z korporacji zbiorowych ciał wytwórczych i nie zastępując nimi obecnych
indywidualnych przedsiębiorstw.
Utrzymuje własność prywatną jako podstawę ustroju społeczno-gospodarczego.

Króluj Nam Chryste Miłosierny i Sprawiedliwy - zawsze i wszędzie!
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KATECHIZM RZYMSKO-KATOLICKI

 KS. JÓZEF DEHARBE SI 

Dzieje Jezusa Chrystusa 

21. Świat zażywał spokoju; August był cesarzem rzymskim, a Herod Idumejczyk królem
Judei. Wówczas spełniły się obietnice Boże i przepowiednie Proroków. W stajence,
w miasteczku Betlejem, narodził się Jezus Chrystus, Syn Boży, Odkupiciel świata, z
Maryi,  dziewicy,  która  pochodziła  z  królewskiej  rodziny  Dawida.  Aniołowie
zwiastowali to pasterzom w Betlejem, a gwiazda mędrcom we wschodnich krajach.
Już w pierwszej młodości Dziecięcia Bożego, czynił za Nim poszukiwania Herod
okrutny, aby Je zabił; lecz na rozkaz Boży uszedł Józef, opiekun Jezusa, z Nim i Jego
Matką Maryją do Egiptu, i powrócił dopiero po śmierci Heroda. Odtąd żył Jezus w
Nazarecie,  miasteczku Galilei,  w spokojnym zaciszu, był posłusznym Matce swej
Najświętszej  i  opiekunowi,  i  wzrastał  w wieku,  mądrości  i  łasce  przed Bogiem i
ludźmi. W dwunastym roku swego życia poszedł z Matką i opiekunem swoim do
Jerozolimy na święta Wielkanocne, pozostał tam przez trzy dni w kościele, i zadziwił
nawet  uczonych  w  zakonie  mądrością  pytań  swych  i  odpowiedzi.  Gdy  miał  lat
trzydzieści, udał się do Jana nad rzekę Jordan i rozkazał mu, aby Go ochrzcił. Wtedy
zstąpił Nań Duch Święty w postaci gołębia, i dał się słyszeć głos z nieba: "Ten jest
mój Syn miły, w którym upodobałem sobie" (Mt. 3, 17).

22.  Potem poszedł Jezus na puszczę. A gdy tam przebył dni 40 na modlitwie i poście,
zaczął opowiadać Ewangelię, to jest, radosną wieść o królestwie Bożym na ziemi.
Przechodząc  miasta  i  wsie,  głosił  naukę  zbawienia  i  udowadniał  swoje  Boskie
posłannictwo  i  prawdziwość  swej  nauki  świętością  swego  życia,  cudami  i
przepowiedniami. Lud słuchał nauk Jego z podziwem. Wielką rzeszą ciągnął za Nim,
a wielbiąc i sławiąc Go jako prawdziwego Mesjasza, mówił: "Nigdy tak człowiek nie
mówił"  (Jan.  7,  46).  Z pośród uczniów swoich wybrał  Jezus  12,  których nazwał
Apostołami czyli posłańcami. Mieli oni być świadkami Jego nauk i czynów, a co
widzieli i słyszeli od Niego, mieli po Jego odejściu ze świata opowiadać wszystkim
narodom. Obok nich wybrał także 16 72 uczniów, których wysyłał po dwu do miejsc,
gdzie  sam miał  przyjść.  Otóż  12  tych  Apostołów,  72  uczniów i  inni  wyznawcy
Jezusa,  stanowili  początek  owego  społeczeństwa  wszystkich  wiernych,  które
nazywamy Kościołem Chrystusowym, a którego, według obietnicy Jezusa, nigdy nie
przemogą bramy (moce) piekielne. Najwyższym widzialnym rządcą, czyli widzialną
głową  tego  Kościoła,  postanowił  Pan  Jezus  Piotra;  przeto  nazwał  go  skałą  czyli
opoką,  na  której  postanowił  zbudować  swój  Kościół,  i  przyobiecał  mu  klucze
królestwa niebieskiego, czyli najwyższą władzę w Kościele. 

23.  Jezus  świadczył  Żydom  największe  dobrodziejstwa:  przywracał  ślepym  wzrok,
głuchym słuch, uzdrawiał kaleki i chorych, wskrzeszał umarłych, w ogóle przynosił
ulgę  wszelkiej  nędzy.  A  jednak  miał  wielu  nieprzyjaciół,  szczególniej  wśród
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Faryzeuszów i uczonych w zakonie, ponieważ wyrzucał im grzechy ich i zbrodnie,
nie  chciał  zakładać  państwa ziemskiego,  ani  wynosić  ich  do  wysokich  godności.
Czyhali oni na każde Jego słowo i czyn, lecz nie mogli Go obwinić o żaden grzech.
W trzecim roku nauczania, krótko przed świętami wielkanocnymi, wskrzesił Jezus
Łazarza,  który już dni cztery leżał  w grobie.  Lud powziąwszy wiadomość o tym
cudzie,  objawiał  głośno  swą  radość,  a  gdy  Chrystus  wjeżdżał  do  Jerozolimy,
wyruszył wielką rzeszą na Jego spotkanie z palmami w ręku, i ścieląc swe szaty po
drodze,  wołał:  "Hosanna  synowi  Dawidowemu!".  To  radosne  powitanie  Jezusa,
spotęgowało jeszcze wściekłość Jego nieprzyjaciół, tak iż umyślili Go zabić. 

24.  Wiedział Jezus, że nadszedł dlań czas gorzkiej męki; więc, zdając się na wolę Ojca
niebieskiego,  oczekiwał  śmierci.  Gdy  tedy,  według  przepisu  zakonu,  pożywał  z
Apostołami  baranka  wielkanocnego,  wziął  chleb  w swe  święte  i  czcigodne  ręce,
wzniósł wzrok ku niebu do Boga, swego Ojca wszechmocnego, i czyniąc Mu dzięki,
błogosławił chleb, łamał i dawał swym uczniom, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie, to jest
ciało moje, które za was będzie wydane". Poczym wziął kielich z winem, znowu
dzięki czynił, błogosławił i dawał go uczniom, mówiąc: "Pijcie z niego wszyscy; to
jest krew moja, nowego przymierza,  która będzie przelana za was i za wielu, ku
odpuszczeniu grzechów. Ile razy to czynić będziecie, na moją pamiątkę czyńcie". Tak
ustanowił Jezus ucztę świętą, na której On sam pod postaciami chleba i wina oddaje
się swoim wyznawcom na pokarm duszy. Po ostatniej 17 wieczerzy, zapowiedział
Jezus, że zdradzi Go Judasz, że się Go zaprze Piotr, i z najczulszą miłością żegnał
Apostołów.  Przyrzekł  im  zesłać  innego  pocieszyciela,  Ducha  Świętego,  Ducha
prawdy,  który  miał  ich  nauczyć  wszystkiego  i  pozostać  z  nimi  na  wieki.  Potem
poszedł do ogrodu Getsemani, na górze Oliwnej, aby się modlił. 

25.  Tutaj widział w duszy całą mękę swoją. Przyszła nań trwoga śmiertelna, i pot Jego
kroplami  krwi  spływał  na  ziemię.  I  modlił  się:  "Ojcze!  Jeśli  można,  weźmij  ten
kielich  ode  mnie.  Lecz  nie  moja,  ale  Twoja  wola  niech  się  stanie".  Tymczasem
zbliżał  się  Judasz,  zdrajca,  wiodąc  tłum  zbrojnych,  któremu  Jezus  pozwolił  się
pojmać,  związać  i  przed  Wysoką  Radę  zaprowadzić,  wyszydzony,  oplwany  i
policzkowany,  przez  arcykapłanów  winnym  śmierci  uznany,  został  oddany
rzymskiemu staroście,  Piłatowi  Poncjuszowi,  a  przez  tego królowi  Herodowi,  od
obydwu  jednak  uznany  za  niewinnego.  Mimo  to,  ubiczowany  i  cierniem
ukoronowany, został wreszcie skazany na śmierć krzyżową, na gwałtowne naleganie
arcykapłanów i żydowskiego ludu, który przeniósł nad Niego łotra Barabasza. 

26.  Jak gdyby był jakim złoczyńcą, otoczony siepaczami, dźwigając krzyż ciężki, szedł
Jezus z Jerozolimy na miejsce stracenia, na górę Kalwarię, gdzie Go ukrzyżowano
między dwoma łotrami. Spełniło się, co przepowiedzieli Prorocy; przebito gwoźdźmi
Jego ręce i nogi; żołnierze podzielili pomiędzy siebie Jego szaty, a o suknię rzucili
los.  Spragnionemu  podali  za  napój  ocet  i  żółć.  Nawet  arcykapłani  i  starsi  ludu
szydzili zeń; lecz Jezus znosił wszystko z cierpliwością i łagodnością, najwyższego
podziwienia godną, modląc się za nieprzyjaciół swych i mówiąc: "Ojcze! przebacz
im,  bo  nie  wiedzą,  co  czynią".  Trzy  godziny  wisiał  Jezus  na  krzyżu,  wśród
straszliwych boleści. Zaćmiło się słońce, i okryła się żałobą cała przyroda. W końcu
zawołał Jezus wielkim głosem: "Wykonało się! Ojcze! w ręce Twoje oddaję ducha
mojego", skłonił głowę i skonał. W tej chwili zadrżała ziemia, pękły skały, rozdarła
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się zasłona w kościele od góry do spodu, otwarły się groby i wiele zmarłych ciał
Świętych, powstawszy, dały się widzieć w Jerozolimie. Setnik i żołnierze u krzyża
stojący, wołali strwożeni:  "Zaprawdę, ten był Synem Bożym!". Tak stał się Jezus
ubłaganiem za grzechy nasze, lecz nie tylko za nasze, ale i za grzechy całego świata
(I Jan. 2, 2). 

27.  Jezus  umarł  w piątek,  około  trzeciej  godziny po południu.  Żołnierz  przebił  Mu
włócznią  lewy  bok,  z  którego  wypłynęła  krew  i  woda.  Ciało  z  krzyża  zdjęte
pochowano ze czcią w grobie nowym, w skale wydrążonym. Podejrzliwi 18 Żydzi
opieczętowali grób i postawili straż przy nim. Ale dnia trzeciego, przed wschodem
słońca, zatrzęsła się ziemia, zstąpił z nieba lśniący anioł i odwalił kamień grobowy, a
ukrzyżowany Chrystus powstał z martwych pełen chwały. Przez dni 40 ukazywał się
często swym uczniom, pouczał ich o królestwie Bożym, to jest o Kościele, dał im
władzę odpuszczania grzechów i ustanowił Piotra św. głową Kościoła, mówiąc: "Paś
baranki moje, paś owce moje" (Jan. 21, 15-17), a stanąwszy po raz ostatni pośród
nich, dał im rozkaz, aby, szedłszy na cały świat, opowiadali Ewangelię wszystkim
narodom, i chrzcili je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dał im nadto tę samą
władzę,  którą  wziął  był  od  Ojca  niebieskiego  i  przyrzekł,  że  będzie  z  nimi  po
wszystkie dni, aż do skończenia świata. Na górze Oliwnej wzniósł ręce nad nimi, i
błogosławiąc im, wstąpił w ich oczach na niebiosa. 
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