
POLACY!
ZBUDUJMY ŁUK TRIUMFALNY
BITWY WARSZAWSKIEJ!



Wpłaty na cegiełki „Łuk Triumfalny”:
PLN: 60 1020 1068 0000 1102 0272 7360
W tytule przelewu prosimy o podanie 
adresu do wysłania cegiełki.

Wpłaty na cele statutowe: 
PLN:     21 1020 1068 0000 1902 0198 8724 
USD:    06 1020 1068 0000 1002 0220 0798

IBAN:  PL           Kod BIC (Swift):  BPKOPLPW

Polacy!
Za sześć lat przypada setna rocznica Bitwy 
Warszawskiej, jednej z najważniejszych bitew 
naszej historii, jednej z tych, które zdecydowały 
o losach ludzkości. W sierpniu 1920 roku tu na 
polach pod Warszawą, ale również nad 
Wieprzem i Niemnem, rozbiliśmy bolszewicki 
marsz na podbój świata. Geniusz Józefa Piłsud-
skiego, talenty jego generałów i bezprzykładne 
męstwo żołnierzy,  a wśród nich uczniów i stu- 
dentów, rzemieślników i robotników, ziemian 
i chłopów, szyfrantów i wywiadowców dokona-
ły prawdziwego cudu. Byliśmy sami, Ambasa-
dorowie (z wyjątkiem nuncjusza) uciekli z War- 
szawy, światowi przywódcy planowali układy 
z komunistyczną Rosją, sprzyjali jej „użyteczni 
idioci” w mediach i zachodni proletariat, bloku-
jący dostawy broni. Ale zwyciężyliśmy – zapo- 
biegliśmy wzięciu Europy z marszu, daliśmy jej 
20 lat bezpiecznego istnienia, a sobie samym 
szanse, po 123 latach zaborów, przetrwania 
jako naród. 

Wdzięczność i pamięć wymaga od nas aby w set- 
ną rocznicę przypomnieć o tym Polsce i światu. 
My dzieci, wnuki i prawnuki tamtych żołnierzy. 
Ponad doraźnymi podziałami, domowymi waś- 
niami i burzliwymi zaszłościami… Zbudujmy 
pomnik. Łuk Triumfalny u wschodnich wrót 
Warszawy! Na miarę dawne go zwycięstwa i po- 
kuty za lata hańby niepamięci. Na miarę naszej 
narodowej dumy i aspiracji. Niech będzie 

symbolem prawdziwego odradzania się narodu 
i przebudzenia drzemiącego pośród nas Króla 
Ducha!

Musimy uwierzyć , że mimo uprawianej przeciw 
nam psychologii wstydu i przemysłu pogardy 
jesteśmy narodem wielkim, ze wspaniałymi 
perspektywami i gigantycznym, choć ciągle 
trwonionym kapitałem ludzkim. Polacy, jeśli 
uwierzą, że mogą i potra�ą, zbudują nie tylko 
łuk narodowej chwały, ale również silne 
państwo, które będzie chronić, promować i przy- 
ciągać talenty, a nie skazywać je na emigrację, 
państwo, gdzie każdy we własnym domu 
będzie mógł realizować swoje marzenia i budo-
wać pomyślną przyszłość.

Dumni wśród dumnych, wolni wśród Wolnych.  
W najczarniejszą noc za borów Henryk Sienkie-
wicz pisał ku pokrzepieniu serc, a Polacy wzno-
sili pomniki wieszczom i bohaterom. Podobnie, 
dziś między więdnącą Europą a agresywną 
Azją, w zapaści demogra�cznej i emigracyjnym 
krwotoku potrzeba nam, zna ku, czynu, światła, 
że Polskość to arcynormalność!

Rok 1920 to data symbol – rok zwycięstwa i za- 
siewu. Kiedy na wschodzie grzmiały działa uro- 
dził się największy z Polaków Karol Wojtyła, Jan 
Paweł II papież, który odmienił oblicze ziemi. 
Nie tylko tej Ziemi! W naszym czynie jest 
miejsce dla wszystkich Polaków, chcielibyśmy 
jednak by jej symboliczną kapitułę stanowili, 
między innymi, potomkowie bohaterów tam- 
tych dni. Są nas zapewne miliony. Dlatego 
bierzmy się do dzieła! Razem, jak wówczas, gdy 
stworzyliśmy Solidarność. My Naród Polski! 

Towarzystwo Patriotyczne Fundacja Jana Pietrzaka
ul. Królewicza Jakuba 84B, 02-956 Warszawa
tel. 00 48 (22) 842 48 07
kontakt@towarzystwopatriotyczne.org

www.towarzystwopatriotyczne.org 


