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ZARZĄDZENIE KOMENDANTA  
Polskich Drużyn Strzeleckich 
z dnia 27 października 2020 r. 

 

dot.: obrony świątyń katolickich 
 

Strzelcy i Drużynnicy, Dowódcy Brygad, Samodzielnych Batalionów i Samodzielnych 
Kompanii. Zgodnie z obowiązującym Nas „Statutem…” członkowie Polskich Drużyn 
Strzeleckich są patriotami,  praktykującymi katolikami i ludźmi o szczególnej wrażliwości 
społecznej. Nasza wrażliwość społeczna przyczynia się do zaangażowania w życie społeczne 
nie tylko w naszych miejscowościach, ale i w całym Państwie Polskim. 

Od kilku dni na terenie dużych miast uwidaczniają się uliczne protesty współczesnych 
„Herodian” obydwu płci, którzy jako osoby świeckie opowiadają się za mordowaniem dzieci 
nienarodzonych. Dopóki głosili na ulicach swoje poglądy nie zwracaliśmy na to szczególnej 
uwagi, ale, gdy będący w ich szeregach „sataniści” zaczęli zakłócać msze święte, profanować 
świątynie katolickie, kaplice i pomniki Pamięci Narodowej musimy zareagować! 

Nasze poczucie patriotyzmu, wierność wierze katolickiej i wrażliwość społeczna 
skłoniła Komendę Naczelną PDS do powołania „Samoobrony Obywatelskiej” z pośród 
członków Polskich Drużyn Strzeleckich na bazie opracowania Komendanta Naczelnego  
pt.: „TOTALNA OBRONA NARODOWA”, do obrony Katedr, Kościołów i pomników Miejsc 
Pamięci Narodowej. 

Należy połączyć się ze swoimi Kapelanami Oddziałów lub miejscowymi proboszczami  
i wspólnie z nimi opracować „Plany obrony świątyń i miejsc świętych”. Opracować „Plany 
dyżurów, sposobów łączności, powiadamiania i mobilizacji, a także metod wywiadu”  
w szeregach potencjalnych profanów. Obronę miejsc świętych prowadzimy w mundurach 
polowych, z białoczerwonymi szturmówkami o nieco grubszym drzewcu. Zawsze  
w ewentualnych starciach winny znajdować się w pobliżu jeszcze 2-3 osoby po cywilnemu 
będące w szyku atakujących z telefonem komórkowym gotowym do filmowania i obserwacji 
osób kierujących demonstracją. 

Sugeruję, że należy powrócić do lektury, to jest, opracowania Komendanta Jana G. 
Grudniewskiego pt.: „TOTALNA OBRONA NARODOWA”. Jak Polska ma zachować 
swoją suwerenność leżąc miedzy mocarstwami: Rosją, a Niemcami? i pierwszy 
Rozdział książki gruntownie przeanalizować. 

Po okresie, w przybliżeniu 2 miesięcy, liczę na sprawozdanie z realizacji powyższego 
„Zarządzenia…” 

Zalecam także nawiązanie współpracy z organizacjami podobnie broniących świątyń, 
jak np.: Straż Narodowa Roberta Bąkiewicza celem skuteczniejszej obrony miejsc 
świętych i wartości cywilizacji łacińskiej. 
 

Komendant Naczelny PDS 
gen. ds. Jan G. GRUDNIEWSKI; tel.: +48 601 361 962 
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