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Bieżące wiadomości z Polski i o Polsce,  co słychać w Los Angeles i okolicy 
 

Dowiesz się z audycji Polskiej Fali Radiowej  
W każdą sobotę rano od 10:00 do 11:00, na fali 1460 AM ze stacji KTYM. 

 

Zapraszamy do ogłaszania się, ceny przystępne.  

Prezes: Lech Pisarski  (310) 826-3748  

Redakcja: Natalia Kamińska  (626) 282-4686 

Wiadomości Polonijne 

 

Wiadomości Polonijne 

przyjmują z radością 

każdą informację  

o wydarzeniach  

w naszych lokalnych 

polskich organizacjach 

 

Młodzi Izraelczycy ze str. 21 
 

odchody z łóżek i umywalek. Zdarza się, że 

musi oddawać pieniądze za nocleg innym 

turystom, którzy nie mogą spać, bo 

I z r ae l cz yc y p o s t an o wi l i  z ag rać                          

w hotelowym holu w piłkę nożną. O drugiej 

w nocy. 

   Sześcioletni Krzyś z Kazimierza też grał 

w piłkę. 15 kwietnia, w niedzielny wieczór, 

po tym jak strzelił dwa gole, chciał 

normalnie wrócić do domu. Domu 

położonego blisko synagogi, przed którą 

zgromadziły się na uroczystościach 

poprzedzających Marsz Żywych setki 

młodych Izraelczyków. Tuż przed ulicą 

Szeroką Krzysia zatrzymało kilku 

zdecydowanie niemiłych panów. – Dziś jest 

to teren półprywatny. Przejścia nie ma – 

usłyszał. Nie pomogły prośby chłopca, że 

jak nie wróci na czas do domu, jego mama 

będzie się denerwować. 

   „Bramkarze”, co ciekawe, tym razem 

polscy, i co jeszcze ciekawsze,                     

w towarzystwie krakowskich policjantów, 

okazali się również głusi na prośby 

wycieczki Holendrów, którzy pół roku 

wcześniej zarezerwowali sobie kolację          

w restauracji przy ulicy Szerokiej. – To 

wolny kraj? – próbował upewnić się jeden                

z turystów. 

   W zwykły dzień na Szeroką można się 

dostać z kilku stron. W ten wieczór –           

z żadnej. Sama bezskutecznie próbowałam 

przedrzeć się przez bramki. Pomogli mi 

dopiero policjanci. 

– Tu nie ma żadnych zakazów – 

przekonywali mnie chwilę później, choć 

stan faktyczny wskazywał na coś zupełnie 

innego. 

– Wprowadziliśmy jedynie pewne 

ograniczenia w ruchu – wyjaśnia mi kilka 

dni później Sylwia Bober-Jasnoch z biura 

prasowego małopolskiej policji. 

   Policjanci nie mogą mówić inaczej. 

Oficjalnie polskie prawo nie daje 

możliwości odcięcia obywateli od ulic, przy 

których mieszkają. Nawet podczas imprez 

masowych, a uroczystości na Szerokiej taką 

nie były, mieszkańcy mają prawo wrócić do 

swoich domów, a turyści mają prawo zjeść 

obiad w restauracji. Także oficjalnie 

ochroniarze izraelscy nie mogą 

zatrzymywać i rewidować przechodniów. 

   Próbowałam się dowiedzieć więcej na 

temat praw agentów ochrony izraelskiej            

w Polsce. Najpierw w polskim 

Ministerstwie Spraw Zagranicznych, skąd 

odesłano moje pytania do... Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. Wysłałam też pytania 

do ministra spraw wewnętrznych. Mimo 

wcześniejszych obietnic nie dostałam żadnej 

odpowiedzi. Chętny do rozmowy okazał się 

jedynie Maciej Kozłowski, były ambasador 

w Izraelu, obecnie pełnomocnik ministra 

spraw zagranicznych do spraw stosunków 

polsko-izraelskich 

– Przepisy są nieprecyzyjne – przyznaje 

Kozłowski. – W zasadzie ochroniarze                

z obcego kraju nie powinni poruszać się po 

Polsce uzbrojeni, ale dla władz Izraela 

kwestie bezpieczeństwa są priorytetem. 

Próby przekonania izraelskiego rządu, że ich 

obywatele powinni korzystać z polskiej 

ochrony, na razie zakończyły się fiaskiem. 
 

Samolot jak pole bitwy 

   Dla Roberta Lucchesiniego, jak też jego 

żony Anny i dwuletniej córeczki, postawa 

polskiego rządu, który w przeciwieństwie do 

Izraela swoim obywatelom nie potrafi 

zapewnić bezpieczeństwa, jest zupełnie 

niezrozumiała. Do priorytetów małżeństwa 

z  Kaz i mierza  op rócz  poczucia 

bezpieczeństwa należą także spokój i cisza. 

Tymczasem włosko-polską rodzinę dzień           

w dzień budzi co rano głośny charkot 

silników polskich autobusów z grupami 

młodzieży z Izraela. Ich polscy kierowcy 

permanentnie łamią przepisy. Przy skwerku 

obok synagogi – naprzeciwko domu Roberta 

– mogą zgodnie z przepisami stać najwyżej 

trzy autokary, najwyżej 10 minut. Stoi 

znacznie więcej, godzinami. W dodatku           

z włączonymi silnikami. Powód? 

Bezpieczeństwo młodzieży – szybciej 

odjadą z miejsca zagrożenia, gdy silniki są 

uruchomione. 

   Poza tym młodym Izraelczykom trzeba 

serwować kawę. Bo chociaż Kazimierz to 

dziś dziesiątki kawiarni, nastolatki z Izraela 

do nich nie zaglądają. Mają to jasno 

powiedziane: zero kontaktów z otoczeniem, 

zero rozmów z przechodniami, zero 

uśmiechów i gestów. 

   Tak jest już od kilkunastu lat – z Polakami 

grupy izraelskie kontaktują się wyłącznie 

tam, gdzie muszą. Najpierw w samolotach. 

– Samolot po wylądowaniu w Polsce 

młodzieży izraelskiej wygląda jak pole 

bitwy – przyznaje pracownik LOT proszący 

o anonimowość. – Najgorszy jest jednak 

stosunek tych dzieciaków do polskiej 

obsługi. Niedawno jedna ze stewardes 

dostała od młodego Izraelczyka w twarz. 

Tylko dlatego, że zbyt długo czekał na coca-

colę. 

   Leszek Chorzewski, rzecznik prasowy 

LOT, przyznaje, że młodzież izraelska to 

trudny klient. – Wymaga nie tylko więcej 

uwagi niż inni pasażerowie, ale też 

zdecydowanie większych środków 

ostrożności – dodaje. Ta ostrożność to 

przedłużające się kontrole latających 

maszyn i lotnisk przeprowadzane przez 

służby izraelskie. To także bardzo wysokie 

wymagania ochroniarzy młodych 

Izraelczyków. 

   Na własnej skórze przekonała się o tym 

Katarzyna Łazuga, studentka z Poznania. Na 

jednym z polskich lotnisk uczestniczyła          

w zajęciach kursu pilotażu turystycznego. – 

D o  p o m i es z c z en i a ,  w  k t ó r ym 

przebywaliśmy, weszli młodzi ludzie           

z Izraela – wspomina. – W chwilę później 

nasza grupa w pośpiechu musiała przerwać 

zajęcia i opuścić salę. Izraelscy ochroniarze 

kazali nam się wynieść, natychmiast i bez 

gadania. Bo... za bardzo gapiliśmy się na ich 

podopiecznych. Owszem, patrzyliśmy się na 

nich. Zwracali na siebie uwagę, byli 

wyjątkowo ładni. 

   Polaków młodzi Izraelczycy widują 

jeszcze tam, gdzie nocują – w polskich 

hotelach. O ile polskie hotele chcą ich 

jeszcze przyjmować. Spora część 

krakowskich zdecydowanie już nie chce. 

– Raz na zawsze zrezygnowaliśmy                  

z przyjmowania młodzieży izraelskiej – 

przyznaje Agnieszka Tomczyk, asystentka 

szefa sieci hoteli System w Krakowie. – Nie 

stać nas już było na wyrównywanie strat po 

jej wizytach. 

   Te straty to zdemolowane pokoje, 

połamane krzesła i stoły, ludzkie odchody  

w umywalkach lub koszach na śmieci albo 

jak w Astorii, innym krakowskim hotelu, 

wypalony dywan. Astoria także wycofuje 

się z grup izraelskich. Między innymi 

Pogonowski - Iran ze str. 19 

rurociągu, „korytarza energii,” z regionu 

Morza Kaspijskiego, co mimo lub z powodu 

poparcia USA, stawia ten korytarz – 

rurociąg pod znakiem zapytania, według 

Centra Studiów Energetyki Globalnej           

w Londynie.  

   Najwyraźniej  poprawa sytuacj i 

ekonomicznej Rosji, wzmacnia zaufanie do 

Kremla w państwach Azji centralnej ze 

względów geopolitycznych, ekonomicznych 

i osobistych wśród ich przywódców, którym 

łatwo jest współpracować z nie-imperialną 

Rosją i którzy boją się „kolorowych 

rewolucji” inicjowanych przez USA, takich 

jak na Ukrainie. 

   Tymczasem Iran, wbrew oczekiwaniom 

n e o k o n s e r w a t y w n e g o  r z ą d u                         

w Waszyngtonie, jest dziś ostatnim źródłem 

dla Europy w walce o paliwo z Azji 

niezależne od Rosji. Jest to gra o 

niezależność energetyczną i polityczną 

suwerenność Europy a w tym Polski.    

Mazurek - Bartoszewski ze str. 18 
 

   Zostal odznaczony m.in. Orderem Orła 

Bialego, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 

Polonia Restituta (w 1986 przez Prezydenta 

RP na emigracji, Edwarda Raczyńskiego). 

Otrzymał doktorat honoris causa licznych 

uniwersytetów w tym: londyńskiego PUNO 

(1981). Instytut Yad Vashem przyznał mu 

medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. 

Władysław Bartoszewski jest autorem ok. 40 

książek i prawie 1500 artykulów, m.in: 

„Polacy z pomocą Żydom”, „Jesień nadziei: 

warto być przyzwoitym”, „Moja Jerozolima”. 

Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy 

Polskich, przewodniczącym Rady Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa oraz 

Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. 

Jako orędownik pojednania polsko-

żydowskiego oraz polsko-niemieckiego, 

Bartoszewski przez swoją dziatalnośó 

publicystyczną i naukową dba o zachowanie 

pamięci o zbrodniach totalitaryzmów oraz o 

polskim ruchu oporu. Jego-życiorys to historia 

niezłomności charakteru, odwagi i gotowości 

niesienia pomocy. Na polskiej scenieżycia 

publicznego, należy do nielicznych 

powszechnie uznawanych autorytetów. Nigdy 

nie stracił kredytu zaufania. Na źródło takiej 

postawy wskazuje w jednym z jubileuszowych 

wywiadów: 

   „Kierowałem się zawsze głosem sumienia i 

to pomagało mi podejmować rozsądne 

decyzje. Nikogo publicznie nie oktamywatem, 

nie obiecywałem rzeczy niewykonalnych, bez 

względu jaki urząd sprawo watem. Ale także 

nie byłem zawsze nieomylny, popetniatem 

błędy. Staratem się wykonywać moje zadania 

jak najlepiej. Staratem się zawsze działać 

według sumienia; tak jak mnie uczono. (...) 

Bogu dziękuję za laskę długiego życia; za dar 

zdrowia (...). Z ludzi nikt już nie zrobi mi nic 

złego”.    

dlatego, że ochroniarze żydowskiej 

młodzieży wypraszali z hotelu gości, którzy 

po prostu im się nie podobali. 

– Ja rozumiem, że izraelscy ochroniarze są 

wyczuleni na wszelkie niepokojące sygnały. 

Przyjechali z kraju, gdzie nieustająco 

wybuchają bomby, a młodzi ludzie giną             

w zamachach terrorystycznych – zapewnia 

Mike Urbaniak. – Tyle tylko, że Polska jest 

jednym z najbezpieczniejszych krajów             

w Europie. Tu, poza nielicznymi 

przypadkami, nie atakuje się Żydów, a 

żydowskie instytucje, co jest ewenementem 

na światową skalę, nie potrzebują żadnej 

ochrony. 
 

Wielki biznes 

   Ochrony nie potrzebują także, o dziwo, 

chasydzi przybywający licznie do Polski            

z Izraela. W tym na przykład kilkudziesięciu 

ortodoksyjnych Żydów, którzy niedawno 

odwiedzili nasz kraj, bo chcieli pomodlić się 

przy grobie cadyka z Lelowa. Zjawili się też 

na krakowskim Kazimierzu bez asysty i bez 

cienia strachu. 

– Bez żadnych oporów rozmawiali                   

z zaciekawionymi ich wyglądem turystami, 

dla których pejsaci Żydzi są wciąż 

niecodziennym zjawiskiem – dodaje 

Urbaniak. 

   Na Kazimierzu chasydzi są zjawiskiem 

codziennym. Tak jak wycieczki młodzieży  

z Izraela. W tym roku ma przyjechać do 

Polski aż 30 tysięcy nastolatków. A z nimi 

800 ochroniarzy. 

   Roberto Lucchesini zgłosił pobicie przez 

izraelską ochronę na polską policję. Sprawą 

zajęła się już krakowska prokuratura.                

W Izraelu także toczy się w tej sprawie 

śledztwo. 

– Jego wyniki mają średnie znaczenie – 

uważa Ilona Dworak-Cousin. – Znaczenie 

ma jedynie to, czy młodzież, która odwiedza 

Polskę, nadal będzie ją traktować jak wrogi i 

zupełnie obcy kraj. 

   Zarówno Stowarzyszenie Przyjaźni Izrael–

Polska, jak i Związek Krakowian w Izraelu 

próbują dziś przekonać władze swojego 

kraju, by nie wysyłały więcej nastolatków 

do obozów zagłady w Polsce. Szanse na to 

są niewielkie. 

– Te wycieczki to przede wszystkim wielki 

biznes dla ich organizatorów – przyznaje 

Lili Haber. – W tym również dla izraelskich 

ochroniarzy.    
 

__________ 


