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M E R K U R I U S Z 
6/2020 (rocz. XV) 

 

 

 

Jak Polacy odzyskali Ojczyznę 

Wydarzenia w Polsce –  czerwiec 1920   

• 1 – 2 czerwca 1920 – Na odcinku białoruskim wojska polakie, kierowane od 4 czerwca 

osobiście przez Piłsudskiego, przeszły do kontrofensywy. Według planu Piłsudskiegomiały uderzyć ze 

skrzydeł siłami grupy gen. Leonarda Skierskiego oraz Armii Rezerwowej gen. K. Sosnkowskigo i 

otoczyć wysunięte nad Berezyną wojska Tuchaczewskiego. Do 5 czerwca kontrnatarcie wojsk 

polskich odrzuciło jednostki Armii Czerwonej o ok. 50 km na wschód. 

• 5 czerwca 1920 – Walcząca dotąd bez większego powodzenia na szerokim froncie 1. Armia 

Konna Budionnego zmieniła taktykę i skuupiając swe uderzenie w jednym punkcie – na styku3. I 6. 

Armii polskiej na Ukrainie – przełamała polską linię obrony na odcinku Samborodek – 

Nowochwastów. Skierowana później na Berdyczów zagroziła tyłom 3. Armii ge. Rydza Śmigłego. 

• 8 czerwca 1920 – Wobec zagrożenia na tyłach ze strony Armii Konnej Budionnego (7 

czerwca zajęła Żytomierz i Berdyczów, a następnie zawróciła na wschód w kierunku Kijowa), polskie 

Naczelne Dowództwo podjęło decyzję o wycofaniu 3. Armii z obszaru Kijowa, wyznaczając jej 

zadanie obsadzenia linii Berdyczów – Żytomierz. 

• 8 – 9 czerwca 1920 – Polska kontrofensywa na Białorusi zatrzymała się, przywracając linię 
frontu sprzed natarcia Tuchaczewskiego z połowy maja 1920 roku. Cel Piłsudskiego nie został jednak 

osiągnięty, gdyż nieprzyjaciel wycofał sią, unikając okrążenia i pobicia swych głównych sił. 

• 9 czerwca 1920 – Wobec informacji o pierwszych niepowodzeniach na froncie, a przede 

wszystkim w związku z wycofaniem się ministrów PSL „Piast” z koalicji rządowej, do dymisji podał 

się rząd Leopolda Skulskiego. 

• 10 czerwca 1920 – Oddziały polskiej 3. Armii opuściły Kijów w kierunku Żytomierza, 

unikając w ten sposób groźby otoczenia przez napierające wojska sowieckiej 12. Armii i 1. Armii 

Konnej. W celu podsycenia antypolskich nastrojów bolszewicy ogłosili nieprawdziwą wiadomość, że 

podczas ewakuacji wojsk polskich z Kijowa Polacy zniszczyli główne świątynie miasta – cerkiew św. 

Zofii i Sobór Włodzimierski. 

• 15 czerwca 1920 – Armia Konna Budionnego zaatakowała cofającą się 3. Armię Rydza – 

Śmigłego pod Radomyślą i Horbylewem. Wystąpienie konnicy Budionnego było tym razem 

spóźnione i nie zdołało powstrzymać marszu odwrotowego armii Rydza –Śmigłego na Korosteń. 
Wyprowadzone z matni oddziały 3. Armii nawiązały kontakt z innymi formacjami polskiego Frontu 

Ukraińskiego. Członek Biura Politycznego KC WKP (b) i zarazem komisarz polityczny Frontu 

Południowo – Zachodniego, Józef Stalin w liście do Lenina zaproponował, aby „nie zaszczycać” 



 

Polski włączeniem do federacji sowieckiej, lecz utrzyma

satelitę. 
• 23 czerwca 1920 – 

robotniczego” przez Wincenta Witosa (po dymisji L. Skulskiego), w

centrowe powstał pozaparlamentarny rz

skarbu. Sprawy zagraniczne po Stanisławie Patku przej

Wielkiej Brytanii; sprawy wojskowe 

• 24 czerwca 1920 – 

przedstawicielem rosyjskiej emigracji demokratycznej

rozmowy na temat tworzenia w Polsce rosyjskich oddziałów ochotniczych, które wzi

walce przeciw bolszewikom. 25 czerwca Piłsudski przyj

Sawinkowa wybitnego pisarza rosyjskiego Dymitra Mere

• 25 czerwca 1920 – 

materiałów wojennych przeznaczonych dla Polski.
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czeniem do federacji sowieckiej, lecz utrzymać ją na przyszłość jako całkowicie podległego 

 Wobec niepowodzenia prób utworzenia gabinetu „wło

robotniczego” przez Wincenta Witosa (po dymisji L. Skulskiego), w oparciu o partie prawicowe i 

centrowe powstał pozaparlamentarny rząd Władysława Grabskiego. Premier zatrzymał tek

skarbu. Sprawy zagraniczne po Stanisławie Patku przejął Eustachy Sapieha, dotychczas poseł w 

Wielkiej Brytanii; sprawy wojskowe – gen. Józef Leśniewski, roboty publiczne – 

 Piłsudski spotkał się w Belwederze z Borysem Sawinkowem, 

przedstawicielem rosyjskiej emigracji demokratycznej. Kontynuował rozpoczęte w styczniu 1920 roku 

enia w Polsce rosyjskich oddziałów ochotniczych, które wzi

walce przeciw bolszewikom. 25 czerwca Piłsudski przyjął w tej samej sprawie wspieraj

Sawinkowa wybitnego pisarza rosyjskiego Dymitra Mereżkowskiego. 

 Strajk gdańskich robotników portowych uniemo

materiałów wojennych przeznaczonych dla Polski. 

Wg publikacji Andrzeja Nowaka -

♣♦♥♠ 
 
 

 jako całkowicie podległego 

Wobec niepowodzenia prób utworzenia gabinetu „włościańsko – 

oparciu o partie prawicowe i 

d Władysława Grabskiego. Premier zatrzymał tekę ministra 

ł Eustachy Sapieha, dotychczas poseł w 

 Gabriel Narutowicz. 

 w Belwederze z Borysem Sawinkowem, 

ęte w styczniu 1920 roku 

enia w Polsce rosyjskich oddziałów ochotniczych, które wzięły by udział w 

ł w tej samej sprawie wspierającego akcję 

skich robotników portowych uniemożliwił wyładunek 

- Władysław Adamiec 
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♣♦♥♠ 

Wybory prezydenckie 2020. Wszyscy kandydaci na prezydenta RP 
W wyborach prezydenckich wystartuje 11 kandydatów. Będą to sami mężczyźni. Początkowo kandydatką 

Koalicji Obywatelskiej była Małgorzata Kidawa-Błońska. 15 maja oświadczyła ona jednak, że rezygnuje z 

kandydowania, a jej miejsce zajął Rafał Trzaskowski.  

 ANDRZEJ DUDA 

 wiek: 48 

 miejsce zamieszkania: Kraków 

 wykształcenie: wyższe prawnicze 

 zawód: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

 żona: Agata Kornhauser-Duda 

 dzieci: córka Kinga 

strona www: kw.andrzejduda.pl 

Postulaty: 

- utrzymanie 500 plus i innych programów społecznych 

- wprowadzenie zasiłku solidarnościowego -1200 zł przez 3 miesiące dla wszystkich, którzy stracili pracę przez pandemię 

- podniesienie do 1300 złotych zasiłku dla bezrobotnych 

- zakaz prywatyzacji służby zdrowia 

- 3 mld na fundusz medyczny leczenia chorób rzadkich  

- Ustawa o gospodarstwie rolnym  

- 6 mld na Narodową Strategię Onkologiczną 

- wielki program retencji: budowania i modernizowania zbiorników wody 

- ograniczenia emisji CO2 i ochrona klimatu w jak największym stopniu, ale nie kosztem zubożenia społeczeństwa  

 RAFAŁ TRZASKOWSKI 

 wiek: 48 

 miejsce zamieszkania: 

 wykształcenie: doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie 

 Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk 

 Politycznych 

 zawód: prezydent Warszawy 

miejsce pracy: Urząd m.st. Warszawy 

żona: Małgorzata Trzaskowska 

dzieci: Aleksandra i Stanisław 

przynależność polityczna: Platforma Obywatelska 

strona www: trzaskowski2020.pl 

Postulaty (za radiozet.pl): 

- zlikwidować TVP Info, w tym m.in. blok publicystyczny tej stacji 

- wprowadzenia związków partnerskich 

- powołania rzecznika kontroli państwowej w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego 

- powołania przez Prezydenta RP niezależnej osoby na stanowisko prokuratora generalnego 

- wprowadzenie karty LGBT na terenie całego kraju 

- rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości i przekazanie Prezydentowi RP kwestii wyboru 

niezależnego prokuratora generalnego. 

- powołania rzecznika kontroli państwowej, który będzie kontrolował „upolitycznione dziś służby” 
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- współpracować z rządem, kiedy rozpoczną się negocjacje finansowe z UE 

- pozostawić program Rodzina 500 plus 

- 6 proc. PKB na służbę zdrowia 

 WALDEMAR WITKOWSKI 
 wiek: 66 

 miejsce zamieszkania: Poznań 
 zawód: zarządca 

 miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego 

 wykształcenie: wyższe 

 przynależność polityczna: Unia Pracy 

 żona: Karolina Witkowska 

 dzieci: Monika, Maciej, Wiktoria i Wojciech 

strona www: witkowski2020.pl 

Postulaty: 

- siedmiogodzinny dzień pracy 

- ochrona środowiska i rozsądne wydobywanie węgla 

- w polityce zagranicznej priorytetem współpraca z Unią Europejską, a nie USA 

Hasłowy program wyborczy kandydata: 

- człowiek ważniejszy od kapitału 

- środowisko ważniejsze od biznesu 

- Unia Europejska ważniejsza dla Polski niż zamorskie kraje 

 MIROSŁAW PIOTROWSKI 

 wiek: 54 

 miejsce zamieszkania: Lublin 

 wykształcenie: wyższe historyczne 

 zawód: nauczyciel akademicki 

 miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej 

żona: Anna Piotrowska 

dzieci: Tomasz, Alicja, Olga i Piotr 

przynależność polityczna: Ruch Prawdziwa Europa 

strona www: komitet.piotrowski.org.pl 

Postulaty: 

- radykalne obniżenie podatków 

- ustabilizowanie cen energii 

- reforma systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

- dofinansowania i naprawy systemu opieki zdrowotnej 

- zbliżenia wymiaru sprawiedliwości do realnych potrzeb obywatela 

- wygaszenie sporów międzynarodowych - przede wszystkim w Unii Europejskiej 

- ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci 

 WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ 

 wiek: 38 

 miejsce zamieszkania: Kraków 

 wykształcenie: wyższe medyczne 

 zawód: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

 przynależność polityczna: Polskie Stronnictwo Ludowe 

żona: Paulina Kosiniak-Kamysz 

dzieci: córka Zofia 

strona www: kosiniakkamysz.pl 

Postulaty: 

I. Prezydent ponad podziałami 
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- Ministrowie w Kancelarii ze wszystkich partii parlamentarnych 

- Filie Kancelarii w 49 byłych miast wojewódzkich 

- Polska Fundacja Zdrowia pod patronatem Pierwszej Damy 

- Prezydencki Minister ds. Polonii 

- Prezydenckie Konsylium ds. reformy służby zdrowia 

- Rada Dialogu Obywatelskiego 

- Rada Dialogu Społecznego – Nowe Otwarcie 

- Ogólnopolska Rada Seniorów przy Prezydencie RP 

II. Bezpieczna Polska 

- Utrzymania stałego wzrostu wydatków na armię do poziomu 2,5% PKB do roku 2030 

- Zwiększenie zdolności bojowych polskiej armii do 150 tysięcy żołnierzy 

- Modernizacja techniczna sił zbrojnych 

- Wojska Obrony Terytorialnej powinny zostać elementem składowym zawodowej armii i podlegać jej dowództwu, a nie 

Ministrowi Obrony Narodowej 

- Odpolitycznienie armii - To dowódcy jednostek wojskowych będą wskazywać na określone stanowiska służbowe 

podwładnych żołnierzy, a nie politycy czy urzędnicy MON 

III. Odpowiedzialna Polityka Zagraniczna 

- Silna Polska w silnej Unii Europejskiej - wpisania członkostwa we Wspólnocie Europejskiej do Konstytucji 

- Grupa „Północ-Południe” - działanie na rzecz przywrócenia Polsce roli jednego z „rozgrywających” państw w ramach Unii 

Europejskiej, zamiast obecnej roli państwa „rozgrywanego”. 

- Zabezpieczenie polskich interesów w Wielkiej Brytanii 

- odbudowanie nieistniejącej właściwie obecnie polskiej polityki wschodniej - dialog z Rosją oraz wzmacnianie 

suwerenności Białorusi i Ukrainy 

- Wspólne cele strategiczne 

- Promocja Polski na świecie 

- Polska w globalnym wyścigu - działanie na rzecz zwiększenia współpracy gospodarczej z Chinami, oraz z drugim bardzo 

ważnym państwem tego regionu – Indiami. 

- Dyplomacja gospodarcza - zapewnienie wsparcia polskim przedsiębiorcom w poszukiwaniu nowych kontaktów 

handlowych i otwieraniu nowych rynków na polskie towary, w tym na nasze najlepsze dobro eksportowe –zdrową, 

tradycyjną żywność. 

IV. Reforma służby zdrowia 

- Zwiększenie wydatków do 6,8% PKB 

- Podniesienie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia o co najmniej 30 procent 

- Zwiększenie liczby personelu medycznego 

- Profilaktyka chorób cywilizacyjnych 

- Darmowe leki, szczepienia i stomatologia dla dzieci 

- Leczenie niepłodności 

V. Zielona Polska 

- Zerowy VAT na zdrową żywność 

- Zielona energia 

- Morskie farmy wiatrowe 

- Równe szanse dla polskich rolników 

- Program Małej Retencji 

- Zablokowanie umowy UE-Mercosur 

- Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych 

VI. Łączymy Pokolenia 

- Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych 

- Program „Własny Kąt” - budżet państwa sfinansuje do 50 000 zł „wkładu własnego”, aby można było zaciągnąć kredyt na 
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pierwsze własnościowe mieszkanie 

- Rozwinięcie programu 500+ - konieczne jest rozbudowanie tego programu o coroczny mechanizm waloryzacyjny oparty o 

rozwiązania przyjęte przy waloryzacji emerytur i rent 

- 1000 zł dla dzieci i 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych bez progu dochodowego 

- Emerytura bez podatku 

- Praca emeryta bez podatku 

- Emerytury stażowe 

- Ogólnopolska Karta Seniora 

- Emerytura rolnicza 

VII. Sprawne, niezawisłe sądy i społeczeństwo obywatelskie 

- Pakiet ustaw likwidujący chaos w wymiarze sprawiedliwości 

- Sprawne Sądy 

- Mieszany system wyborczy 

- Dzień Referendalny - jeden dzień w roku, w którym byłyby przeprowadzane referenda dotyczące spraw ważnych dla 

obywateli, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym 

- Głosowanie przez internet 

- Powszechne wybory: Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Krajowej Rady Sądownictwa 

- Senat Izbą Samorządową - pełniłby on rolę stabilizatora sytuacji politycznej, rozładowującego napięcia między 

administracją rządową, a środowiskami samorządowymi. Senatorowie pełniliby swoją funkcję społecznie 

VIII. Silne samorządy i niezależne organizacje pozarządowe 

- Nowa ustawa o dochodach samorządów 

- Ustawa Metropolitalna 

- Odliczenia VAT dla samorządów realizujących inwestycje 

- Obniżka VAT na sprzęt pożarniczy 

- Stabilne finansowanie dla organizacji pozarządowych 

- Wsparcie organizacji pozarządowych na terenach wiejskich 

- Wzmocnienie roli sołtysów i rad sołeckich 

- Reymontówki w każdej wsi 

IX. Dobra edukacja – lepszy start 

- Pełna subwencja oświatowa 

- Płace i odbudowanie prestiżu zawodu nauczyciela 

- Prezydencki Fundusz Stypendialny 

- Ograniczenie liczebności klas i posiłek dla każdego ucznia 

- Angielski od pierwszej klasy i nowe przedmioty nauczania 

X. Likwidacja barier dla polskich przedsiębiorców 

- Powszechny Samorząd Gospodarczy - pozwoli to poprawić efektywność działania przedsiębiorstw, pomoże ustanowić 

sprawne sądownictwo gospodarcze oraz przyczyni się do rozwoju szkolnictwa zawodowego 

- Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorcy 

- Ograniczenie biurokracji 

- Zmiany w prawie dotyczącym działalności gospodarczej 

- 50 000 zł dotacji na start - bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności i stworzenie miejsca pracy  

 MAREK JAKUBIAK 
 wiek: 61 

 miejsce zamieszkania: Warszawa 

 zawód: menadżer 

 miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o. 

 wykształcenie: średnie 

 przynależność polityczna: Federacja dla Rzeczypospolitej 
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żona: Irmina Ochenkowska 

dzieci: Maciej, Aneta (dzieci z pierwszego małżeństwa) oraz Mieszko 

strona www: marekjakubiak2020.pl 

Postulaty: 

- wzmocnienie roli prezydenta (oddanie mu kompetencji dotyczących zarządzania armią i polityką zagraniczną) 

- obligatoryjne referendum 

- wprowadzenie głosowania w wyborach przez internet 

- kwota wolna od podatku w wysokości 12 minimalnych pensji 

- reforma sądownictwa 

- ustanowienie urzędu sędziego pokoj 

 SZYMON HOŁOWNIA 
 wiek: 43 

 miejsce zamieszkania: Otwock 

 zawód: publicysta 

 miejsce pracy: własna działalność gospodarcza 

 wykształcenie: średnie 

 żona: Urszula Brzezińska-Hołownia 

dzieci: córka Maria 

strona www: holownia2020.pl 

Postulaty (za onet.pl): 

- do 2050 Polska całkowicie odejdzie od węgla, a 75 proc. naszej energii będzie pochodziło z OZE 

- samorządy mają wycofać się z uchwał o "strefach wolnych od ideologii LGBT" 

- nie będzie zmian ustaw dot. prawa aborcyjnego 

- "Wielkie sprzątanie" w instytucjach państwowych, np. Polskiej Fundacji Narodowej 

- wojsko: wywiad elektroniczny zbudowany na miarę współczesnych zagrożeń 

- stabilizacja sytuacji kadrowej w armii 

- spotkania z szeregowymi i podoficerami bez ich udziału 

- regularne zwoływanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego 

- współdziałanie z UE i NATO 

- dołączenie do europejskiego projektu Zielonego Ładu 

- utworzenie Polsko-Ukraińskiego Instytutu Dialogu Społecznego i Historycznego. 

- rada gabinetowa pilnująca spraw środowiska 

- ogłoszenie kryzysu wodnego, wdrożenie programu odbudowy zasobów wodnych 

- utworzenie Narodowej Rady Klimatycznej 

- powołanie pełnomocnika osób wykluczonych 

- powołanie Komisji Edukacji Narodowej w miejsce kuratoriów 

 ROBERT BIEDROŃ 

 wiek: 44 

 miejsce zamieszkania: Warszawa 

 wykształcenie: wyższe politologiczne 

 zawód: poseł do Parlamentu Europejskiego 

 przynależność polityczna: Wiosna 

 strona www: robertbiedron.pl 

Postulaty: 

- emerytura minimalna 1600 zł na rękę 

- więcej pieniędzy na służbę zdrowia (7,2% PKB) 

- tanie leki na receptę (maksymalnie 5 zł) 
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- milion tanich mieszkań na wynajem (maksymalnie 20 zł za mkw.) 

- bezpieczna Polska w Zjednoczonej Europie 

- państwo prawa: Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz Krajowa Rada Sądownictwa niezależne od polityków 

- klimat: uczynienie Polski liderem zielonej transformacji w tej części Europy 

 KRZYSZTOF BOSAK 
 wiek: 37 

 miejsce zamieszkania: Kraków 

 wykształcenie: średnie 

 zawód: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

 przynależność polityczna: Ruch Narodowy, Konfederacja 

 żona: Karina Bosak 

 strona www: bosak2020.pl 

Postulaty: 

- Niskie podatki 

- Podwyżka kwoty wolnej od podatku 

- Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców 

- Obniżka VAT na żywność 

- Sprzątanie po tarczy antykryzysowej - usunięcie niepotrzebnych regulacji biurokratycznych stworzonych przez tarczę 

- Szukanie oszczędności - elektronicznie doręczenia w sądach, anulowanie subwencji na TVP, wstrzymanie składek do WHO 

- Walka z suszą - system dopłat za oddawanie części gruntu na zbiorniki wodne; zorganizowany system zarządzania 

gospodarką wodną; wymiana kadr w Wodach Polskich i na szczeblu rządowym, przestawienie części rolnictwa i gospodarki 

na produkcję pochłaniająca mniej wody 

- Kadencja Prezydenta powinna zostać wydłużona do 7 lat bez możliwości ubiegania się o reelekcję 

- Silna pozycja premiera 

- Wprowadzenie ustaw organicznych - aktów prawnych pośrednich miedzy konstytucją, a zwykłą ustawą. Ustawy organiczne 

powinny w sposób szczegółowy regulować istotne obszary życia politycznego 

- Przedłużenie kadencji Sejmu do 5 lat 

- Zmniejszenie o połowę liczby posłów 

- Reforma Senatu 

- Instytucje kontrolne w ręku opozycji 

- Racja stanu priorytetem w PE 

- Etyka chrześcijańska podstawą ładu prawnego 

- Polonijne okręgi wyborcze 

- Zakaz uchwalania budżetu z deficytem 

- Wprowadzenie sędziów pokoju 

- Personalna odpowiedzialność urzędników 

- Poszerzenie zakresu obrony koniecznej 

- Przeniesienie części instytucji poza Warszawę 

 PAWEŁ TANAJNO 

 wiek: 44 

 miejsce zamieszkania: Warszawa 

 wykształcenie: wyższe w zakresie zarządzania 

 zawód: przedsiębiorca 

 miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o. 

żona: Agnieszka Pabich-Tanajno 

dzieci: czwórka 

strona www: tanajno2020.pl 
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Postulaty: 

- koniec waśni partyjnych destabilizujących Polskę od wewnątrz 

- poprawienie wizerunku naszego kraju poza granicami 

- zapewnienie dobrobytu, niskich podatków i wolności 

- likwidacja urzędniczych patologii 

- zwrócenie obywatelom suwerenności 

 STANISŁAW ŻÓŁTEK 
 wiek: 64 

 miejsce zamieszkania: Kraków 

 wykształcenie: średnie 

 przynależność polityczna: Kongres Nowej Prawicy, Polexit 

 rodzina: żona Halina, córka Monika 

 strona www: kw.stanislawzoltek.pl 

 Postulaty: 

 - połączenie Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i Sądu 

 Najwyższego w jeden Sąd  Najwyższy 

- zmniejszenie liczby posłów i senatorów 

- zniesienie progu wyborczego 

- likwidacja finansowania partii politycznych z  budżetu 

- umocnienie władzy prezydenta na wzór USA 

- wzmocnienie polskiej waluty 

- likwidacja powiatów oraz zwiększenie uprawnień gmin 

- większy wpływ rodziców na kształtowanie losu ich dzieci 

- prawo do posiadania broni 

- prywatyzacja służby zdrowia 

- kara śmierci 

- ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci (z wyjątkiem osób skazanych na karę śmierci) 

- zwiększenie nakładów na wojsko i służby mundurowe 

- utrzymanie układu z Schengen 

- rewizja wszelkich traktatów pod kątem ich zgodności z interesem Polski 

- likwidacja podatków z wyjątkiem VAT i akcyzy na niskim poziomie 

- redukcja barier administracyjnych i etatów w administracji 

- obowiązek uchwalania budżetu bez deficytu 

- zniesienie koncesji i podobnych regulacji 

 
♣♦♥♠ 

Rafał Lemkin - twórca pojęcia "ludobójstwo" 

Jego misją życiową był przekonanie świata do koncepcji 

nowej zbrodni prawa międzynarodowego – zbrodni 

ludobójstwa. To dzięki niemu w 1948 roku Zgromadzenie 

Ogólne ONZ przyjęło nową, opracowaną przez Lemkina 

Konwencję o Zapobieganiu i Karaniu Zbrodni 

Ludobójstwa. 
 
Rafał Lemkin Foto: twitter.com/InstPileckiego 

Jeden z najwybitniejszych prawników XX wieku, Rafał Lemkin, urodził się 120 lat temu, 24 czerwca 

1900 roku. 

Jego prace z zakresu prawa karnego i międzynarodowego stały się m.in. podstawą aktu oskarżenia 

przeciwko nazistom w procesie norymberskim. Był siedmiokrotnie nominowany do Pokojowej 

Nagrody Nobla. 

Rzeź Ormian 
Skończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. I to wtedy zaczął prowadzić 
badania nad pojęciem ludobójstwa. 

Na dwie dekady przed Holocaustem, bodźcem do jego pracy stała się rozpoczęta przez Turków w 

1915 roku rzeź zamieszkujących imperium osmańskie Ormian, w której zginęło 1,5 mln ludzi. Kiedy 

Lemkin podejmował pod koniec lat 20. XX wieku pierwsze próby zdefiniowania ludobójstwa, nie 

mógł przypuszczać, że w tragiczny sposób dotknie ono również jego rodzinę. Z 50 jego żydowskich 
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krewnych drugą wojnę światową przeżyło tylko czworo. On sam zdążył schronić się do Stanów 

Zjednoczonych, gdzie wykładał prawo na Uniwersytecie Yale. 

Jak zrodziło się pojęcie ludobójstwa?  
Jego prace z zakresu prawa karnego i międzynarodowego stały się m.in. podstawą aktu oskarżenia 

przeciwko nazistom w procesie norymberskim. Był siedmiokrotnie nominowany do Pokojowej 

Nagrody Nobla. 

"Odkąd uznałem, że niszczenie grup ludności jest zbrodnią, nie mogłem zaznać spokoju. Nie mogłem 

też przestać o tym myśleć. Gdy później ukułem termin "genocide", ludobójstwo, odnalazłem 

sformułowanie na własny użytek, ale byłem jednocześnie gotowy podjąć energiczne działania, żeby to 

pojęcie stało się podstawą umowy międzynarodowej" – napisał we wstępie do autobiografii Rafał 

Lemkin. 

Autobiografia "Nieoficjalny" to również świadectwo narodzin konwencji o ludobójstwie, którą 
Lemkin uważał za dzieło swojego życia. Ukazała się po polsku dopiero w 2018 roku, mimo że Lemkin 

zmarł w Nowym Jorku w 1959 roku. 

"Teraz, gdy parlamenty czterdziestu jeden państw przyjęły to prawo, jestem wdzięczny Opatrzności, 

że wybrała mnie na posłańca tej idei ratującej życie. Miałem trudne zadanie. Musiałem inspirować 
ludzi do przyjęcia tej idei, co wymagało czasami usilnej moralnej perswazji. Gdy czułem, że nie udaje 

mi się zainspirować, wycofywałem się w głąb siebie, gdzie mogłem skonfrontować się z własnym 

sumieniem i zaczerpnąć moralną siłę z medytacji. Człowiek, który chce, by mu się powiodło w 

relacjach z bliźnim, musi się nauczyć przebywać w całkowitej samotności, we wzniosłym świecie 

uczuć i wiary. Nauczyłem się kochać przeszkody, czyniąc z nich probierz mojej siły moralnej. W tę 
siłę moralną żarliwie wierzę. Jest mocniejsza od wszystkich doczesnych potęg. Silniejsza niż 
technologia i rząd. Jest samym życiem" – napisał Lemkin. 

Nieoficjalny człowiek 
Tytuł autobiografii Lemkin zaczerpnął z artykułu wstępnego w "New York Timesie" z 1957 roku, w 

którym zadano pytanie, dlaczego Stany Zjednoczone nie ratyfikowały konwencji o ludobójstwie 

(uczyniły to dopiero w listopadzie 1988 roku). W artykule napisano: "Czego można by się było 

nauczyć od tego nadzwyczaj cierpliwego i całkiem nieoficjalnego człowieka, profesora Rafała 

Lemkina". 

Tytuł "Nieoficjalny" figuruje na egzemplarzu maszynopisu przekazanym agentowi autora, dlatego 

redaktor wydania, Donna-Lee Frieze, postanowiła go zachować. Lemkin rozważał także inne wersje – 

"Całkiem nieoficjalny człowiek" i "Nieoficjalny człowiek". 

Niedokończona biografia 
Lemkinowi bardzo zależało, aby zobaczyć swoją autobiografię w formie książki. Ostatnie dwa lata 

życia poświęcił na pisanie, redagowanie i wysyłanie rozdziałów do swojej agentki. Kiedy 29 sierpnia 

1959 r. Rafał Lemkin upadł na przystanku przy Czterdziestej Drugiej Ulicy w Nowym Jorku, zapewne 

wracał z Curtis Brown Agency przy Madison Avenue lub tam szedł, aby omówić publikację swojej 

autobiografii, której maszynopis był niemalże na ukończeniu. Został zabrany przez policjantów na 

najbliższy posterunek, gdzie zmarł. 

Po śmierci "New York Times" nazwał Lemkina "krzyżowcem", w ten sposób nawiązując do życiowej 

misji prawnika, jaką była penalizacja ludobójstwa i przekonanie do koncepcji nowej zbrodni prawa 

międzynarodowego. Znane mniej lub bardziej samo określenie, czasem daleko od koncepcji samego 

Lemkina lub brzmienia artykułu II konwencji, jest stosowane często w odniesieniu do wstrząsającego, 

masowego mordu. Stało się terminem, za którym stoją współczesne koncepcje praw człowieka, 

system filozofii prawa międzynarodowego oraz jego rozumienie. 

im/PAP 

 
♣♦♥♠ 
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Spotkaliśmy się w Klubie Polskim po kwarantannie 

 
Podczas spotkania klubowego w lutym (karnawał!) umawialiśmy się na następne spotkanie, które 

miało być równocześnie spotkaniem sprawozdawczym. Niestety, większość planowanych na pierwsze 

półrocze akcji nie mogła dojść do skutku ze względu na niespodziewaną światową epidemię COVID-

19.  Na następne półrocze musieliśmy odłożyć podczas parafialnej uroczystości – Karolków. 

Zamknięci ponad dwa miesiące w domach, z niecierpliwością oczekiwaliśmy na nasze pierwsze po 

przerwie spotkanie, które odbyło się 11 czerwca.Nie przyszło nas wielu – niektórzy prawdopodobnie 

bali się jeszcze bezpośrednich kontaktów z większą grupą osób. Ci jednak, którzy przyszli, bardzo byli 

zadowoleni z możliwości spotkania się w gronie przyjaciół.  

Z inicjatywy Kazimierza Towarnickiego głównym tematem spotkania były wspomnienia o Świętym 

Janie Pawle II, w związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą urodzin Karola Wojtyły. (Dla 

przypomnienia: z okazji tej rocznicy Sejm RP ustanowił rok 2020 rokiem Świętego Jana Pawła II). 

Krystyna Olaszek-Kotýnek przypomniała w skrócie życiorys i główne kierunki działalności 

apostolskiejŚwiętego. Przypomniała również Jego wielką miłość do Kraju Ojczystego i tęsknotę za 

Krajem. Wiersz Karola Wojtyły „Do Sosny Polskiej” jest takim małym dowodem tej wielkiej miłości i 

tęsknoty. Po prelekcji Kazimierz Towarnicki przedstawił pieczołowicie opracowany program 

muzyczny poświęcony osobie Karola Wojtyły. Wszyscy też zaśpiewaliśmy razem kilka przepięknych 

pieśni, które Jan Paweł II bardzo lubił – oczywiście nie zabrakło „Barki” oraz „Góralu, czy Ci nie 

żal”. Niespodzianką dla obecnych na spotkaniu była wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny“ 

poświęcona Świętemu Janowi Pawłowi II, autorstwa Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. 

Poza wyżej opisanym głównym programem spotkania mieliśmy również okazję do złożenia życzeń 
naszej wieloletniej członkini Klubu Polskiego – Zosi Faiglovej, która podczas kwarantanny 

obchodziła piękną rocznicę urodzin, a następnie imieniny.  Przed rozpoczęciem części oficjalnej 

spotkania,prezes Klubu – Michał Chrząstowski wręczył naszej drogiej nestorce klubowej piękną różę 
wraz z życzeniami od nas wszystkich.  Po części oficjalnej śpiewaliśmy „Sto lat” dla tych wszystkich, 

którzy podczas kwarantanny obchodzili osobiste rocznice, a Kazio dla Zosi zaintonował i 

zaśpiewaliśmy wspólnie Jej ulubioną piosenkę „Umówiłem się z nią na dziewiątą”. Nie zabrakło też 
toastów na cześć wszystkich solenizantów oraz słodkiego poczęstunku.  W ciepłej, przyjaznej 

atmosferze spędziliśmy kilka godzin, zadowoleni, że wreszcie mogliśmy się spotkać, porozmawiać z 

sobą nie tylko telefonicznie, wspólnie obejrzeć wystawę i pośpiewać.  
Krystyna Olaszek-Kotýnek 

 

♣♦♥♠ 
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M E R K U R I U S Z 

S P O R T O W Y  
 

 

Małysz zakażony koronawirusem widział się z całą kadrą. "Sytuacja jest 

stresująca" 

     

 
Adam Małysz w rozmowie z portalem 
PolskieRadio24.plFoto: PR/Paweł 
Belter/AnetaHołówek 

 

 

Adam Małysz, który w poniedziałek 

poinformował, że przebywa w domu 

ponieważ zdiagnozowano u niego 

COVID-19, miał wcześniej kontakt z 

reprezentacją polskich skoczków.  

- Sytuacja jest stresująca i nie wszyscy 

potrafią się skupić na pracy - mówi Jan 

Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego, o zgrupowaniu kadry skoczków w 

Wiśle. 

Obóz kadry zaczął się w poniedziałek i tego samego dnia 12 zawodników oraz 12 osób ze sztabu 

dowiedziało się, że koronawirusa ma Adam Małysz. - Adam Małysz z całą grupą widział się 12 

czerwca wyjaśnia w rozmowie ze sport.pl sekretarz PZN, co potwierdza także związek. 

"Ostatnie spotkanie Adama Małysza z Kadrą Narodową Mężczyzn w skokach narciarskich miało 

miejsce podczas zgrupowania w Zakopanem, tj. 12 czerwca 2020 roku" - czytamy w komunikacie. 

Małysz zaraził się prawdopodobnie od burmistrza Wisły. 

Jak informuje na swojej stronie Polski Związek Narciarski, władze sondują możliwości przebadania 

całej grupy. PZN informuje, że cały czas pozostaje w kontakcie z sanepidem, a także powiadomił w 

tej sprawie Ministerstwo Sportu. 

- Zgrupowanie trwa. Będziemy tylko musieli się dowiedzieć czy kadra może się pojawiać na skoczni 

w Wiśle, czy musi przebywać wyłącznie w hotelu - wyjaśnia sekretarz. 

Z kolei jak poinformował Andrzej Wąsowicz, szef szef Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego 

we wtorek po południu może być znany też wynik testu na obecność koronawirusa jednego z 

fizjoterapeutów kadry polskich skoczków narciarskich. 

Adam Małysz PZN o zakażeniu poinformował w niedziele wieczorem. "W niedzielę w późnych 

godzinach wieczornych Adam Małysz przekazał informację o pozytywnym wyniku testu na Covid-19. 

Dyrektor Koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w PZN poddał się badaniom 

po potwierdzeniu informacji, że osoba z którą miał kontakt w ostatnim czasie, otrzymała pozytywny 

wyniki testu na Covid-19" - informowano. 

"Tydzień zaczynam niezbyt dobrą wiadomością. Po tym, jak jedna z osób, z którymi miałem kontakt 

w ostatnich dniach, miała pozytywny wynik testu na COVID-19, zdecydowałem poddać się badaniu. 

Okazało się, że zachorowałem na koronawirusa" - napisał z kolei w poniedziałek 22 czerwca na 

swoim profilu na Facebooku Adam Małysz.  
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"Na szczęście na razie choroba przebiega bezobjawowo. Mam nadzieję, że tak będzie do 

wyzdrowienia. Ruszyły także procedury obowiązujące w takiej sytuacji, a więc między innymi 

kwarantanna oraz poinformowanie osób, z którymi się spotykałem. Piszę o zarażeniu również tutaj, by 

chronić innych i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa" - czytamy w komunikacie czterokrotnego 

mistrza świata. 

♣♦♥♠ 

Kadra skoczków pod nadzorem. Grupa przeszła testy na SARS-Cov-2 

Skoczkowie i członkowie sztabu szkoleniowego przeszli 

badania na obecność koronawirusa. Testy przeprowadzono w 

Wiśle. Wyniki poznamy w czwartek - poinformował Polski 

Związek Narciarski w komunikacie. 
 

Dawid Kubacki Foto: Jerzy Kleszcz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P R A S Z A M Y ! 

 
 

Termin ogniska Klubu Polskiego w Pradze - sobota 12 września 2020 
Miejsce: Ogrody plebanii koścoła Św. Bartłomieja Kyje. 

Chcielibyśmy, aby to było spotkanie dla szerszej grupy Polaków zamieszkałych w Pradze połączone z 

programem artystycznym. 
    W imieniu zarządu Klubu Polskiego 

     Krystyna Olaszek-Kotýnek 

        

 

 

 

 

 

 

Redakcja i skład: Władysław Adamiec 
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