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Komunikat 2/2016 Przewodniczącego RPŚ
Toronto 10 luty 2016 r.
Szanowni Państwo,
(Dot. Komisji Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków,)

W naszych uwagach do „Rządowego Programu Współpracy z polską Diasporą na lata
2015-20” sygnalizowaliśmy potrzebę polonijnego, skoordynowanego z władzami RP,
programu Polskiej Polityki Historycznej.
Jednym z jej elementów, jest zagadnienie Propagowania i Obrony Dobrego Imienia
Polski i Polaków. Istotnym wyrazem tego, poza protestami przeciw używaniu zwrotów
„polskie obozy zagłady” czy też ostatnio „polskie SS”, są organizowane corocznie w
Polsce oraz przez środowiska polonijne na świecie, obchody ważnych uroczystości
rocznicowych. W najbliższym czasie są to: w marcu Dzień Pamięci „Żołnierzy
Niezłomnych (Wyklętych) “, w kwietniu 76 rocznica Zbrodni Katyńskiej i 6 rocznica
katastrofy smoleńskiej oraz w maju, 225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 majowej.
1 marca, będziemy obchodzili Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2011 r. w hołdzie bohaterom
antykomunistycznego podziemia, walczącym z bronią w ręku z narzuconym siłą
reżimem komunistycznym, ustanowiono Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Dzień ten w Polsce stał się świętem państwowym.
1 marca 1951 roku, po wieloletnich przesłuchaniach pod nadzorem NKWD w piwnicy
mokotowskiego więzienia Urzędu Bezpieczeństwa w Warszawie zostało
zamordowanych strzałem w tył głowy siedmiu członków IV Zarządu Głównego
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”:
ppłk. Łukasz Ciepliński-prezes IV Zarządu Głównego WiN,
mjr. Adam Lazarowicz-wiceprezes IV Zarządu Głównego,
oraz członkowie IV Zarządu Głównego WiN:
mjr. Mieczysław Kawalec,
kpt. Józef Batory
kpt. Franciszek Błażej
por. Karol Chmiel
por. Józef Rzepka
1 marca upamiętniamy wszystkich, którzy w latach 1944-1963 podjęli trud walki o
Polskę niepodległą. Ostatni z nich, sierżant Józef Franczak ps. ”Lalka” zginał w walce
21 października 1963r.

Rocznica mordu katyńskiego weszła na stale do kalendarza obchodów polonijnych.
Uroczystości obchodzone są w kwietniu. Uchwałą Sejmu RP z 14 listopada 2007 r.
ustanowiono 13 kwietnia, jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Upamiętnia
on rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku, informacji o odkryciu w
Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego,
zamordowanych przez NKWD w 1940r.
225 rocznica uchwalenia pierwszej w Europie „Ustawy Rządowej” zwanej od daty
uchwalenia, Konstytucją 3 maja. Konstytucja miała szczególne znaczenia dla
kształtowania się polskiej państwowości a jej konsekwencje były dalekosiężne.
Przekształciła ona Rzeczpospolitą w monarchię konstytucyjną.
W pewien sposób zmodyfikowała układ społeczny. Zachowany został podział stanowy,
lecz mieszczanie uzyskali uprawnienia szlacheckie. Konstytucja deklarowała opiekę
państwa nad włościanami. Nie zmieniło to znacząco ich położenia, ale otwierało
możliwość ingerowania państwa w tę sferę życia. Wiele można się nauczyć studiując
dokładniej historię tego okresu, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji w Polsce.
Nasze tradycyjnie czczone i obchodzone święta katolickie, nasze zwyczaje, oraz
patriotyczne uroczystości rocznicowe, są istotną częścią zachowania i utrzymania
naszej polskiej tożsamości narodowej, bardzo ważnej, zwłaszcza dla nas żyjących
poza granicami Polski. Są to także, elementy łączące wszystkie środowiska Polonii i
Polaków poza granicami kraju.
Zachęcamy wszystkich do organizowania tych ważnych uroczystości rocznicowych i
będziemy dzielili się materiałami mogącymi pomoc w organizowaniu tych
uroczystości. W załączeniu kilka okolicznościowych publikacji.
Z uszanowaniem,

Jan Cytowski
Prezes RPŚ.
Zał. Katyń wersja polska i angielska (oprac. Okręg Toronto KPK)
3 maja wersja angielska (oprac. Okręg Toronto KPK)
Zainteresowanych publikacją „Żołnierze Wyklęci 1944-63” w formie elektronicznej,
wysyłaną w 2015 roku prosimy o kontakt z p. Teresą Szramek sekretarzem RPS.

