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5) Masaryk a Paderewski v Carnegie Hall 

 
 
Ignacy Jan Paderewski a Tomáš Garrigue Masaryk – tvůrci svobodného meziválečného Polska a 
Československa stáli 15. září 1918  ve Spojených státech na jednom pódiu. Byla to Carnegie Hall a oba 
politici dokázali upozadit zájmy svého národa a mluvit o společné cestě a společné budoucnosti 
střední Evropy. Nastala dokonce trochu zvláštní situace: oba ve svých projevech chválili jeden druhého 
a v rámci „diplomatické kurtoazie“ tak zároveň ocenili sousední zemi. Československo i Polsko stály 
v roce 1918 před stejným klíčovým okamžikem: obhájit na mezinárodním poli svou existenci a 
vybudovat na troskách starých monarchií, které jim století vládly, svobodný , demokratický a moderní 
stát. Oběma se to podařilo – byť na krátký čas do druhé světové války. Společné vystoupení 
Paderwského a Masaryka je symbolickým obrazem nové středoevropské spolupráce, která se v tomto 
prostoru po první světové válce zrodila a která samozřejmě nebyla jen bezproblémová a ideální. 
 
15. září 1918 se newyorské Carnegie Hall na setkání „Vůle národů Rakouska-Uherska – Vítězné 
setkání pro potlačené národnosti střední Evropy“ potkali dva muži, kteří se významně zasloužili o 
vznik poválečných republik – Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) a Tomáš Garrigue Masaryk (1850-
1937). Paderewski měl za sebou kariéru světoznámého pianisty a skladatele a později, v roce 1919, se 
stal polským premiérem a ministrem zahraničí. Masaryk, profesor filosofie, se stal v roce 1918 prvním 
československým prezidentem a byl jím až do své abdikace (ze zdravotních důvodů) v roce 1937. 
Paderewski i Masaryk se v zahraničí pokoušeli připravit půdu pro – nesamozřejmý – vznik 
samostatného poválečného Polska a Československa, v USA se snažili přesvědčit amerického 
prezidenta Woodrowa Wilsona o nezbytnosti rozdělení Rakousko-Uherska na státy podle „svobodné 
vůle národů“. V Carnegie Hall pronesli oba politici své projevy, důležité ovšem bylo, že stáli na 



jednom pódiu jako představitelé národů, které bojují o svou nezávislost. Jejich projevy navíc byly více 
než solidární – Paderewski a po něm i Masaryk zdůrazňovali svůj obdiv ke svým slovanským 
sousedům. Po nich vystoupili ještě další mluvčí a vznikl zde také text deklarace „Vůle národů 
Rakousko-Uherska“, požadující nejen dělení Rakouska-Uherska podle národního klíče, ale také jejich 
vzájemnou spolupráci přes „vzájemné politické, náboženské a jiné neshody“. 
 
„Paderewski byl v Americe známý, a proto jistě mnozí, kteří naslouchali jeho hře, přišli si poslechnout 
jeho politickou řeč. Sám jsem byl připraven na stručný výklad našeho národního a politického 
programu, avšak Paderewski, jemuž jsem postoupil první místo, přivedl mne z konceptu. Řekl o svém 
polském programu velmi málo, ale za to se pustil do mne, to jest přátelsky. Podal kus mé biografie a 
chválil mě, až se hory zelenaly. Byl jsem překvapen také proto, že Paderewski svým přesvědčením byl 
konservativní, a spíš bych byl očekával v lecčems projev nesouhlasu. Řeč Paderewského se chýlila ke 
konci, a já jsem ještě nevěděl, jak mu mám čelit. V posledním okamžiku jsem se rozhodl, že ani já o 
svém programu nebudu mluvit a že budu mluvit pro Paderewského, a to tak, že vyložím poměr 
politiky a umění. Při tom jsem měl postranní úmysl zastat se Paderewského proti těm jeho krajanům, 
kteří se jeho politickému vedení protivili proto, že prý znal jen – hrát na klavír. Polská literatura, 
hlavně Mickiewicz a Krasiński, dali mně konkrétní příklad vztahů politiky k básníkům, a tak jsem viděl 
také v umělci Paderewském vhodného politického buditele národního.“ (T. G. Masaryk: Světová 
revoluce) 
 
Životopis I. J. Paderwského: http://culture.pl/en/artist/ignacy-jan-paderewski 
http://blog.aktualne.cz/blogy/gabriela-svarovska.php?itemid=14645 
Foto: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski#/media/File:Ignacy_Jan_Paderewski.PNG 
 
 

 
6) Hrdinky bez patosu 

 
a) Irena Sendlerová (15. 2. 1910–12. 4. 2008) 

 
 
Žena, která za druhé světové války díky své odvaze a nasazení zachránila dva a půl tisíce židovských 
dětí z varšavského ghetta – sama jich stovky doslova propašovala, často uspané ve vozíku s jinými 
věcmi. Na „árijské“ straně jim hledala nový domov, musely se z nich stát katolické děti, aby nebudily 
pozornost. Ukrývaly se v náhradních rodinách, sirotčincích, které často vedly řádové sestry. 
Sendlerová vždy údaje o každém dítěti zakopala v zavařovací sklenici na zahradě své kamarádky, aby 
je po válce jejich rodiče mohli najít. Většina židovských rodičů ale zahynula v koncentračních táborech, 
ghettech nebo při hromadných popravách. 
Sendlerová prokázala neuvěřitelnou osobní statečnost – pomoc Židům byla trestána smrtí celé rodiny. 
Sama byla zatčena a mučena gestapem, za komunismu byla pronásledována. V roce 1965 jí byl 
přiznán titul Spravedlivý mezi národy, který uděluje izraelský Jad Vašem.  
 
Irena Sendlerová pocházela z polské rodiny, ale od mládí se pohybovala mezi židovskými spoluobčany 
a mluvila v jidiš. Rodina ji také ovlivnila politicky – byla aktivní v socialistické straně. Od začátku války 
pomáhala Židům různými způsoby, později se soustředila především na záchranu dětí z varšavského 
ghetta, kam pomáhala dodávat léky (měla oficiální propustku). Založila dětské oddělení Rady pro 
pomoc Židům (Żegota); za pomoc Židům přitom v Polsko hrozily vysoké tresty, smrt nejen pro 
samotné aktéry, ale i jejich blízké. Sendlerová děti pomocí rozsáhlé sítě kontaktů umisťovala 
v sirotčincích, klášterech nebo v rodinách. Dbala na to, aby nebyla zapomenuta původní identita dětí, 
jejichž rodiče často zemřeli v ghettu nebo v koncentračních táborech. Informace o nich zakopávala 
v zavařovacích sklenicích na zahradě své přítelkyně. Po zatčení gestapem vydržela nelidské mučení a 
podařilo se jí zachránit před popravou. V komunistickém Polsku byla opět nežádoucí osobou, živila se 

http://culture.pl/en/artist/ignacy-jan-paderewski
http://blog.aktualne.cz/blogy/gabriela-svarovska.php?itemid=14645
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski#/media/File:Ignacy_Jan_Paderewski.PNG


jako sociální pracovnice. Za své činy byla oceněna až na konci života, kdy jí proslavila mimo jiné hra a 
Life in a Jar (Život v zavařovačce) amerických středoškolských studentek.  
 
Osud jednoho ze zachráněných dětí: 
„18 lipca 1942: Elżunia Koppel- Stefcia Rumkowska, Otwoct, Radosna 5“  
 
Roku 1942, ještě jako šestiměsíční nemluvně, byla uspána luminalem a uložena do dřevěné bedny s 
otvory. Ta pak byla zakryta cihlami a uložena na vozík, který Irena společně s polským zedníkem 
Henrykem převezla na árijskou stranu. Avšak převoz přes bránu nebyl jednoduchý. U výjezdu z brány 
Nelewek byla dlouhá fronta a polská policie společně s Němci zastavila jejich vůz, aby zkontrolovala 
propustky. Irena se obávala, aby se dítě po dobu čekání neprobudilo a neprozradilo je. Po přejezdu 
na árijskou stranu se Elżbieta dostala do pečovatelské pohotovosti Stanisławy Bussoldové, která 
spolupracovala s Żegotou. Porodní asistentky, která se měla o Elżbietu starat pouze několik týdnů. V 
průběhu války se Stanisława Bussoldová starala o mnoho židovských dětí. Připravovala je na budoucí 
život na árijské straně. Jelikož žádný člen Elżbietiny rodiny válku nepřežil, zůstala u Stanisławy 
Bussoldové napořád a vychovala ji jako katoličku. Občas ji chůva vzala na ulici Obozowou, kde měl 
Elżbietin dědeček ještě před válkou obchod. Když šel zrovna v pracovní skupině z ghetta, domluvila si 
s ním schůzku, aby ji mohl pro malou Elżbietku předat bílé šaty a zlatý kříž.37 Její pravé matce se 
párkrát podařilo opustit ghetto, aby ji navštívila. Bohužel se vždy musela vrátit zpět. Několikrát se jí 
povedlo dcerce zavolat, alespoň uslyšet její hlas ve sluchátku. Poslední telefonát proběhl v říjnu roku 
1942. 38 Henia Koppelová zemřela 3. listopadu 1943 v táboře Poniatów. Otec byl zastřelen o rok 
dříve v ghettu na Umschlagplatzu, když odmítl nastoupit do vlaku smrti. 
https://is.muni.cz/th/383074/ff_b/BP-_Alexandra_Slizova.pdf 
 
 
Když po letech jeden americký novinář prohlásil, že by od ní měl o dobových událostech uslyšet celý 
svět, odpoví Irena Sendlerová: „Celý svět? Copak mi ten celý svět pomáhal při záchraně dětí? Když 
jsem šla ulicemi a brečela bezmocí?“ 
„Každé dítě zachráněné s mým přispěním jen dává smysl mé vlastní existenci a není důvodem ke 
slávě.“ 
http://www.holocaust.cz/zdroje/clanky-z-ros-chodese/ros-chodes-2007/duben-5/deti-ireny-
sendlerove/ 
 
„Byla jsem vychována ve víře, že člověk, který se topí, má být zachráněn bez ohledu na náboženství 
a národnost,“ vysvětlovala před třemi roky své postoje na stanici BBC katolička Irena Sendlerová. 
„Důrazně však popírám, že bych byla hrdinka. Opravdu, takové označení mne irituje. Opak je pravdou. 
Pořád mám výčitky svědomí, že jsem udělala tak málo.“ 
http://www.katyd.cz/zpravodajstvi/ve-varsave-zemrela-matka-deti-holokaustu.html 
 
Další zdroje: 
http://www.irenasendler.org/ 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1454245-irena-sendlerova-matka-vice-nez-dvou-tisic-
zidovskych-deti 
http://www.holocaust.cz/zdroje/clanky-z-ros-chodese/ros-chodes-2007/duben-5/deti-ireny-
sendlerove/ 
https://is.muni.cz/th/383074/ff_b/BP-_Alexandra_Slizova.pdf 
 
FOTO: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Sendlerowa#/media/File:Irena_Sendlerowa_24_grudnia_1944.jp
g 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Irena_Sendlerov%C3%A1#/media/File:Irena_Sendlerowa_2005-02-
13_zoom.jpg 
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b) Anna Walentynowicz (15. 8. 1929–10. 4. 2010) 
 
Dělnice z gdaňských loděnic, která se stala tváří hnutí Solidarita – prvních svobodných odborů a 
masové protikomunistické organizaci. Anna Walentynowiczová byla přímou a první „příčinou“ vzniku 
Solidarity. Když se ji po dlouholeté šikaně za její nezištnou pomoc jiným lidem (kolegům z loděnic) 
pokoušeli v roce 1980 znovu propustit z práce, byla na její podporu vyhlášena stávka. Z ní se potom 
rozvinuly masové protesty v dalších podnicích a továrnách a na jejím konci byly nezávislé odborové 
svazy – Solidarita. Hnutí, jehož členy bylo v roce 1980 10 milionů Poláků, tedy čtvrtina národa. Tvořily 
opoziční sílu, se kterou si komunisté nevěděli rady. Právě ženy byly v Solidaritě velmi důležité – v době 
jejího vzniku (zasloužily se o to, že stávky byly tak intenzivní) i v době jejího fungování, ať už 
oficiálního nebo ilegálního.   
 
Anna Walentynowicz se vyrostla v ukrajinské venkovské rodině, její rodiče totiž na začátku druhé 
světové války zemřeli. V rodině ale byla spíš brána jako pomocná síla v hospodářství. Později se 
rodina přestěhovala do Polska. V šestnácti letech se rozhodla postavit na vlastní nohy a živila se 
různým způsobem, především jako služka. V roce 1950 se jí podařilo ukončit svářečský kurz 
(nevychodila předtím ani pět tříd základní školy) a rychle se stala jedním z nejvýkonnějších 
pracovníků gdaňských loděnic. O jejích úspěších psaly noviny, byla vyzývána, aby vstoupila do 
komunistické mládežnické organizace. V roce 1951 se Walentynowiczová začala zajímat o práva 
zaměstnanců loděnic, za což byla šikanována tajnou policií. V roce 1968 se ji pokusili propustit ze 
zaměstnání. V roce 1970 se zúčastnila stávky v gdaňských loděnicích a v roce 1978 se zapojila do 
činnosti nelegálních Svobodných odborových svazů. Když se ji v srpnu 1980 znovu pokusili propustit, 
byla na její podporu vyhlášena stávka, která nakonec zasáhla celou zemi, donutila režim k ústupkům a 
vedla ke vzniku nezávislého odborového hnutí Solidarita. Po vyhlášení výjimečného stavu byla 
internována, v osmdesátých letech byla za svoji opoziční aktivitu opakovaně souzena a vězněna. 
Zahynula při katastrofě prezidentského letadla u Smolensku 10. dubna 2010.  
 
Moc se o tom nemluví, ale víte, že kdyby nebylo žen, nikdy by nedošlo ke slavným dohodám 
v tzv. Srpnu 1980 a ke vzniku Solidarity? Právě „ženské“ totiž zastavily gdaňskou loděnici. Wałęsa 
chtěl, aby stávka skončila už za tři dny, když se dohodl na zvýšení mezd. Ale ony mu to nedovolily. 
Zavřely brány a křičely: „Musíme v našem protestu pokračovat! Solidárně, stávkují také jiné podniky!“ 
(…) 
Víte, jak nazvali Annu Walentynowicz po smolenské katastrofě? Byla jednou z pasažérek 
letadla, které vezlo vládní delegaci na pietní akci spojenou se sedmdesátým výročím Katyně. 
Celé dopoledne jsem seděla u televize, dole běžel pásek a na něm zleva doprava informace o 
obětech. Jméno, příjmení, funkce. Lech Kaczyński – prezident, Maria Kaczyńska – žena prezidenta, 
Ryszard Kaczorowski – poslední prezident exilové vlády. A když se objevilo jméno Anny 
Walentynowicz, víte, co tam bylo napsáno? „Doprovod“. Ani slovo o tom, že spoluzakládala 
Solidaritu. Nic. Jenže tehdy šlo právě o ní. Ona byla záminkou srpnových událostí roku 1980. Za ní se 
postavili stávkující. Za kolegyni, kterou nespravedlivě propustili z práce. (…) 
Marta Dzido: Ženy Solidarity (Kobiety Solidarności, 2016) 
 
 
Biografický článek 
 
Petruška Šustrová:  Anna Walentynowiczová aneb od nadšené údernice k rebelantce. Jedna 
z podob polského vzdoru  
 
(…) Svazačka a údernice 

Dnes už je dost těžké si představit budovatelské nadšení, které Anna pociťovala, plakáty a 
propagační brožury z padesátých let budí už spíš jen útrpný úsměv. Není snadné se vžít do pocitů a 
představ dvacetileté mladé ženy, která toho v životě kromě tvrdé práce a ponižování moc nepoznala 



a na kterou ze všech stran doléhala propaganda.  Nelze se však divit, že jí s takovými životními 
zkušenostmi věřila a doufala, že nové Polsko, které i na mapě vypadalo jinak než země, v níž se 
narodila, má být státem pro dělníky a rolníky, kde si budou všichni rovni. 

Anna byla nesmírně pracovitá a toužila být i společensky prospěšná. Vstoupila do Svazu 
polské mládeže (v loděnicích v něm byli skoro všichni zaměstnanci v příslušném věku), hlásila se na 
všemožné brigády, sázela stromy, chodila do průvodů – byla přímo čítankovým  vzorem aktivní 
proletářky. Dokonce ji v létě 1951 vybrali do delegace na Festival mladých bojovníků za mír v Berlíně. 
Z té ovšem několik účastníků uteklo na Západ, a Anna si uvědomila, čeho se účastní. Seděli zamčení 
v jednom sále a vedoucí jim řekla, že nesmějí o ničem takovém mluvit – Anně to připomnělo strašné 
vzpomínky z dětství. Neuměla a nechtěla lhát, a ze Svazu raději vystoupila. Bylo jí jasné, že tento typ 
společenské činnosti není pro ni. 

Pracovala však usilovně dál, plnila normu na 270 procent, byla nejlepší údernicí, dokázala 
odpracovat i 420 hodin měsíčně. Nemohla však nevidět, jak je režim pokrytecký, jak vykořisťuje 
dělníky a především ženy, chápané jako druhořadé. Byla takřka dokonalým symbolem člověka, který 
důvěřivě následuje výzvy a hesla, dokud se na vlastní kůži nepřesvědčí, že propaganda je propaganda, 
ale skutečný život vypadá úplně jinak. 

 
Pomáhat! 
Anna Lubcyková se v roce 1950 zamilovala do kolegy z práce a otěhotněla. Její milovaný se jí 

začal vyhýbat, našel si jinou, a ona se rozhodla, že dítě vychová sama „v lásce k lidem a vlasti“. Být 
svobodnou matkou tehdy vůbec nebylo lehké, ale Anna byla zvyklá překonávat překážky. Přišla o byt 
(nechala u sebe bydlet kamarádku, která ji nakonec z bytu vystrnadila) a s dítětem nocovala u 
známých, v útulku po matky s dětmi, anebo v pronajatém pokoji. Dopisem se obrátila na prvního 
tajemníka Polské sjednocené dělnické strany (PSDS) Bieruta, a v srpnu 1953 jí nakonec přidělili byt o 
38 čtverečních metrech. Připadala si jako v ráji a  bydlela tam až do smrti. 

Odmítla nabídku, aby vstoupila do PSDS, takže to v práci neměla lehké, přestože plnila normu 
na víc než 200 procent. Zato se angažovala v Lize žen: tam byla vždycky příležitost pomoci někomu 
konkrétnímu, a přesně to uměla nejlíp. Pomáhat ostatním, starat se o jiné. Osobní život kromě péče o 
syna musel jím stranou. V roce 1964 se však přece jen provdala za kolegu z práce Kazimierze 
Walentynowicze. 

Poté však vážně onemocněla a musela nechat sváření: požádala o přeložení k lehčí práci 
jeřábnice (tak se také jmenuje jeden ze svazků, které na ni polská politická policie SB vedla: 
„Jeřábnice“). A když přišla vlna protestů a stávek po zdražení v prosinci 1970, při níž stávkovaly i 
loděnice, které už tehdy nesly jméno V. I. Lenina, ujala se Anna vaření pro stávkující. „Bylo potřeba 
uvařit spoustu horké polévky po 17 tisíc lidí… To jsem uměla.“ 

V ulicích Gdaňsku se bojovalo a zahynulo sedm lidí, raněných byly stovky. Jedním z leitmotivů 
gdaňského odboje se nadlouho stal požadavek postavit obětem pomník.  

Na Annu Walentynowiczovou záhy dopadla další rána osudu – její manžel onemocněl 
rakovinou jako ona, ale na rozdíl od ní se ho nepodařilo zachránit, v říjnu 1971 zemřel. Anna mu 
svařila železný kříž na hrob a pokračovala v tom, co dělala do té doby. 
 

Svobodné odbory 
Koncem května 1978 se Walentynowiczová z Rádia Svobodná Evropa dozvěděla, že byly 

založeny Svobodné odbory Pomoří –  přesně to, co si představovala. Zjistila, kde se může sejít s jejich 
představiteli, a v polovině června jim přinesla peníze, které na svobodné odbory vybrala mezi kolegy. 
Přijali ji bez váhání: Anna byla v loděnicích neobyčejně známou osobností pro své věčné spory 
s vedením a proto, že se zastávala spoluzaměstnanců a poukazovala na různé problémy. Byla právě 
takovým člověkem, jakého Svobodné odbory Pomoří potřebovaly.  

V srpnu 1980 byla Walentynowiczová, která by byla mohla za dalších pět měsíců odejít do 
důchodu, propuštěna z práce. V té době už mělo její jméno takový zvuk, že kvůli tomu 15. srpna 
vypukla v loděnicích stávka. Prvním požadavkem stávkujících byl návrat Anny Walentynowiczové a 
Lecha Wałęsy do práce, druhým pomník obětem z prosince 1970. „Byla jsem kapkou, kterou přetekl 



kalich hořkosti,“ řekla o tom. Nepochybně měla pravdu – stávky později se rozšířily po celém Polsku, 
vláda byla donucena s dělníky vyjednávat, a vznikl Nezávislý samosprávný odborový svaz Solidarita. 

Patrně by se to však nestalo bez zásahu Walentynowiczové a několika dalších – stávkový 
výbor se totiž rozhodl 16. srpna stávku ukončit a většina dělníků z loděnic odešla. Walentynowiczová 
s Bogdanem Borusewiczem však dělníky přesvědčili, že musejí ve stávce setrvat, že musejí být 
solidární se zaměstnanci podniků, které ze solidarity s nimi (a samozřejmě z dalších důvodů) do 
stávky vstupovali. „Každého z nás jednotlivě úřady a armáda rozdrtí!“  apelovali. A uspěli. Vznikl 
Mezipodnikový stávkový výbor, v jehož prezidiu zasedala i Anna Walentynowiczová, 31. srpna 
podepsali vládní představitelé s e Solidaritou dohodu a stávka skončila. 
/kráceno/ 
 
Článek vyšel  v časopise A2 19/2017, je chráněn autorskými právy. 
 
Foto: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Walentynowiczov%C3%A1#/media/File:Anna_Walentynowicz_wi
th_Paula_Dobriansky_cropped.jpg 
 
 
 

7) Kovbojové střední Evropy 
 

c) Witold Pilecki (13. 5. 1901 – 25. 5. 1948) 
 

Zakladatel jedné z prvních polských odbojových organizací za 2. světové války, který se dobrovolně 
nechal uvěznit v osvětimském koncentračním táboře – Auschwitz a později z něj dokázal i uprchnout. 
V roce 1947 ho komunisté po krutém mučení ve vykonstruovaném procesu popravili. Pilecki prokázal 
v mnoha situacích odvahu, rozhodnost a schopnost i v nelidských podmínkách jednat racionálně, 
s ohledem na ostatní – ať už v samotném koncentračním táboře nebo jako velitel jednotky během 
Varšavského povstání. Velmi silná je jeho Zpráva, kterou sepsal o Auschwitz a podmínkách, které tam 
panovaly. Paradoxní je, že Spojenci zprávě o německých plánech na vyhlazení tak vysokého počtu 
vězňů nevěřili. Pilecki je dodnes – přes neuvěřitelné super-hrdinství – málo známou osobností. 
 
Witold Pilecki pocházel z rodiny, ve které byla silná tradice odboje, jeho dědeček byl za účast 
v povstáních poslán na Sibiř. Přežil několik „rozsudků smrti“ ) první z nich už během první světové 
války, kdy se zapojil do různých bojových organizací. V meziválečném obdobní žil klidněji – oženil se, 
narodily se mu dvě děti a věnoval se statku, který zdědil. Ihned po vypuknutí druhé světové války 
opět začal organizovat odboj, tajnou armádu. Sám také navrhl, že se nechá uvěznit v právě 
vznikajícím koncentračním táboře Auschwitz, kde se prvními vězni stali především Poláci (němečtí 
okupanti zde zavírali své odpůrce, vězni tábor stavěli, později se stal místem vyhlazení především 
židovského obyvatelstva – v části tzv. Birkenau, kde byly plynové komory). Pilecki ani jiní lidé tehdy 
netušili, že tábor je plánován jako „továrna na smrt“. Právě Pileckého zpráva o tom všechny 
přesvědčila. Pilecki měl číslo 4859. Založil v táboře tajnou vojenskou organizaci, snažil se zajišťovat 
pomoc pro všechny potřebné. V roce 1943 uprchl a pokračoval v odbojové činnosti. Ke konci války se 
aktivně účastnil také protikomunistických akcí – v té době se totiž již v SSSR chystalo „převzetí“ moci 
v Polsku dosazenou komunistickou a loajální vládou. Zúčastnil se Varšavského povstání a pobýval 
v zajateckých táborech. Po návratu do Polska pracoval pro exilovou vládu v Londýně, informoval o 
sovětských zločinech v Polsku, popravách odpůrců. Nakonec byl sám zatčen, mučen a ve 
vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu smrti a 25.5.1948 popraven. Před popravou mohl 
naposledy mluvit se svou ženou, které řekl: „Už nemůžu žít. Zabili mě. Ve srovnání s nimi nebyla 
Osvětim nic.“  
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Walentynowiczov%C3%A1#/media/File:Anna_Walentynowicz_with_Paula_Dobriansky_cropped.jpg
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Ze Zprávy o Auschwitz Witolda Pileckého:  
„Tady nebyl potřeba politicky důvod, abychom zemřeli. Zabíjelo se jen tak. (…) Hnali nás před sebou... 
Cestou jednomu přikázali, aby běžel ke sloupu stranou od cesty, a hned na něj vystřelili dávku z 
kulometu... Vytáhli z řady dalších deset náhodných lidí a zastřelili je pistolí při pochodu, v rámci 
solidární odpovědnosti za útěk, který sami zinscenovali. Pak všech jedenáct těl táhli za motorkami 
přivázané za jednu nohu. Dráždili psy zakrvácenými mrtvolami a štvali je.“  
(…) „Původně jsem měl dojem, že nás zavřeli do ústavu pro choromyslné.“  
Teprve postupem času se smrt spojuje s technologickým chladem a efektivitou – injekcí fenolu 
aplikovanou muži v bílých pláštích a plynovými komorami. „Pokrok civilizace – ano!“ okomentoval 
suše Pilecki, když na otravu plynem zemřela první pokusná skupina sovětských zajatců v srpnu 1941. 
Dobře si přitom uvědomoval, že hlavní genocida probíhala na okraji táborového života. Židé z celé 
Evropy umírali, aniž by dostali čísla: „Většina transportů šla přímo do Birkenau, kde lidi bez evidence 
rychle měnili v popel.“ 
 
Další zdroje: 
Maciej Ruczaj: A za zdí kvetly jabloně (podrobný životopis Witolda Pileckého, Lidové noviny) 
http://www.mzv.cz/warsaw/cz/zpravy_a_udalosti/doporucujeme/lidove_noviny_o_polskem_hrdino
vi_w.html 
https://echo24.cz/a/ip8a3/proc-neumime-prodat-nase-hrdiny 
 
Foto a další informace: https://cs.wikipedia.org/wiki/Witold_Pilecki 
 

 
 

d) Josef František (7. 10. 1914 – 8. 10. 1940) 
 
Přísloví praví, že pokud muž dosáhne nesmrtelnosti před svými třicátými narozeninami, stane se 
legendou. Josefu Františkovi bylo v den jeho smrti 26 let. V okamžiku své smrti byl nejúspěšnějším 
stíhacím pilotem Královského letectví.  
 
Josef František byl jedním z tisíců českých vojáků, kteří se po kapitulaci Československa v březnu 1939 
rozhodli pro útěk do Polska. Byl jedním z 93 československých letců, kteří se zapojili do polsko-
německé války v září 1939. Při jednom z letů, 20. září 1939, zaútočil František na německou kolonu 
tanků a automobilů. Z kokpitu svého cvičného, neozbrojeného stroje RWD 8, házel ruční granáty na 
motorizovanou kolonu. Prudká protiletadlová palba poslala jeho stroj k zemi. Stalo se tak v prostoru 
Zloczowa. Zajetí, a jisté smrti (Třetí říše neuznávala Čechy za válečné zajatce) se vyhnul díky odvaze 
svých spolubojovníků, Józefa Zwierzyńského a Wilhelma Kosarze, kteří přistáli pod nepřátelskou 
palbou a vyzvedli ho před zraky německých vojáků (5. září tím samým způsobem František zachránil 
svého kamaráda Zdeňka Škarvadu).  
Po pádu Polska odešel František do Francie a poté do Británie, nicméně zůstal věrný svým polským 
kolegům. I v RAF létal v polské 303 stíhací peruti. Je také jedním z mála Čechu vyznamenaných 
nejvyšším polským vojenským řádem Virtuti militari.  
Podle historiků byl František téměř dokonalý stíhací pilot - byl jak bravurní letec tak i střelec. 
Nepřátelský stroj zasáhl takřka z každé pozice. Palbu zahajoval z velmi malé vzdálenosti, kdy riskoval i 
srážku s nepřítelem. Často působil jako tzv. „osamocený vlk“ – sám se vydával číhat na německá 
letadla vracející se na kontinent. Josef František během pouhých 2 měsíců Bitvy o Británii sestřelil 17 
německých letadel, což ho činilo nejúspěšnějším letcem v celém RAF. Zahynul 8. 10. 1940 během 
rutinního letu, zřejmě ho přemohla únava.  
 
Josef František (7.9.1940) 
„Nad Kanálem jsem vystoupal nad mraky a v tom jsem ucítil, že mě zasáhly čtyři střely z Bf 109. Jedna 
zasáhla pravé křídlo, druhá proletěla levou nádrží, aniž ji zapálila a třetí pronikla chladičem. Jen díky 

http://www.mzv.cz/warsaw/cz/zpravy_a_udalosti/doporucujeme/lidove_noviny_o_polskem_hrdinovi_w.html
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Witold_Pilecki


ocelovému pancíři za mými zády vděčím za to, že mě čtvrtá nezabila. V tom jsem zpozoroval, že mi na 
pomoc přiletěly dva Spitfiry a letoun Bf 109, pravděpodobně jeden z těch, co mě zasáhly, sestřelily. 
Zpozoroval jsem, že teplota mého motoru nebezpečně stoupla a já hledal místo pro nouzové přistání. 
Našel jsem zelené pole na malém kopci severovýchodně od Brightonu a dobře jsem přistál.“    
  
Text a citace podle článku Ladislava Kudrny Neokázalý hrdina. Josef František hvězda bitvy o 
Británii, týdeník Echo, 7.10.2015 

 
Foto: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Franti%C5%A1ek#/media/File:Josef_Franti%C5%A1ek.png 
http://www.ambros.cz/josef.html 
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/archivni-foto-legendarni-stihac-zvladl-dramatickou-bitvu-a-
p/r~0dc02856eb7211e5807d0025900fea04/?redirected=1510043079 
 
Další text: 
https://echo24.cz/a/ip8a3/proc-neumime-prodat-nase-hrdiny 
 
 

 
8) 1968-1969: Společná naděje, společná deziluze 

 
Ryszard Siwiec (7. 3. 1909 – 12. 9. 1968) 

 
Polská „živá pochodeň“, účetní a otec pěti dětí, který se upálil na protest proti okupaci Československa 
8. září 1968. Jeho čin, ačkoli jej provedl na veřejném místě, se na rozdíl od pozdější Palachovy oběti 
podařilo komunistické tajné policii utajit.  
 
V Praze má Ryszard Siwiec nyní svůj pomník – před Ústavem pro studium totalitních režimů, v ulici, 
která nese jeho jméno (Siwiecova). 
 
Ryszard Siwiec ve své výpovědi nahrané na magnetofonové pásce sám sebe označoval za „šedého 
člověka“ („Poslyšte můj křik, křik šedého, obyčejného člověka“), svým životem ale dokazoval, že 
zastával obdivuhodné občanské postoje. Účastnil se už odboje za druhé světové války v řadách 
Zemské armády, později odmítl učit děti ve škole podle nové komunistické ideologie a raději se živil 
jako účetní. Siwiec se zapálil na Stadionu Desetiletí během dožínek, kde bylo více než sto tisíc diváků 
a stranické špičky. Tajná policie však rychle zasáhla – odvlekla ho z místa činu a jen málokdo slyšel, co 
Siwiec provolával nebo si přečetl letáky, které měl připravené. Později komunistické orgány vypustily 
zprávu, že byl psychicky nemocný. První zprávu o jeho smrti vysílalo až Rádio Svobodná Evropa, a to 
až několik měsíců po sebeupálení Jana Palacha. Přímá souvislost mezi těmito činy tedy neexistuje, 
ačkoli oba muži protestovali proti stejnému aktu bezpráví a pravděpodobně se shodně inspirovali 
protestem budhistického mnicha, který se upálil v roce 1963 v Saigonu. Dopis na rozloučenou, který 
psal své ženě po cestě vlakem na místo činu, byl doručen až po dvaadvaceti letech – zabavila ho tajná 
policie.  
 
„Posíláte dnes tanky do Československa jen proto, že se celý jeho národ domáhá (...) svobody slova 
pro vlastní vytvořený názor. (...) Čtrnáct milionů Čechů a Slováků bylo přepadeno armádami 
reprezentujícími téměř tři sta milionů lidí. Vojáci bez špetky studu provedli invazi do malé, 
mírumilovné a bezbranné země, která nekladla žádný vojenský odpor. Hanba tohoto činu mluví sama 
za sebe. Na věčné časy zůstane jednou z nejčernějších skvrn ve vašich dějinách.“ 

(http://www.katyd.cz/clanky/protest-proti-totalni-tyranii-zla.html) 
 
Více o „živých pochodních“: http://www.janpalach.cz/cs/default/zive-pochodne 
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Další zdroje: 
Petr Blažek: Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí: Protest Ryszarda Siwce proti okupaci 
Československa v roce 1968. Ústav pro studium totalitních režimů, 2008 
 
Maciej Drygas: Usłyszcie mój krzyk (1991, filmový dokument) 
https://www.youtube.com/watch?v=lV7MLIj9pU0 
 
http://www.janpalach.cz/cs/default/zive-pochodne/siwiec 
 
https://zpravy.idnes.cz/v-praze-odhalili-pomnik-polakovi-ktery-se-upalil-kvuli-okupaci-
ceskoslovenska-19l-/domaci.aspx?c=A100820_140015_domaci_jw 
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