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Kolejna rozprawa przeciwko Onet.pl  

 
 

Już jutro, o godz. 9.00, w Sądzie Okręgowym w Krakowie odbędzie się kolejna rozprawa 

przeciwko Onet.pl, który jako ilustrację tekstu o romansach Polek z Niemcami i prostytucji 

podczas okupacji, opublikował zdjęcie przedstawiające kobiety prowadzone na egzekucję w 

Palmirach.  

Pozew z inicjatywy Reduty Dobrego Imienia złożył Krystian Brodacki, którego matka ś.p. Maria 

Brodacka w taki sposób była prowadzona na egzekucję w Palmirach, w której zginęła. Za znieważenie 

matki żąda przeprosin oraz 150.000 zł tytułem zadośćuczynienia.  

W trakcie jutrzejszej rozprawy przesłuchana będzie rodzina p. Brodackiego. Jednym z przewidzianych 

świadków jest także szef Działu Prawnego Ringier Axel Springer.  

Krystian Brodacki jest jedynym synem Marii Brodackiej. W 1939 r. jego ojciec Antoni Stanisław 

Brodacki zmarł wskutek ran odniesionych w walce z Niemcami w obronie Warszawy. Jego matka, ś.p. 

Maria Brodacka była córką generała Wojska Polskiego, Władysława Jaxa-Rożen i siostrą kapitana WP 

Stanisława Jaxa-Rożen. Od pierwszych dni okupacji zaangażowała się w konspirację, działała w 

organizacji PLAN (Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa). Ukrywała Kazimierza Andrzeja Kotta, 

dowódcę wydziału bojowego PLAN – Polaka pochodzenia żydowskiego, który 14 stycznia 1940 r. został 

aresztowany, a 17 stycznia 1940 r. uciekł z więzienia i udał się do mieszkania Marii Brodackiej, która 

go ukryła, a potem szczęśliwie wyekspediowała z Warszawy. Listy gończe zaopatrzone w fotografię 

Kazimierza Kotta ukazały się w całym Generalnym Gubernatorstwie. Za pomoc w jego schwytaniu 

wyznaczono wysoką nagrodę pieniężną. Kotta jednak Niemcy nie schwytali. Maria Brodacka została 

aresztowana, wydała ją niańka jej wówczas 2,5 letniego synka Krystiana. Po aresztowaniu Maria 

Brodacka, przeszła okrutne śledztwo na Gestapo, w więzieniu na ul. Rakowieckiej i na Pawiaku, nie 

wydając nikogo. W dniu 14 czerwca 1940 r. została rozstrzelana w Palmirach. Palmiry pod Warszawą 

w Puszczy Kampinoskiej to miejsce masowych mordów na Polakach – zwłaszcza inteligencji. Łącznie 

Niemcy zabili tam 2,2 tys. osób. 

Przed sądem p. Krystiana Brodackiego reprezentuje współpracująca z Redutą kancelaria Pasieka, 

Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy. 

 

Reduta Dobrego Imienia Polska Liga przeciw Zniesławieniom istnieje od czterech lat. Zajmuje się m.in. inicjowaniem i 

wspieraniem działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji pojawiających się w mediach na temat historii 

Polski, zwłaszcza przebiegu II wojny światowej oraz propagowanie wiedzy na temat historii i kultury Polski. 
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