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Pamiętamy!
Vol. I (IV) luty A.D.2020 wydanie cyfrowe – periodyk – jako @-biuletyn w formacie PDF

I ŚWIATOWE
FORUM LUDOBÓJSTWA
SŁOWIAN

29 luty A.D.2020
Gdańsk Oliwa, „Pax Olivia Center”

II

Pamięci
s. Alicji Jadwigi Kotowskiej
błogosławionej

1899-1939
Dyrektorka szkoły w Wejherowie
W dniu 24 października 1939 r. aresztowana przez Gestapo i przewieziona do wejherowskiego więzienia.
Rozstrzelana przez Niemców w lasach piaśnickich, najprawdopodobniej podczas tzw. wielkiej egzekucji
(314 ofiar) w dniu 11 listopada 1939 r. Tego dnia widziano ją po raz ostatni, gdy na więziennym
podwórzu wchodziła do samochodu ciężarowego wraz z grupką dzieci żydowskich, trzymając je za rączki
dodając im otuchy.
Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Alicja_Jadwiga_Kotowska
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Rzeź Gdańszczan
19 39- 1945
„Albert Forster – kat Polaków”
„Obrońcy Poczty Polskiej”
„Piaśnica – Kaszubski Katyń”
„ KL S tu tth of”
„Kaszuby jak Wandea”
20 20
V Światowe Forum Holokaustu
w Jerozolimie
„Dlaczego Żydzi chcą zataić
ludobójstwo Słowian
podczas II Wojny Światowej?
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Inicjatywa powołania „I Forum Ludobójstwa Słowian” pojawiła się po
prowokacyjnych, antypolskich wypowiedziach notabli żydowskich oraz po
ogłoszeniu zorganizowania V Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie przez
żydowską Fundację „Yad Vashem” (instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów
Holokaustu) przy współpracy z rosyjskim oligarchą, żydowskiego pochodzenia Wiaczesława Mosze Kantora z nieprawdziwą narracją – przekazem dla Świata, że
ofiarami II Wojny Światowej byli przede wszystkim Żydzi, a sprawcami wojny
Polacy.
Prawda historyczna jest taka, że ofiarami Drugiej Wojny Światowej byli przede
wszystkim Słowianie, a wśród nich przede wszystkim Polacy.
Sprawcami II Wojny Światowej i ludobójstwa Polaków były przede wszystkim
Niemcy i w mniejszym stopniu Rosja, rządzone wewnętrznie i zewnętrznie
przez rothschildowych i rokefellerowych Żydów.
Konkretnymi siepaczami byli członkowie i fanatycy partii NSDAP w Niemczech i
KPZR w Rosji.
Dlaczego więc Polska i Polacy, a generalnie Słowianie o tym w sposób
usystematyzowany nie mówią?
Ano, dlatego, że po II Wojnie Światowej Europa Środkowa dostała się pod wpływ
Sowieckiej Rosji-Izraela jako Protektora-okupanta tej części Europy, a następnie w
latach 1989/1991 protektorat ten został zmieniony na Protektora-okupanta USAIzrael.
O ile Protektor Słowian północnych zmienił się pokojowo, to ten sam Protektor u
Słowian południowych wywołał wojnę lat 1991-1995, której celem był podział
Południowych Słowian (Jugo-Slavii) na jeszcze mniejsze państwa (plemiona –
szczepy).
Całej słowiańskiej Europie Środkowej, nowy kolonizator – Protektor tj. USA-Izrael
narzuciły swój autorski, sprawdzony historycznie, ustrój masońskiej „demokracji
partyjnej” oraz cywilizację judeo-anglosaską z porządkiem prawnym „common
law”.
Celem tej judeo-anglosaskiej kolonizacji ma być sukcesywna depopulacja Słowian,
jak amerykańskich „Indian”, w części ich amerykanizacja; w konsekwencji pełne
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skolonizowanie wszystkich niepokornych „szczepów” i umieszczenie ich w
„rezerwatach”, aż do pełnego naturalnego wyginięcia w czasie pokoju lub do
wymordowania w czasie wojny.
Mieliśmy w naszej historii do czynienia z latynizacją, rusyfikacją, germanizacją.
Teraz mamy do czynienia z judeizacją oraz amerykanizacją!
Wykonawcami tego szalonego projektu eksterminacji Słowian lub ich zamiany w
Amerykanów lub Żydów są kolaboranci agresorów z czasów Pierwszej i Drugiej
Wojny Światowej oraz zdrajcy Słowian, tak z Pierwszej jak z Drugiej Wojny
Światowej, ich potomkowie lub fanatyczni zwolennicy.
ZDRAJCA NA CZELE NARODU, PROWADZI NARÓD DO ZGUBY!
W Polsce, po 1918 roku (po okresach zaborów), takim zdrajcą Słowian i Polaków był
Józef Piłsudski, który do 1935 roku przygotował grunt pod eksterminację Polaków,
która nastąpiła w latach 1939-1945 i latach następnych.
Po zamachu majowym, w roku 1926, pełne rządy w II RP przejęli tzw.
„piłsudczycy”, działający przy pomocy Syjonistów lub wręcz Żydów na rzecz
Niemców, Sowieckiej Rosji i planowanego państwa Izrael.
II Wojna Światowa była owocem tych zdradzieckich rządów, była pretekstem do
„legalnej”, bo wojennej eksterminacji Słowian, szczególnie Polaków.
JAK UKRYĆ SPRAWCÓW ZBRODNI?
Eksterminacja chasydzkich Żydów miała przykryć eksterminację Słowian!
Świat dał się oszukać i A.D.2020 jest przekonany, że II Wojna Światowa była wojną
z Żydami, a nie z Polakami i Słowianami.
OFIARY Z CZASEM STAŁY SIĘ SPRAWCAMI.
Sprawcy zbrodni II Wojny Światowej i ich potomkowie, za odpowiedzialnych mordu
chasydzkich Żydów, czynią swoje ofiary, czyli Polaków – Słowian.
W ten sposób z ofiar robią sprawców!
Dlaczego mogą to prawie bezkarnie czynić?
Po roku 1989, czyli po zmianie Protektora, nastąpił kontrolowany renesans kultu
zdrajcy Słowian i Polaków – Józefa Piłsudskiego.
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Znowu do władzy doszli (w sposób kontrolowany) „piłsudczycy” dążący do
zniewolenia Polski przez Niemcy lub Rosję przy pomocy Syjonistów lub Żydów.
Wypisz wymaluj: powtórka lat 1918-1939.
Skoro modus operandi niszczenia Polaków się sprawdził, to czemu nie spróbować
zastosować go jeszcze raz?
Przeraża dzisiejszy kult zdrajcy Polaków – Józefa Piłsudskiego. Czyżbyśmy chcieli
popełnić zbiorowe samobójstwo?
Historia Polski potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby
międzywojennej stał gen. Józef Haller i Jego otoczenie!

na

czele

Polski

Szukajmy, więc dzisiejszego Hallera, a strzeżmy się przed dzisiejszym Piłsudskim!
W dniu 23 stycznia A.D.2020 wraz z Podkanclerzym Wielkim Koronnym J.W.
Ryszardem Łuczakiem udaliśmy się na rozmowę do Ministerstwa Kultury III RP w
Warszawie z prośbą o finansowe wsparcie naszej inicjatywy zorganizowania I
Światowego Forum Ludobójstwa Słowian, jako profesjonalnego responsu na V
Światowe Forum Holokaustu. Do dzisiaj nie było żadnej odpowiedzi w tej sprawie,
co w praktyce oznacza, że III RP jest okupantem Polaków i nie ma zamiaru
aktywnie, skutecznie sprzeciwiać się kłamstwom żydowskim, rosyjskim, czy innym.
Skoro III RP nie chciała udzielić wsparcia, Patronat nad I Światowym Forum
Ludobójstwa Słowian przejęło Królestwo Polskie.
Musieliśmy to Forum przygotować, by Żydzi i inni anty-Polacy nie liczyli na fakt, że
przetrzebione elity Gojów nie są w stanie się zorganizować i nie są w stanie
powiedzieć Światu prawdę!
Potrafimy!
Sursum Corda!
Dano 24 lutego A.D.2020 w Myszkowie

Prezes Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO”
mgr Wojciech Edward Leszczyński
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„W ręce wasze oddaję Polaków, musimy ten naród wytępić od
kołyski począwszy”. Albert Forster – namiestnik Hitlera na
Pomorze Gdańskie.
O tej niemieckiej zbrodni wciąż wiemy zbyt mało!
Jaka jest skala zbrodni w Piaśnicy?
Las Piaśnicki stał się od września 1939 do kwietnia 1940 roku miejscem egzekucji
dla tysięcy ludzi. Obywateli różnych narodowości. Przedstawicieli inteligencji,
duchowieństwa, ludzi różnych profesji i zawodów. Wciąż nie są znane nazwiska
tysięcy ofiar. Nie wszyscy oprawcy ponieśli zasłużone kary. Niektórzy z historyków
podważają szacunkową ilość ofiar, której dokładna liczba do tej pory jest dla nas
tajemnicą. Jednak fakt istnienia tak przerażającego i przejmującego oddalonego o
12 km. od Wejherowa miejsca ludobójstwa wręcz poraża.
Kto jest odpowiedzialny za zbrodnię?
Aresztowań (na podstawie danych zawartych w Sonderfahndungsbuch Polen –
listy gończej) dokonywali, poza członkami SS i paramilitarnej organizacji
Selbtschutz, miejscowi Niemcy wezwani do tego przez Forstera, który wizytował
miasta pomorskie. Na wiecach informował o żądaniach Hitlera – całkowitego
zniemczenia Pomorza. Na wejherowskim rynku nawoływał do brutalnej postawy
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wobec Polaków: „W ręce wasze oddaję Polaków, musimy ten naród wytępić od
kołyski począwszy”.
Już w październiku więzienie w Wejherowie zaczęło pękać w szwach. Do tego
stopnia, że w celach przeznaczonych na 9-10 osób przebywało po 30 osób. Wielu
wejherowian zauważyło transporty z wiezienia jak i ze stacji kolejowej do Piaśnicy.
Były to niepokojące sygnały. – W lasach piaśnickich dokonują się egzekucje na
polskich obywatelach – mówiono. Niektórzy zauważyli już we wrześniu wzmożone
zainteresowanie funkcjonariuszy SS i policji badających teren lasu. W listopadzie
przewieziono zakładników ujętych w Gdyni i innych sąsiednich powiatach na jeden
– dwa dni przed egzekucją.
11 listopada została także wywieziona z wejherowskiego wiezienia do Lasu
Piaśnickiego bł. siostra Alicja Kotowska (1899-1939), przełożona Sióstr
Zmartwychwstanek w Wejherowie. Pamięć o niej jest obecnie bardzo żywa, została
ona beatyfikowana przez papieża św. Jana Pawła II wraz z 107 innymi polskimi
męczennikami – ofiarami II wojny światowej.
W jaki sposób Niemcy próbowali tuszować zbrodnię?
W 1944 roku Niemcy postanowili zatrzeć dowody tej potwornej zbrodni.
Sprowadzili m.in. więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof. Po wykonaniu pracy
więźniów również zamordowano, a ciała spalono. Jednym z naocznych świadków
egzekucji była Elżbieta Ellwart, wówczas mieszkanka Orla. Jej wstrząsające
zeznania obrazują całą grozę zbrodni dokonywanych w Piaśnicy. To między innymi
dzięki jej relacji wiemy w jak bestialski sposób życie traciły polskie elity
intelektualne, duchowieństwo, kobiety a nawet małe dzieci.
Z inicjatywy Leona Prusińskiego byłego członka Polskiego związku Zachodniego,
ocalałych więźniów obozu koncentracyjnego w Stutthofie oraz lokalnych władz,
rozpoczęto starania o dokonanie ekshumacji zwłok z miejsca kaźni w lesie
piaśnickim. W dniach od 7 – 22 października 1946 r. pod przewodnictwem sędziego
Antoniego Zacharasiewicza działała na tym terenie specjalna komisja ekshumacyjno
– sądowa. W wyniku jej prac ustalono 30 grobów. Groby przez komisję zostały
ponumerowane. W dwóch z nich znaleziono 305 zwłok, z których 55 osób
zidentyfikowano. Do dzisiaj nie znamy nazwisk wszystkich pomordowanych.
W jaki sposób pamięć ofiar jest dziś upamiętniana?
Pamięć o piaśnickiej martyrologii jest wciąż żywa. Ludzie wciąż z wielkim
szacunkiem odwiedzają groby ofiar niemieckiej napaści, a dzięki licznym
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opiekunom, Piaśnica staje się miejscem zadumy, pogłębionej refleksji i modlitwy
gdzie śmierć poniesiona przez Polaków uczy patriotyzmu i miłości do ojczyzny.
Staraniem Gminy Wejherowo i stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka” wygląd
nekropolii ulega ciągłej zmianie. W 1955 roku odsłonięto Pomnik Ofiar Piaśnicy, w
1993 roku pomnik zamordowanym w Piaśnicy dzieciom. W 1994 r. śp. Ks. bp
Zygmunt Pawłowicz poświęcił kaplicę p.w. Królowej Męczenników w bocznej nawie
Kościoła p.w. Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie. W późniejszych
latach postawiono m.in. obelisk upamiętniający męczeństwo bł. Alicji Kotowskiej i
kamień ku czci zamordowanych jezuitów z Gdyni. Powstała kaplica w Lesie
Piaśnickim oraz Brama Piaśnicka u wylotu ulicy Ofiar Piaśnicy. Nie da się mówić o
tej makabrycznej zbrodni, nie używając zdań nasyconych dramatyzmem, które
obecne są w książkach, filmach, wierszach i obrazach.
Czym dla Polaków powinny być lasy piaśnickie?
Piaśnica to miejsce naznaczone okrutną śmiercią obywateli. Dziś w szczególny
sposób „woła” o pamięć. Nigdy więcej zbrodni! Nigdy więcej ludobójstwa! Fakt
istnienia tego miejsca i jego bolesnego wymiaru wpływa niejako na nasze życie
poprzez aspekt wychowawczy, ale także moralny, wpisuje się w naszą historię oraz
kształtuje teraźniejszość i przyszłość w sposób porównywalny do istnienia
wejherowskiej kalwarii. – Kaszubskiej Golgoty. Żyjąc w niepodległym kraju nie
możemy zapominać, komu i za jaką cenne winni jesteśmy hołd i szacunek….
Gorsza od zbrodni jest tylko niepamięć. Nie można wymazać ludzkich życiorysów,
nie da się wyprzeć ze świadomości faktu istnienia tych, którzy tam zginęli. Tak
samo nie można zapomnieć o Piaśnicy. „Pamięć jest spoiwem każdej ludzkiej
wspólnoty. Pamięć narodowa jest spoiwem narodu. Tak było, jest i tak będzie
dopóki istnieć będzie ten szczególny rodzaj społeczności mający oparcie w
ojczyźnie i zanurzony we własnej kulturze, dzięki której odróżnia się od innych
narodów” – te słowa wypowiedział Jan Paweł II wskazując na ogromną rolę, jaką w
życiu odgrywa nawiązanie do historii narodu, do wszystkiego, co go tworzy i
kształtuje.
Aby o Lesie Piaśnickim nigdy nie zapomniano i aby Piaśnica pozostała symbolem
triumfu wartości ludzkich i chrześcijańskich, które przezwyciężają śmierć, należy
przypominać o jej istnieniu w każdy możliwy sposób.
Z Marcinem Drewą, od urodzenia mieszkańcem Wejherowa, absolwentem
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, propagatorem wiedzy o Martyrologii Lasu
Piaśnickiego i inicjatorem nadania nazw dla wejherowskich rond „Żołnierzy
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Wyklętych” (2016 r.) oraz Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” (2017 r.)
rozmawiał Jakub Bierecki
Źródło: Stefczyk.info Autor: Jakub Bierecki
https://www.stefczyk.info/2019/09/08/w-rece-wasze-oddaje-polakow-musimy-tennarod-wytepic-od-kolyski-poczawszy-o-tej-niemieckiej-zbrodni-wciaz-wiemy-zbytmalo/

Albert Forster – kat Polaków
Albert Forster (1902–1952) – niemiecki polityk nazistowski, gauleiter NSDAP w
Wolnym Mieście Gdańsku, namiestnik Rzeszy w Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie,
zbrodniarz wojenny.


A więc to pan jest tym reprezentantem tej
żydowsko-masońskiej organizacji gadulstwa w
Genewie! Poznaję pana po fotografii, którą widziałem
w gazecie.
o
Opis:
uwaga
wygłoszona
podczas
pierwszego spotkania z Carlem J. Burckhardtem –
wysokim komisarzem Ligi Narodów w Wolnym
Mieście Gdańsku.
o
Źródło: Dieter
Schenk, Albert
Forster.
Gdański namiestnik Hitlera, Wydawnictwo Oskar,
Gdańsk 2002, s. 117.



Gdańsk już dziś jest prawie niemiecki, a wkrótce będzie całkowicie niemiecki.
Wprawdzie mówi się, że stoją temu na przeszkodzie układy, ale układy są na
papierze, a papier można podrzeć.
o
Źródło: Dieter Schenk, Albert Forster. Gdański namiestnik Hitlera,
Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2002, s. 113.



Gdybym wyglądał jak Himmler, nie mówiłbym o rasie.
Źródło: Dieter Schenk, Albert Forster. Gdański namiestnik Hitlera,
Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2002, s. 327–328.
o
Zobacz też: Heinrich Himmler
o



Jest ważne, aby w żadnych okolicznościach i w żadnym miejscu nie tolerować
języka polskiego. Oznacza to, że polskie gazety, polskie książki, polskie napisy,
polskie nazwy, nauka w języku polskim, polskie msze i tak dalej trzeba całkowicie

© MMXX Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego „QUOMODO” – I Światowe Forum Ludobójstwa Słowian
www.quomodo.org.pl

XI

i brutalnie wytępić. Jakiekolwiek łagodzenie takiego podejścia lub okazywanie
wyrozumiałości, nawet jeśli pozornie wydaje się ono konieczne, jest nie na
miejscu.
o
Źródło: Dieter Schenk, Albert Forster. Gdański namiestnik Hitlera,
Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2002, s. 265 i 268.


Kto należy do narodu polskiego, musi stąd zniknąć. Najzaszczytniejszym dla
nas zadaniem jest uczynienie wszystkiego, aby każdy przejaw polskości,
obojętnie jakiego rodzaju, zginął bez reszty.
o
Opis: fragment przemówienia do volksdeutschów wygłoszonego w
Bydgoszczy w dniu 27 listopada 1939.
o
Źródło: Donald Steyer, Eksterminacja ludności polskiej na Pomorzu
Gdańskim, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1967. s. 45.



Musimy tych zawszonych Polaków wytępić począwszy od kołyski (…) w ręce
wasze oddaję los Polaków, możecie z nimi robić, co chcecie!
o
Opis: fragment przemówienia do volksdeutschów wygłoszonego w
Wejherowie w dniu 17 października 1939.
o
Źródło: Stanisław Janke (red.), Piaśnica oskarża, Urząd Gminy
Wejherowo, Wejherowo 2009, s. 33.



Naszym obowiązkiem jest bezwzględne oczyszczenie kraju z całej tej hołoty, z
tej szajki rozbójników, Polaczków i Żydów. Nie wolno dopuścić do tego, by
historia mogła nam kiedyś uczynić zarzut, że przegapiliśmy tę historyczną
szansę.
o
Źródło: Dieter Schenk, Albert Forster. Gdański namiestnik Hitlera,
Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2002, s. 207–208.



Niewątpliwie najlepiej byłoby, gdyby wszystkie elementy nieniemieckie
opuściły okręg i na to miejsce przybyli mężczyźni i kobiety ze Starej Rzeszy. W
wypadku jednak, kiedy Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie otrzyma ze
Starej Rzeszy tylko niewielką ilość rodaków lub ich w ogóle nie otrzyma,
zmuszony będę zająć się zamieszkującą tutaj ludnością osiadłą, wyszukać
element przydatny i wtopić go w żywioł niemiecki.
o
Opis: fragment memoriału Forstera z lipca 1940.
o
Źródło: Włodzimierz Jastrzębski, Jan Szyling, Okupacja hitlerowska na
Pomorzu Gdańskim w latach 1939–1945, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk
1979, s. 266.



W pańskim domu urządzę kasyno dla kadr partyjnych.
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Opis: uwaga wygłoszona podczas rozmowy z wysokim komisarzem Ligi
Narodów Carlem J. Burckhardtem.
o
Źródło: Dieter Schenk, Albert Forster. Gdański namiestnik Hitlera,
Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2002, s. 153.
o



Wszędzie, gdzie to tylko możliwe, Żyd musi zostać przez nas wytępiony.
Okazywanie
Żydowi
jakiejkolwiek
wielkoduszności
jest
działaniem
nieprawidłowym.
o
Źródło: Dieter Schenk, Albert Forster. Gdański namiestnik Hitlera,
Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2002, s. 83.



Wymagam od każdego towarzysza partyjnego, a szczególnie od każdej
towarzyszki partyjnej, aby jako narodowi socjaliści mieli w sobie tyle poczucia
honoru, by żadnemu Żydowi nie udzielać pomocy i schronienia. Nie wypada, by
narodowi socjaliści kupowali u Żydów, pozwalali się leczyć żydowskim lekarzom,
udzielali pełnomocnictw żydowskim adwokatom i notariuszom.
o
Źródło: Dieter Schenk, Albert Forster. Gdański namiestnik Hitlera,
Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2002, s. 131.

Źródło:
https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Forster
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I Forum Ludobójstwa Słowian
29 lipca A.D.2020
od godz. 10’00 do godz. 15’00

Prelekcje
Obrady Forum
umieszczone zostaną
na
na kanale:

„Światowe Forum Ludobójstwa Słowian”
https://www.youtube.com/channel/UCEX5gH5YzADHVoT0quw1oPA
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WPIS Nr 15/02/2020
DO METRYKI KORONNEJ
z 24 lutego A.D.2020
www.metrykakoronna.org.pl

www.sejmwalny.org.pl

www.królpolski.org.pl
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A.D.1320 – A.D.2020

700-lecie koronacji Władysława Łokietka
700-lecie odzyskania królewskiej państwowości

2200 ssttyycczznniiaa AA..DD..11332200 –– KKoorroonnaaccjjaa WWłłaaddyyssłłaawwaa ŁŁookkiieettkkaa nnaa KKrróóllaa PPoollsskkii
ppoo 118822 llaattaacchh ttzzww.. rroozzbbiicciiaa ddzziieellnniiccoowweeggoo..
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