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papieża stało sie nierealne. I wojna 

światowa przekreśliła wszelkie plany, 

które były podejmowane w poprzednich 

latach. Dopiero restytucji diecezji dokonał 

Benedykt XV 24 września 1918 roku. 

Ordynariuszem został ks. P. Mańkowski. 

   Na tym tle historycznym rozumiemy 

lepiej potrzeby duchowe wiernych ziemi 

podolskiej, a tym samym zrozumiemy 

działalność abpa Z. Felińskiego 

wypędzonego z Warszawy po powstaniu 

styczniowym. Ziemia podolska była mu 

bliska, ponieważ urodził się na Wołyniu, 

w sąsiedztwie Podola, w Wojutynie         

w rodzinie ziemiańskiej. W dzieciństwie 

stracił ojca, a matka została zesłana na 

Syberię. Mimo tej sytuacji silną wolą 

podjął  wykształcenie,  najpierw 

matematyczne w Moskwie, potem 

humanistyczne na Sorbonie i w College 

de France. Po studiach zagranicznych 

wstąpił do seminarium duchownego         

w Żytomierzu. Po ukończeniu w roku 

1855 pracował jako wikariusz                  

w Petersburgu, gdzie zajmował sie 

gorliwie losem polskich sierot i 

bezdomnych tułaczy. Do opieki nad nimi 

w roku 1857 założył zgromadzenie 

Rodziny Maryi. 

   W roku 1862 został powołany na 

arcybi skupa  Warszawy.  Swoją 

gorliwością dążył do duchowego 

o d ro d z e n ia  ż yc ia  r e l i g i j ne g o . 

Zreformował program nauczania                

w zakładach duchownych. Organizował 

rekolekcjie i misje. Czuwał na 

wychowaniem religijnym i katechizacją. 

Jednym słowem wykorzystywał wszystkie 

możliowści  podnies ienia wiary 

katolickiej. Chociaż był przeciwny 

wybuchowi powstania styczniowego, 

ponieważ uważał, że nie jest to pora               

z powodu nie wystarczającego 

przygotowania, to jednak stanął bardzo 

mocno w obronie praw Narodu wobec 

władz rosyjskich. W tym celu wystosował 

do cara  dwa bardzo odważne polityczne i 

narodowe protesty. Żegnany przez tłumy 

rodaków opuszcza Warszawę, aby udać 

się na wygnaie do Jarosławia nad Wołgą. 

Spędził tam 20 lat oddziaływując 

duszpastersko ma miejscową ludność i 

tysiące polskich wygnańców. Pomagał 

duchowo i materialne, rozdając 

potrzebującym swoje ofiary otrzymywane 

z Francji, jak i własne skromne fundusze. 

   Staraniem Stolicy Apostolskiej został 

zwolniony z wygnania w 1883 roku. 

Ostatnie 12 lat spędził w Dźwinaczce na 

Podolu, blisko Kamieńca Podolskiego. 

Tutaj całkowicie poświęca sie 

duszpasterstwu i edukacji dzieci 

chłopskch. Poraz pierwszy zakłada 

czteroklasowe szkoły dla dzeci włościan, 

ucząc czytania i pisania. Dotychczas nikt 

n i e  u c z y ł  d z i e c i  c h ł o p ó w 

pańszczyźnianych, Jeździł po wioskach, 

prowadząc rozmowy z właścicielami 

majątków,aby pozwolili uczyć się 

dzieciom i zakładali pierwsze szkoły           

w których uczyły siostry Rodziny Maryi. 

W Dźwinaczce zachowała się taka szkoła, 

będąca aktualnie w ruinie jako dowód 

jego wielkiego zaangażowania w dzieło 

edukacyjne. Zachował się też kościół 

ulegający czasowemu niszczeniu, 

ponieważ obecnie jest tylko parafia 

prawosławna. Siostry pobudowały 

kapliczkę imienia Błogosławinego nad 

źródełkiem do ktorego spacerował poza 

wioskę prawie codziennie odmawiając 

różaniec. Również ujęły wodę źródlaną        

w kanalizację, że można napić sie wody. 

Siostry także odnowiły grobowiec,           

w którym 22 lata leżało ciało Felińskiego. 

Natomiast figurę Matki Bożej 

Niepokalanej spod kościoła zabrał pop 

prawosławny stawiając ją na placu przed 

nową cerkwią. Corocznie siostry udając 

się do Dźwinaczki zbierają się na 

modlitwę przed tą figurą. Do dzisiaj 

istnieje pamięć przekazywana z pokolenia 

na pokolenie o świętości ks. Arcybiskupa. 

   Bł. Feliński umiera 19 września 1895 

roku w Krakowie. Jego duchowość 

cechuje głęboka wiara i zaufanie Bogu. 

Ks. Kamieński - Kukliński ze str. 20 
 

wolnej Ojczyzny. Tylko jego prochy 

sprowadzono do kraju i pochowano na 

Powązkowskim cmentarzu.  Pan                

R. Kukliński jak każdy obywatel miał 

prawo w kraju żyć spokojnie i cieszyć się 

ciepłem rodzinnym. Stało się jednak 

inaczej. Po rodzinie zostałay tylko 

schorowana wdowa i wnuczek. 

   Druga postać to pan L. Wałęsa. On też 

walczył o wolną Polskę. Miał i ma 

wspaniałą rodzinę, kochającą żonę i 

podobnie jak Kukliński ma dwóch synów. 

Lech Wałęsa nie musiał uciekać z kraju, 

nikt na niego nie wydał wyroku śmierci. 

Pan Szanawski w Naszym Dzienniku 

pisał:”Lech Wałęsa został przez 

komunistów „uwięziony” w Arlamowie       

w luksusowym ośdku wypoczynkowym 

przeznaczonym dla Gierka, Jaruzelskiego 

i Kiszczaka i innych prominentnych 

władców PRL-u. SB zapewniło Wałęsie 

superapartament, znakomite jedzenie i 

picie, spacery po lesie, treningi sportowe, 

wizyty żony i rodziny. W tym samym 

czasie tysiące Polaków siedziało                 

w prawdziwych komunistycznych 

więzieniach, a opinia publiczna na świecie 

do dziś jest przekonana, że wśród 

więźniów był również Wałęsa” (NDz. 

25.VI.08). 

   Synowie Wałęsy żyją i dzięki Bogu, że 

nie podzielili losu synów Kuklińskiego. 

Pan Wałęsa dostał nagrodę Nobla, a 

Kukliński za swoje usługi nie wziął od 

Ameryki nawet złamanego centa. 

Kukliński stracił swoją willę, a Wałęsa 

ma wspaniałą wille w Gdańsku, w której 

może urządzać huczne przyjęcia i 

spraszać dostojnych gości. Dziś Wałęsa 

cieszy się ciepłem rodzinnym może żyć 

spokojnie. Może nie zupełnie spokojnie 

bo książka ostatnio wydana zakłóciła mu 

trochę spokoju. Co gorsza, Wałęsa 

zarzucał Kuklińskiemu zdradę Ojczyzny i 

odmówił jego rehabilitacji. 

   Pani Walentynowicz, bohaterka strajku 

sierpniowego w 1980r.w Gdańsku 

oświadczyła: „Wałęsa nie ma moralnego 

prawa oceniać pułkownika R. 

Kuklińskiego. Wałęsa nie tylko nie 

ryzykował życiem, ale nawet rzekomym 

skakaniem przez płot. Przywieziony 

wcześniej  wojskową motorówką 

przeszedł przez dziurę w płocie. 

Ryzykował naawet nie złamaniem nogi 

ale rozdarciem spodni, Kukliński 

natomiast ryzykował życiem swoim i 

swojej rodziny. 

   „Wałęsa na barkach milionów ludzi 

wspiął się po najwyższe nagrody i 

zaszczyty, a natychmiast po wyborze na 

prezydenta postawił na komunistyczną 

lewą nogę, o tym człowieku dziś mamy 

prawo znać całą prawdę. Natomiast o 

Kuklińskim, który w obronie Ojczyzny 

rzucił wszystko na szalę, stracił wszystko, 

dziś o tym człowieku zdaje się, że 

zapominamy i nie podkreślamy jego 

zasług. O Kuklińskim też powinniśmy 

znać prawdę i mówić o jego bohaterstwie.   
❒ 

 

___________ 

Szukał zawsze cichej służby Bogu, 

uważając za właściwą drogę swojego 

życia. Uważał, że słusznie postępuje, iż 

zachowując serce nieskażone, religię i  

miłość braterską dla bliźnich, nigdy nie 

zboczy z drogi prawej. Dlatego nie 

przywiązywał, mimo że pochodził               

z rodziny ziemiańskiej, żadnej uwagi do 

rzeczy doczesnych. 

   Drugą postacią związaną z Podolem 

była bł. Marcelani Darowska (1827-

1911). Urodzona w Szulakach poświęciła 

swoje zycie również dla edukacji 

dziewcząt z rodzin szlacheckich i 

chłopskich. Wykształcona w Odessie 

pomagała ojcu w zarządzie majątkiem. 

Pod wpływem ojca nie wstępuje do 

zakonu, ale wychodzi za mąż za 

Kotowicza. Po śmierci męża i syna 

wyjeżdża z córką do Paryża i Rzymu.          

W Wiecznym Mieście spotyka J. Karską 

oraz księży zmartwychwstańców. Pod jej 

wpływem składa śluby czystości i 

posłuszeństwa, która dążyła do założenia 

zgromadzenia niepokalanek. Do 1860 

roku przebywa na Podolu w Żerdziach 

blisko Kamieńca Podolskiego, prowadząc 

sprawy majątkowe. Dzisiaj w Żerdziach 

zachował się staw i droga wysadzona 

starymi drzewami. W roku 1861 składa 

śluby zakonne, obejmując po śmierci          

J. Karskiej kierownictwo nowego 

zgromadzenia. Zaś w roku 1863 likwiduje 

dom zakonny w Rzymie i przenosi się 

wraz z siostrami do Jazłowca,                  

w zachodniej Galicji. Tutaj otwiera 

wzorowy na ówczesne czasy zakład 

wychowawczy dla dziewcząt z wyższych 

warstw społecznych, później w Niżniowie 

dla dziewcząt z rodzin podupadłych 

finanasowo. Zakłada szkoły dla dziewcząt 

chłopskich i rodzin kolejarzy. Swoim 

szkolnictwem obejmuje ziemie 

Jarosławia, Nowego Sącza, Słonima 

(Białoruś)  i  Szymanowa koło 

Niepokalanowa. Można powiedzieć, że 

kontynuuje wielkie dzieło edukacyjne          

Z. Felińskiego. Nie można było jeszcze o 

tym pomyśleć, za czasów wielkich 

magnatów: Stanisława Potockiego i  

Franciszka Branickiego, jednych              

z największych negatywnych postaci 

polskiego narodu, targowiczan, których 

następcy wywieźli największy majątek do 

Francji, służąc wiernie dworowi 

moskiewskiemu. 

   Bł. Darowska w swojej pedagogice dużą 

wagę przywiązywała do gruntownego 

wykształcenia kobiet. Opierała ją na 

zaufaniu Bogu i wyrabianiu poczucia 

obowiązku względem rodziny, Boga i 

narodu. Jej „Pedagogika” wydana w roku 

1911 przez siostry do dzisiaj służy 

a k t u a l n o ś c i ą  w  w y c h o w a n i u 

chrześcijańskim. Uważała, że życie oparte 

na wewnętrznej czystości ma być zarazem 

ekspiacją za winy narodu. 

   Jednocześnie była wielka mistyczką, 

przeżywając 40 lat noce ducha. Napisała 

też pierwszy traktat mistyczny w Polsce 

jako kobieta pt. :Kartki”. Zaś listy pisane 

do ks. H. Kajsiewicza i  ks. P. Semenenki 

są perłami polskiej mistyki kobiecej. 

   Warto jeszcze wspomnieć, że na Podolu 

św. Brat Albert podjął decyzję porzucenia 

kariery artystycznej, by oddać się 

najbiedniejszym w Krakowie. Także 

przez ziemie Podola przejeżdżał św. Rafał 

Kalinowski,  

   Katedra Teologii  Duchowości 

Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie od lat 

prowadzi badania nad historią polskiej 

duchowości na tych ziemiach . Ostatnim 

wyjazdem naukowym w maju tegoż roku 

były prowadzone badania śladami 

polskich świętych na Podolu. W tym celu 

było zorganizowane sympozjum 

naukowe, w Gródku Podolskim,                 

w ukraińskim Seminarium Duchownym. 

Liczy ono 62 alumnów Ukraińców. Drugi 

dzień spotkania odbył się w Latycze,          

w sanktuarium Matki Bożej liczącym 402 

lata z udziałem kapłanów i biskupów 

diecezj i  kamieniecko -podolskiej . 

Wcześniej odbyła się beatyfikacja s. 

Marty Wiecek, ze zgromadzenia Sióstr 

św. Wincentego a Paulo we Lwowie, 

która w roku 1905 oddała swoje życie za 

żonatego pielęgniarza biorąc za niego 

dezynfekcję sali po chorych na tyfus. 

Zasłynęła jako mistyczka służby. Jej 

bea tyf ikac ja  była  poprzedzona 

sympozjum naukowym na wyżej 

w y m i e n i o n y m  U n i w e r s y t e c i e                   

w Warszawie, owocującym pionierskim 

opracowaniem jej duchowości i mistyki.   
❒ 

 

__________ 

Podhorecka ze str. 20 
 

nocne, gdzie jest jeszcze głośniej i drożej, 

a panująca w nich atmosfera nie sprzyja 

rozwojowi. 

   Rozważając to zagadnienie, które, 

przypuszczam, martwi wielu rodziców 

chcących młodym coś więcej, ale nie 

wiedzą jak się do tego zabrać, wpadł mi 

do ręki rtykulik poświęcony bardzo 

ciekawej inicjatywie wprowadzonej           

w lokalnej bibliotece biednego osiedla 

mieszkaniowego w Edynburgu. Osiedle 

które dzieli przepaść od eleganckich ulic 

tego pięknego miasta. Jedna piąta dzieci 

wyrastających w Edynburgu żyje na 

granicy skrajnego ubóstwa. Dzieci 

opuszczaja szkołę nie osiągnąwszy 

żadnego poziomu i nie nadają się do 

pracy. Zasilają szeregi bezrobotnych na 

zasiłku społecznym, który zapewnia im 

chleb powszedni, ale nie rokuje nadziei na 

lepszą przyszłość. I wałęsają się ci młodzi 

po okolicy – znudzeni, zniechęceni i 

wrogo nastawieni do wszystkiego i 

wszystkich. Obiektem ich agresji są nie 

tylko mieszkańcy osiedla, przedstawiciele 

władzy, właściciele sklepów, ale również 

i budynki państwowe, które są regularnie 

demolowane przez bandy wyrostków. 

   Jendym takim budynkiem jest lokalna 

biblioteka, stojąca na środku osiedla i 

rzadko odwiedzana przez znudzoną 

młodzież. Wchodzą tam wyłącznie poto, 

aby wprowadzić w niej chaos. Dotychczas 

ryglowano przed nimi drzwi, nie 

wpuszczano do środka, wzywano pomocy 

z pobliskiej stacji policyjnej. Tak było do 

niedawna. 

   Aż zatrudniono dwie młode kobiety, 

które miały zupełnie inną wizję tego, 

czym dla lokalnej społeczności winna być 

biblioteka publiczna. W ich pojęciu to nie 

tylko dom książki. To miejsce spotkań, 

dyskusji, wspólnego czytania, rozwijania 

zainteresowań. Zaprosiły do współpracy 

osoby, które miały coś do zaofiarowania 

młodym: talenty muzyczne, umiejętności 

komputerowe, smykałkę teatralną. I 

powoli zaczęto wciągac młodych nie do 

wypożyczania książek, ale po to, aby 

poczuli się współodpowiedzialni za 

ośrodek, który miał się stać ich miejscem 

spotkań, bardziej klubem młodzieżowym 

niż biblioteką. I pieniądze przeznaczone 

na odnowę i wystrój budynku przekazano 

młodym, aby sami uczestniczyli                   

w doborze sprzętu, kolorach farb i 

ogólnym wystroju budynku. I – jak się 

okazało – pomysł chwycił. Młodzi 

bibliotekarze stali się przyjaciółmi 

niezdyscypl inowanej  do tychczas 

młodzieży; takim starszym rodzeństwem. 

I młodzież nareszcie poczuła, że ktoś się 

interesuje ich losem, ma dla nich czas i 

pragnie jej towarzyszyć na tym wcale 

niełatwym etapie ich życia. 

   Pomysł ten pociągnął za sobą inne. 

Wciągnięto do współpracy lokalny klub 

piłki nożnej; powstał zespół taneczny; 

kącik książkowy dla malchów, gdzie 

zainteresowanie książką prowadzi do 

lepszych postępów w nauce. Biblioteka 

współpracuje z lokalną stacją policyjną, a 

„bobby‟ sta ł  się  prawdziwym  

przyjacielem młodych. Drastycznie spadła 

ilość przestępstw w okolicy. Młodzież 

zaczęła szanować starszych, a szczególnie 

tych, którzy okazali im serce i pozwolili 

uwierzyć we własne możliwości. I w tym 

zapewne kryje się sekret tego 

nietypowego sukcesu. Może inni poszliby 

za przykładem Edynburga?   ❒ 

 

__________ 
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Protest 
   Poniższy tekst został dostarczony do 

redakcji „News of Polonia” przez pana 

Jana Małka. 

31.07.08 
 

Protest przedstawicieli Polonii przeciwko 

mianowaniu Ryszarda Schnepfa 

ambasadorem RP w Madrycie 

Wielce Szanowny Pan Prezydent RP 

Lech Kaczyński 
 

Wielce Szanowny  

Panie Prezydencie! 
   W ostatnich dniach obiegła światową 

Polonię bardzo niepokojąca informacja, 

że aktualny Rząd RP planuje mianowanie 

Ryszarda Schnepfa ambasadorem RP          

w Hiszpanii. Plany te patriotyczna Polonia 

odbiera z ogromnym oburzeniem, 

ponieważ osoba kandydata nie spełnia 

pod żadnym względem warunków 

koniecznych do godnego reprezentowania 

Rzeczpospolitej ani poza granicami, ani 

wewnątrz Kraju.  

   Ryszard Schnepf dał się poznać bowiem 

Polonii w Ameryce Łacińskiej  od jak 

najgorszej strony i wielokrotnie 

środowiska polonijne pisały oraz 

próbowały bezskutecznie interweniować 

w kwestii skandalicznego i niegodnego 

nie tylko dyplomaty, ale i prawego 

człowieka postępowania tego osobnika. 

Pisał o tym między innymi Prezes 

Związku Kombatantów w Buenos Aires, 

pan Leopold Biłozur, były więzień 

Sowietów i bohater spod Monte Casino, 

który w swym artykule opublikowanym  

w „Głosie Polskim” z Buenos Aires 

ujawnił mające wszelkie cechy 

pospolitego przestępstwa działania 

Ryszarda Schnepfa. Publikacje na ten 

temat ukazały się zreszta nie tylko           

w prasie polonijnej. Na temat Schnepfa 

pisała  również prasa paragwajska. 

Zarzuty były poważne. Chodziło o 

podejrzenie prania brudnych pieniędzy           

w ambasaddzie RP w Montevideo               

w czasach kiedy Schnepf pełnił tam 

funkcję ambasadora.  

   Również w Paragwaju miała miejsce 

kolejna afera sprzedaży przez R. Schnepfa 

tytułu honorowego konsula RP osobie 

narodowości niemieckiej, która nie miała           

z Polską nawet najmniejszych związków. 

Mówiło się, że Schnepf najpierw otrzymał 

za to trzydzieści tysięcy dolarów, po czym 

pojechał wspólnie z nowym konsulem do 

Polski jako jego przewodnik i tłumacz po 

to, aby udowdnić, że Polska wogóle 

istnieje, o czym nowy konsul nie miał 

zielonego pojęcia. Podkreślić trzeba, że 

Schnepf był wtedy cały czas 

ambasadorem RP w Urugwaju. 

   Pełniąc właśnie tę funkcję popełnił 

Ryszard Schnepf kolejne oszustwo 

bezprawnie sprzedając panu Prezesowi 

Janowi Kobylańskiemu samochód 

dyplomatyczny będący własnością 

ambasady polskiej przed upływem 

przepisowych dwóch lat. Nie wiadomo          

w jaki sposób i jakich wpływów używając 

przekonał potem MSZ w Warszawie, że 

samochód jakoby został sprzedany 

zgodnie z prawem po upływie dwóch lat 

użytkowania go przez ambasadę. 

U k o r o n o wa n i e m z u p e ł n i e  n i e 

dyplomatycznej działalności ambasadora 

Schnepfa w Montevideo był udział                  

w wystawieniu czeków bez pokrycia na 

ponad dwa miliony dolarów. 

   Pomimo tego, iż MSZ zostało bardzo 

szczegółowo po informowane o 

kryminalnej działalności Ryszarda 

Schnepfa, dostarczona została bowiem do 

W arszawy d o ko mentac j a  wraz                  

z fotokopiami umów, czeków, itd. 

(dokumenty te cały czas znajdują się do 

wglądu w USOPAŁ), to w stosunku do 

autora tych uczynków nie zostały 

wyciągnięte żadne konsekwencje ani 

karne ani dyscyplinarne. Widocznie 

Ryszarda Schnepfa chroni w Polsce jakaś 

potężna i ukryta mafia. 

   Przyczyna takiego stanu rzeczy leży 

niewątpliwie w tym, że elity polityczne          

w Polsce są bardzo mocno spenetrowane i  
 

Białoruskie 

reinterpretacje historii 
Prof. Zdzisław J. Winnicki 
 

   Teksty Pana Jerzego Boima w „Gazecie 

Polskiej” odnośnie do antypolskiej 

reinterpretacji dawnej i najnowszej 

historii na Ukrainie wskazują na problem, 

który jak dotąd był i jest „zamilczany”. 

Ostatnio zauważone kontr działania 

odnoszą się niemal wyłączni do 

niemieckich prób reinterpretacji wydarzeń 

z okresu II wojny światowej i ich 

skutków. Epizodem była także reakcja na 

rosyjskie oceny pktu Ribentrop-Mołotow 

w okresie obchodów rocznicy „dnia 

zwycięstwa” w Moskwie. To o czym 

słusznie pisze Pan Boim odnosi się w 

szczególności także do identycznego 

zjawiska z jaim spotykamy się                   

w historiografii i piśmiennictwie 

popularnym na Litwie oraz Białorusi. 

Antypolskie i po prostu nienaukowe mity 

litewskie zawarte zarówno doktrynie 

państwowej jak i historiografii 

wskazywali w swych monografiach 

przede wszystkim prof. K. Górski oraz 

prof. P. Łosowski. O historiografii i 

doktrynie białoruskiej w odniesieniu do 

Polski i polskości w relacjach białorusko-

polskich, jak dotąd piszę w zasadzie tylko 

ja. Otóż, współczesna historiografia a 

zatem koktryna białoruska dokonuje 

zasadniczej i całkowitej reinterpretacji 

dawnej i najnowszej historii przy czym 

ocena stosunków polsko-białoruskich 

prezentowana jest jako wyłączna, 

antybiałoruska działalność państwowości 

polskiej i Polaków jako takich. Należy 

przy tym podkreślić, iż poglądy o jakich 

mowa po pierwsze są powszechne i 

z n a j d u j ą  o d z w i e r c i e d l e n i e                        

w podręcznikach szkolnych oraz 

akademickich i monografiach, po drugie 

wywodzą się nie z kręgów historyków 

postsowieckich czy związanych                    

z systemem rządów A. Łukaszenki, ale            

z białoruskich środowisk odrodzeniowych 

z dzisiejszymi opozycyjnymi na czele. O 

co generalnie idzie? Otóż na Białorusi 

współcześni badacze: historycy, 

politolodzy oraz publicyści polityczni i 

k r ę g i  a k t y w n e j  p o l i t y c z n i e 

(obywatelstwo) białoruskiej inteligencji 

przyjęli tzw. „narodową koncepcję historii 

Białorusi”, który w odniesieniu do 

historycznych zdarzeń na dzisiejszym 

obszarze ziem białoruskich neguje 

ustalenia historiografii plskiej, litewskiej i 

(kolejność) rosyjskiej. Negacja polega 

przede wszystkim na reinterpretacji 

białorusocentrycznej. Podkreślić przy tym 

trzeba, że współczesna białoruska 

historiografia to wynik publikacji                 

z ostatnich 15 lat. Wcześniej, takiej 

historiografii po prostu nie było. Jakie są 

główne tezy w odniesieniu do wspólnych 

dziejów polsko-litewsko-białoruskich: 
 

1. I-sza Rzeczpospolita nie była Polską a 

Wielkie Księstwo Litewskie było od 

początków jego istnienia białoruskim 

państwem Białorusinów recte Białorusią  

z wszstkimi teo konsekwencjami,  
2. Polska okresu I oraz II RP 

„polonizowała i katolicyzowała 

Białorusinów” oraz likwidowała 

odrębności państwowe Białorusi (WXL) 

czego ostatecznym akordem była 

Konstytucja 3 Maja, w wyniku której 

„Polacy zlikwidowali ostatecznie 

odrębność państwową „Białorusi”,  
3. Unia lubelska (polsko-litewska) z 1569 

roku „zawarta została pod przymusem” i 

„likwidowała jedno z większych 

mocarstw europejskich” – tu WXL – 

Białoruś, zawarta pod przymusem – była 

nieważna.  
4. Polaków na Białorusi nigdy nie było a 

współcześni Polacy w RB (ok. 1 milion) 

to „spolonizowani/skatocylizowani 

Białorusini”, „Białorusini – katolicy” lub 

tzw. „kościelni Polacy”, którzy powinni 

się rebiałorusinizować,  
5. wszystkie wybitne postacie pochodzące 

z terenów WXL, (tu – Białoruś) a 

konkretnie np.: Kościuszko,   Mickiewicz,  
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Domeyko, Czeczot, Zan i wszyscy 

filareci: Lalinowski, Dybowski, Czerski, 

Moniuszko oraz wszyscy pozostali 

prominentni ludzie kultury i polityki oraz 

studenci Uniwersytet Wileńskiego to 

Białorusini (w dzisiejszym tego znaczenia 

rozumieniu) gdyż jak podkreśla 

współczesna koncepcja białoruska 

„urodzili się na Białorusi” więc byli 

Białorusinami. Jedynym „urodzonym na 

Białorusi”, którego nie uznają za 

Białorusina to urodzony pod Mińskiem 

Feliks Dzierżyński,  
6. Wilno to miasto białoruskie a dzisiejsi 

Polacy na Wileńszczyźnie t Białorusini, 

których „spolonizowano” między innymi 

dzięki polsko-sowieckiej (sic) polityce          

z lat 50-tych XX wieku.  
7. skutki aktu Ribbentrop – Mołotow to 

„sprawiedliwy akt zjednoczenia 

białorusinów i ziem białoruskich                  

w jednym państwie białoruskim”, zaś 

„przekazanie Polsce przez Stalina” po II 

wojnie światowej „17 powiatów obwodu 

białostockiego i 3 powiatów obwodu 

brzeskiego” to „niespotykana w XX 

wieku grabież terytorium białoruskiego”. 

Zjednoczenie po „17 września 1939 roku” 

ponadto, przekreśliło „haniebny akt 

pokoju ryskiego z 1921 r.” „w wyniku 

którego Polacy i ZSRR podzielili 

pomieędzy siebie Białoruś,” 
8. „polska okupacja Zachodniej 

Białorusi” (tj. władztwo w woj. 

Białostockim, wileńskim, nowogrodzkim, 

poleskim) była bezprawnym ciągiem 

teroru nad Białorusinami a działania 

Armii Krajowej na tym terenie 

nie legalnym i  te r rorys tycznym 

f u n k c j o n o w a n i e m  b a n d y c k i m 

skierowanym na oderwanie Zachodniej 

Białorusi od Białorusi (BSSR-ZSSR) oraz 

prześladowaniem w tym „mordowaniem” 

cywilnych mieszkańców Białorusi, 

9. Kościół katolicki „na Białorusi” jako 

współdziałający z państwem plskim (a        

w okresie zaborów z „polskimi kręgami 

nacjonalistycznymi”) w „polonizowaniu 

Białorusinów” współcześnie ma 

obowiązek, niezależnie od woli wiernych, 

zbiałorutenizować językow liturgię 

(wniosek taki nie odnosi się do 

rosyjskojęzycznej Cerkwi prawosławnej 

na Białorusi), 

10. w nawiązaniu do powyższego oraz 

tezy o istnieniu Białorusi jako państwa 

niejako „od zawsze”- Rosja w ogóle nie 

brała udziału w rozbiorach Polski. Polskę 

„rozebrały” Prusy i Austria zaś Rosja 

„dołączyła do siebie Białoruś”. 
 

   To co wyżej zasygnalizowano to tylko 

s k r ó t  b i a ł o r u s k i c h  p e wn i k ó w 

historiograficznych prezentowanych jako 

doktryna narodowa oraz wiedza 

podręcznikowa. Jaki to ma skutek na 

kształtowanie powszechnego na Białorusi 

stosunku do Polski i Polaków oraz 

tamtejszej polskiej mniejszości narodowej 

nie trzeba podkreślać. Wszystko to jest            

w Polsce albo nieznane albo ignorowane 

lub celowo „zamilczane” w imię 

politycznej poprawności gdyż jak to 

wyżej podkreślono, jest doktryną i 

kanonem współczesnej „demokratycznej” 

opozycji białoruskiej. W Polsce nikt nie 

recenzuje z wyżej przedstawionego 

punktu widzenia, piśmiennictwa 

białoruskiego. Dlaczego? Pewnie z tych 

samych powodów, o których pisał pan 

Jerzy Boim w odniesieniu do Ukrainy. 

Literatura białoruska nie jest w Polsce 

niedostępna. Można ją nabyć na miejscu a 

o przywoływanych tutaj tezach przeczytać 

choćby w Internecie. Inna spraw ilu 

polskich badaczy zna język białoruski. 

Tym bardziej w oryginalnej wersji 

współczesna historiografia/politologia nie 

jes dostępna czytelnikowi powszechnemu. 

Jest jednak pewna wskazówka – 

wizytówka tych powszechnych poglądów, 

napisana po polsku i powszechnie 

dostępna. To wydana w Lublinie przez 

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 

(dyrektor prof J. Kłoczowski) monografia 

białoruskiego uczonego z kręgów 

opozycyjnych Zachara Szybieki Historia 

Białorusi 1795 – 2000. Odnotujmy, że za 

tę monografię Z. Szybieka w 2002 roku 

u z y s k a ł  n a g r o d ę  „ P r z e g l ą d u 

Wschodniego”. Oto kilka tez dotyczących 

najnowszego etapu dziejów (1918-1945) 

w stosunkach białorusko-polskich, 

powszechnych jak to powiedziano wyżej 

na Białorusi, tym razem po polsku – przez 

tego autora. 

-„w marcu 1920 roku Polacy wznowili 

ofensywę .... Piłsudski ratował rząd 

Lenina po to aby później podzielić się         

z nim ziemiami białoruskimi i 

ukraińskimi (op. Cit. S. 237). 

-„Reżym okupacyjny – żywność mogli 

otrzymać tylko ci, którzy zapisali się do 

polskich spółdzielni ... jest oczywiste, że 

wygłodniali Białorusini katolicy 

powiększali na tych ziemiach liczbę 

„polskiej ludności” (str.238). 

-„Polska strategia: Już w pierwszym roku 

polskiej okupacji przygotowywano 

warunki dla stopniowego włączania ziem 

białoruskich do państwa polskiego ... 

z a c h o d n i e  z i e mi e  b i a ł o r u s k i e 

p o l o n i z o w a n o  a  w s c h o d n i e 

rabowano” (s.239). 

-„Zachodnia Białoruś pod władzą Polski: 

1921 – 1939, - władze polskie, 

podobniejak carat uważały wszystkich 

katolików za Polaków ... nie jest  

wykluczone, że w wyniszczeniu 

przywódców ruchu białoruskiego polskie i 

radziecki służby działały wspólnie ... 

Piłsudski wysyłał ich do ZSRR 

wymieniając z polskich więźniów ... tam 

zaś    rozprawiło    się    z  nimi    NKWD”  

(s. 291). 

-„Piłsudski przejmuje sztafetę od 

s t a l ino wcó w:  sanacyj ny reż im 

Piłsudskiego ... powrócił do polityki 

asymilacji Białorusinów .... KPZB zaczęła 

przygotowywać powstanie ... wysyłano 
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Wiadomości Polonijne 

Nowa polityka Arabów, 

ani za ani przeciw USA 
Prof. Iwo Cypian Pogonowski 
WWW.pogonowski.com 
 

   Odrzucenie dyplomacj i  przez 

Waszyngton w stosunku do Iranu 

doprowadziło do osłabienia pozycji USA 

na Bliskim Wschodzie. Próźnia stwarzana 

przez USA, jest wypełniana przez 

przeciwników osi USA-Izrael, takich jak 

Iran, Syria, Hamas, i Hezbollah, nie 

mówiąc o korzyściach Moskwy i Pekinu. 

   Pañstwa arabskie, nie nastawione wrogo 

do USA, starajŕ sić znaleść wyjście              

z sytuacji, w której pro izraelska polityka 

Waszyngtonu przyczynia się do 

przeciągającej się nierozegranej gry 

politycznej. W tej sytuacji powstaje nowa 

polityka Arabów, która zostawia USA na 

boku i nie jest ani za ani przeciwko 

Waszyngtonowi. 

   W ten sposób powstaje nowe 

odpróżen ie  międ zy pańs t wami 

rządzonymi przez rywalizujŕce ze sobą 

sekty sunnitów i szyitów. Prezydent Iranu 

Mahoud Ahmadinedjad wykorzystuje 

obecną sytuację. Już złożył on dwie 

oficjalne wizyty w Arabii Saudyjskiej 

oraz został członkiem Rady Współpracy 

   Swego czasu ktoś z czytelników “News 

of Polonia” napisał do mnie list z sugestią 

ab y nap i sać  co ś  o  „ j ud eo -

chrześcijaństwie” jako, że temu komuś 

termin ten wydawał się nieco podejrzany. 

Osobiście w tym momencie nie byłem 

świadomy znaczenia tego terminu. 

Termin „judeo-chrześcijaństwo” kojarzył 

mi się z pierwszymi wspólnotami 

chrześcijańskimi, które powstawały           

w czasach apostolskich i początkowo 

formowały się z nawróconych na 

chrześcijaństwo Żydów. Ponieważ biblistą 

nie jestem stąd nie miałem odwagi 

zabierać głosu na ten temat. 

   Podczas tegorocznego urlopu w Polsce, 

któregoś dnia a raczej wieczoru miałem 

okazję słuchać „Radio Maryja”. 

Szczęśliwy traf jako, że pan profesor 

Wołniewicz właśnie w „Radio Maryja” 

prowadził wykład dotyczący idei „judeo-

chrześcijaństwa”. Nie sposób było 

zanotować in extenso całego wykładu 

pana Wolniewicza, ale zdążyłem 

wypunktować niektóre myśli. Prof. 

Wolniewicz m.in. powiedział, że istnieją 

ciemne i ukryte centra dowodzenia 

skierowane przeciwko Kościołowi 

katolickiemu i jego doktrynie. Jest to 

celowa i dobrze zaplanowana taktyka 

przeciwko nauce  Chrystusa, którą głosi 

Kościół. Ktoś incognito lansuje idee 

wprowadzając w obieg termin „judeo-

chrześcijaństwo”. Wprowadzając w obieg 

ten termin dezorientuje katolików 

mieszając pojęcia aby nastąpiło 

Ononharoia czyli uczta 

głupców 
Dr. Wojciech A. Wierzewski 
 

   Chyba nie jestem odosobniony                  

w odczuciu, że nad nową powieścią 

Henryka Skwarczyńskiego, „Uczta 

głupców”, unosi się niespokojny duch 

naszego XVIII – wiecznego podróżnika i 

filozofa, autora „Rękopisu znalezionego 

w Saragossie”, którego głęboko 

fascynowała Iberia i Orient, magia i 

religia, konspiracja rozbitego emiratu. 

Czy to zła wiadomość, kojarząca się             

z lamusem i starymi, zakurzonymi 

Polkami ? Ależ skąd, skoro ów ukłon               

w stronę Jana hr. Potockiego poczyniony 

został przez  autora „Słomianego morza”, 

syna łódzkiego literaturoznawcy, który 

przejął po swoim ojcu pasje erudycyjne, 

czyli żonglerki reminiscencjami                   

z zaliczonych lektur, podróży i 

intelektualnych przemyśleń. „Uczta 

głupców”, której nie waham się określić 

mianem literackiego wydarzenia sporej 

miary, jakiego na emigracji nie pamiętam, 

nie jest w dodatku hermetyczną lektura 

„tylko dla koneserów”. Wręcz przeciwnie: 

książka zaczyna się niewinnie, jak 

„czytadło dla ludzi” ,nie ujawniając od 

zrazu bagażu treści, jaki ze sobą 

ostatecznie niesie. 

   Usadawia czytelnika w łatwych do 

z iden tyf iko wania  s ię  rea l iach, 

chicagowskiego baru noszącego nazwę 

„My Mistake”, gdzie bawiące się już 

drugą dobę, bez nocnej przerwy, grono 

bywalców w średnim wieku (którzy 

urwali się ze swoich domów pod 

pretekstem„ weekendowego wyjazdu na 

ryby”) raczy się bez końca zabawnymi i 

paradoksalnymi dykteryjkami, których 

racjonalność i logika, tak jak życiowe 

prawdopodobieństwo, nie są wcale 

sprawą najważniejszą. W atmosferze 

podgrzanej przez opary wypitego bez 

miary alkoholu ceni się raczej refleks, 

pomysłowość i szczególne poczucie 

humoru, zaś trans, w jakim znajdują się  

bohaterowie, przypomina partyjkę pokera 

w chwili finałowej licytacji. Znajomi 

wydają się także, na pierwszy rzut oka, 

powieściowi bohaterowie, jakże typowi 

dla dzisiejszej Ameryki, wciąż „młodzi 

duchem, gotowi do stawienia czoła 

każdemu wyzwaniu i przygodzie”, 

tawerniani Supermani w każdy piątek,           

z których jednak szybko uchodzi para 

wraz z nastaniem rutyny poniedziałku. 

   Ze wstępnego rozłożenia kart czyli 

rzucenia na stół pierwszych wątków, 

najbardziej przypadła mi do gustu 

opowieść Odeda Rubarbsteina o 

przygodzie przeżytej w Indiach, kiedy to 

rejsowy pociąg, którym podróżował do 

Agry, przepołowił wielbłąda ociagającego 

się na torach,  w następstwie czego dwie 

jego połówki spokojnie „powędrowały 

sobie w przeciwne cześci świata”, nie 

budząc wśród świadków wypadku 

specjalnego szoku. Jeśli zaś próbka ta 

zaniepokoiła czytelnika, pragnę od razu 

uspokoić, że w tym całym szaleństwie jest  

metoda. Henryk Skwarczyński pozwala 

sobie raz po raz na mocne powiewy 

surrealizmu w swojej powieści (kiedy to 

np. lecąc samolotem z Cervantesem i 

prowadząc z nim dialog, stoicko 

przyjmuje nieoczekiwaną woltę zdarzeń, 

w której jego partnera wyciąga na 

zewnątrz, ku słońcu, para potężnych 

strusi). Naszego autora zdecydowanie 

bawi częste przywolywanie osobistości           

z literackiej badź historycznej tradycji, 

wplątanych tutaj do kręgu aluzji swoich 

bohaterów i ich barwnej narracji. Daje             

w ten sposób wyraz swojego długu 

wdzięcznej pamięci wobec nowel 

Boccaccia, płócien Botticelliego, epiki 

Cervantesa czy zasadzek Velasqueza, 

przyznając, że to im zawdzięcza swoje 

wyjątkowe duchowe przeżycia bądź 

nieoczekiwane     artystyczne    inspiracje.  
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Wymowny klucz do swojej obsesji 

wręcza nam Skwarczyński  już we 

wstępie, kiedy to z pasją analizuje słynny 

obraz „Las Meninas” Velasqueza, 

widziany kiedyś w madryckim Prado. 

   Obraz Sewillijczyka stanowił od lat 

nurtującą zagadkę dla wielu historyków 

sztuki, gdyż przedstawia on scenę                

z dworu Filipa IV, eksponując na 

pierwszym planie, w przypadkowym 

szyku, dzieci monarchy z psem i garbuską 

Mari-Barbola. Już na pierwszy rzut oka, 

przez pokraczne ustawienie postaci, 

czujemy że jest „coś nie tak”. Owo 

rozczarowanie i konfuzja kieruje szybko 

uwagę poza ramy płótna, by 

zrekonstruować sobie samemu, co           

w istocie jest tam naprawdę „ważne”. 

Chodzi o parę królewską (ledwie odbita  

w stojącym w tle lustrze ) w trakcie 

malowania ich portretu przez artystę, 

który stoi z pędzlem przy boku ramy. Ten 

intrygujący akt twórczy Velasqueza 

odbierany jest słusznie za kapitalny rebus, 

odwodzący odbiorcę od postrzegania 

rzeczy oczywistych, lecz błahych, ku 

kwestiom prawdziwie istotnym, które  

zostają ukryte, zachowane dla koneserów. 

W praktyce, znajdują się one głównie           

w sferze domysłu, podtekstu i kreatywnej 

wyobraźni. Nie ulega kwestii, że także 

pisarz pragnie w swojej  powieści  

posłużyć się podobnym kluczem, 

zachęcając, abyśmy oderwali się od 

potoku nic nie znaczących słów i sytuacji, 

bełkotu otaczającej nas przyziemności i 

spróbowali poszybować ku sferze rzeczy 

skrytych, prawdziwie istotnych i 

zasadniczych. Trop ku nim prowadzi 

śladem  kontrapunktów konstrukcyjnych i 

kończy eksplodujacą, intelektualną 

paralaksą.  

   W podtytule „Uczty głupców” autor 

umieścił dziwne słowo „ononharoia”, 

które nie znajduje jednak w tekście 

narracyjnym ani rozwinięcia ani 

wyjaśnienia. Chodzi tymczasem o słowo – 

klucz do całego wywodu. „Ononharoia” 

to sekretny rytuał Irokezów, którzy 

wprowadzali siebie w stan mentalnej 

nieważkości, konsumując wywar ze 

specyficznych grzybów znajdowanych          

w pieczarach, po to by zapaść w sen długi 

i głęboki, pozwalający dotrzeć do sfery 

własnej podświadomości i jej pokładów, 

odbijających głębszą strukturę świata, 

jaka nie jest nam dana w zwykłym, 

p o w s z e d n i m  d o ś w i a d c z e n i u . 

Skwarczyński odnajduje oczywistą 

paralelę pomiędzy dawnym obyczajem 

„wyjścia poza siebie”,mającego otworzyć 

śmiertelnikom drogę do zasadniczej 

wiedzy, zapisanej w ich glębokim ego, 

podobnie jak  pomiędzy seansami 

dzielenia się przez członków klanu 

przeżytymi rewelacjami - a współczesnym 

odpowiednikiem starego rytuału 

przybierającego dziś postać prawdziwej 

„uczty głupców”, czyli spotkań ludzi 

zaprzyjaźnionych, intoksynujących się            

w tawernach wielkich miast i 

otwierających się w trybie nie 

p r a k t yk o wa n y m n a we t  wo b e c 

najbliższych.  

   Rzucająca się w oczy profanacja 

sekretnego rytuału Irokezów ma być          

w sumie miarą degeneracji dzisiejszego 

społeczeństwa i jego przedstawicieli, 

którzy kreują siebie na papierowe posągi. 

Tym kończą się oratorskie konkursy 

bywalców tawerny „My Mistake”. 

Naszego rodaka, Gwidona BezPrzerwy 

Tura, mitomana, który przypisuje swoim 

przodkom kluczowe miejsce w rozwoju 

światowej cywilizacji. Nie tylko udział        

w bitwie na polu grunwaldzkim, 

powinowactwa z odkrywcą Nowego 

Świata, rolę w napoleońskiej kampanii 

pod piramidami, połączoną z poznaniem 

antycznych tajemnic, nie mówiąc o 

spekulacjach związanych ze skutkami 

pewnej nocy Przewalskiego, spędzonej        

w azjatyckiej jurcie, która wyjaśnia jego 

zdaniem prawdziwe pochodzenie „Orła 

Kaukazu”, niejakiego Dżugaszwili. 

Pustym popisem okażą się również 

wy wo d y Od ed a  R ub arb s t e i na , 

rozwodzącego się i godzącego się 

ostatecznie z żoną, słowem autora, jak 

podsumowuje to pisarz,  „wielkiej pieśni 

miłosnej w całej jej zagmatwaniu”. 

Dotyczy to i kochliwego Joe O‟Malley‟a 

który po zaliczeniu serii perwersyjnych 

perypetii erotycznych z kolejnymi 

partnerkami, zdobywa w końcu tylko 

smetną świadomość kukiełki na sznurku, 

grającej nieświadomie w inscenizacjach 

manipulowanych szyderczo przez innych, 

głównie przewrotne i kunktatorskie         

w swojej przebiegłej grze, partnerki 

doraźnych romansów... 

   Włodzimierzowi Krysińskiemu, 

kanadyjskiemu l i teraturoznawcy,  

zawdzięczamy zdecydowanie pomocną 

wiązkę pomysłów interpretacyjnych          

w racjonalizowaniu i odczytaniu do końca 

sensów urokliwej w swym pozornym 

chaosie i szaleństwie, nowej powieści 

Henryka Skwarczyńskiego. Czytamy więc 

w zamieszczonym posłowiu, że „festiwal 

snów”, jaki odnajdujemy w tej powieści, 

służy nadaniu „ononharoii” rangi symbolu 

totalnego - „wyjaśniającego świat poprzez 

wywrócenie umysłu do góry nogami”. 

„Uczta głupców” – powiada komentator – 

jest dialogiem z historią, ze sztuką oraz          

z etyką życia poprawnego.Ta etyka jest 

trudna do zdefinowania. Tak czy inaczej, 

stanowi horyzont działań pseudo- 

bohaterów, którzy starają się ją odnaleźć 

na pustyni wartości. Narratorzy szukają 

sensu swoich opowieści. Sens ten nie jest 

całkowicie uchwytny, lecz etapy, 

przestrzenie, teorie i komentarze owego 

p o s z u k i wa n i a  s ą  f a s c y n u j ą c ą 
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   W wigilię Powstania Warszawskiego, 

spacerując po warszawskiej Starówce,         

z  p r z y j e mn o ś c i ą  z a u wa ż y ł e m 

wyrafinowanego Pucybuta, stojącego na 

rogu Placu Zamkowego, z pudłem past i 

szczotek. Nie zauważyłem, żeby ktoś 

usiłował skorzystać z jego usług – pewnie 

z obawy, żeby Pucybut nie pobrudził 

sobie ślicznej białej koszuli ze sztywnym 

kołnierzykiem, albo innej jakiejś części 

stylowej garderoby, których to części nie 

jestem w stanie nawet nazwać. Pomimo 

tego, wydaje mi się, że jego przesłanie 

jest jasne i zrozumiałe dla kłębiącej się 

wokół i zajadającej lody młodzieży: oto 

jest droga do tych upragnionych 

milionów! Tędy podążali amerykańscy 

Rotszyldowie i Rokefelerzy: bierzcie się 

do roboty, a świat leży przed wami 

otworem! 

   Dwa tygodnie temu minęła 17 rocznica 

śmierci Michała Tadeusza Falzmanna, o 

którym pokolenie dzisiejszych studentów 

szkół wyższych nigdy nie słyszało, 

którego zdjęcia nigdy nie widziało i nie 

ma bladego pojęcia z jakiego powodu 

nazwisko jego miałoby być warte 

zapamiętania. Ktoś może słyszał hasło 

„FOZZ”, toczył się bowiem skandaliczny 

proces karny, wokół którego toczyły się 

jakieś spory, wytaczano jakieś personalne 

zarzuty. Nazwisko Falzmanna, podobnie 

jak i jego szefa, profesora Waleriana 

Pańki, którego 17 rocznicę śmierci 

będziemy obchodzić (to dobre słowo: 

obchodzić z daleka!) za trzy miesiące –        

w trakcie tego procesu taktownie 

pomijano,  a uwagę publiczności skupiano 

na niezapomnianej sędzi Barbarze Piwnik 

i jej zmienniku, Andrzeju Kryże. O co 

naprawdę w tym procesie chodziło? Tego 

nikomu nie pojąć: wiadomo, że o jakieś 

przekręty, o jakieś miliony, być może 

tylko „stare”, a może nawet „nowe” – ale 

kogo to dzisiaj może interesować? 

Codziennie gazety donoszą o kolejnych 

przekrętach, tu miliony, tam tylko setki 

tysięcy, gdzieniegdzie w ogóle jakaś 

śmieszna „niegospodarność”, albo 

„nienależna korzyść majątkowa” – kto by 

dziś sobie tym wszystkim głowę 

zawracał? Wiadomo: gdzie drwa rąbią, 

tam wióry lecą, gdzie kręcą się miliony i 

miliardy, tam muszą być „przekręty”, taka 

jest natura rzeczy. Kapitalizm to nie 

„Caritas”, panują tu twarde, męskie prawa 

rynku, wygrywają tylko ci, którzy są 

sprytni i pomysłowi, którzy czują Ducha 

Czasu, dla innych nie ma litości! Dla 

niesprytnych, niepomysłowych, dla 

słabych i starych – cóż, dla nich, jak się 

dorobimy, stworzymy jakieś ochronki, 

jakieś zakłady opiekuńcze,. Chwilowo 

jeszcze muszą trochę poczekać.  

   Nazwisko Michała Falzmanna musi być 

zapomniane ponieważ odziera historyczną 

transformację ustrojową i Nową Polskę         

z blasku chwały  moralnego zwycięstwa 

nad Imperium Zła i pognębienia 

komunizmu. Falzmann ujawnia, że 

kamieniem węgielnym polskiego 

kapitalizmu lat 90. nie była ciężka i 

mrówcza praca przyszłych polskich 

rotszyldów, nie mobilizacja moralna 

nieugiętych dywizji Solidarności, nie 

bohaterstwo podziemnego oporu i 

n a z i e mn e j  mą d r o ś c i  w i e l k i c h 

przywódców, ale wyrafinowane, 

d o k o n y w a n e  n a  w i e l k ą 

skalę….cinkciarstwo. 

   Dzisiejsza młodzież nie wie co oznacza 

słowo „cinkciarz” i nie może go sobie 

wyobrazić. Jest to określenie osobnika, 

jakich, za późnego PRL pełno było pod 

bankami, „peweksami” i innymi 

miejscami obracającymi przedmiotami 

zbytku, którzy szli cichutko za każdym 

napotkanym cudzoziemcem szepcąc 

„czeńdżmanej,    czeńdżmanej”,     a      za  
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krajowcami  „dolary, dolary…” Byli to 

ludzie absolutnie nie rzucający się                 

w oczy, szarzy, bezimienni, niczym nie 

przyciągający uwagi przechodniów.  Ale 

to właśnie oni byli cichymi bohaterami 

tamtych czasów, czyniącymi nasze życie 

odrobinę bardziej znośnym, bardziej 

komfortowym. Za 10 funtów, profesor 

uniwersytetu, mógł odtworzyć całą swoją 

miesięczną pensję, za niecałego dolara 

kupowało się butelkę eksportowej wódki. 

Dziś za dolara nie kupi się nawet filiżanki 

herbaty. Całkiem niedawno gościłem        

w warszawskim hotelu „Grand”, gdzie 

mnie umieszczono, bo przyjechałem na 

ważne posiedzenie ważnej naukowej 

komisji. Wstąpiłem wieczorem do baru 

naprzeciwko i poprosiłem o herbatę. Coś  

w moim widoku poruszyło kasjerkę, nie 

przywykłą do oglądania podobnych gości 

w pobliżu ważnego Hotelu Grand, bo  

patrząc na mnie ze współczuciem, 

powiedziała: „Herbata droga, proszę pana, 

może pan weźmie kompot”. 

   Jak dzisiaj wiemy (a wówczas się tego 

tylko domyślaliśmy) byli to, prawie bez 

wyjątku, cisi, szarzy, „pracownicy służb”, 

którzy „na robocie”, nieco sobie na boku 

dorabiali. „Cisi” mieli koncesję, gdyby się 

tam pojawił jakiś cinkciarz-amator 

niekoncesjowany, to szybko go 

przepędzano. Była to bowiem działalność 

jak najbardziej sprzeczna z prawem. Było 

t o  p r z e s t ę p s t wo  p o ws z e c h n i e 

Kto naraża Polskę na 

zniszczenie? 
Iwo Cyprian Pogonowski 
WWW.pogonowski.com 
 

   Amerykańskie przysłowie mówi: „Cheat 

me once, shame on you, cheat me twice 

shame on me” („Oszukaj mnie raz to 

twoja hańba, twoje następne oszustwo jest 

moją hańbą”). Przysłowie to stosuje się do 

USA i podsumowuje obecne zagrożenie 

Polski nuklearnym bombardowaniem 

wyrzutni „Tarczy” w Polsce przez Rosję. 

Trzeba zapytać, kim jest domniemany 

opiekun Polski, który w rzeczywistości 

naraża Polskę na zniszczenie? 

   Na to pytanie daje ciekawą odpowiedź 

patriota amerykański, pułkownik 

dyplomowany z prestiżowej akademii 

wojskowej w twierdzy zbudowanej przez 

Tadeusza Kościuszkę, w West Point. 

Obecnie pułkownik Andrew Bacewich 

(wymowa: Bacewicz) jest profesorem 

Studiów Stosunków Międzynarodowych 

na Boston University i jest autorem 

książki: „Granice Potęgi: Koniec 

Amerykańskiej Wyjątkowości” („The 

Limits of Power: The End of American 

Exceptionalism”), której mottem jest 

nakaz biblijny: „Doprowadź swój dom do 

porządku.” 

   N i e o d p o w i e d z i a l n a  p o l i t y k a 

zagraniczna rządu Bush'a jest według tego 

NOWY DYREKTOR 

CENTRUM 

POLSKIEGO IM. 

JANA PAWLA II  

W YORBA LINDA!! 
Viola Turek 
   No wy d yre k to r  u r o d z i ł  s i ę                     

w Kluczborku, a wychował się w Brzegu, 

gdzie skończył szkołę podstawową i 

średnią. Następnie odbył studia 

teologiczne w wyższym seminarium 

ducho wn ym ks ięży Werb is tó w                  

w Pieniężnie. Stopień magistra teologii 

osiągnął na wydziale teologicznym 

Katolickiego Universytetu Lubelskiego          

w Lublinie. Po magisterium pracował 

przez 2 lata szerząc idee misyjną 

(animacja misyjna) zgromadzenia. 

   Od 1 lipca b.r. nowym dyrektorem 

Centrum Polskiego, im Jana Pawła II         

w Yorba Linda został ks Henryk Noga 

svd. Nowy dyrektor przybył do USA         

w 1999 roku, po przygotowaniu 

językowym  w Irlandii. Po przybyciu do 

USA, został przyjęty do amerykańskiej 

prowincji ks. Werbistów z siedzibą           

w Riverside. Od samego początku 

wykazał się wielką aktywnością w życiu 

z a k o n n y m o r a z  z d o l n o ś c i a mi 

duszpastersko-administracyjnymi, dlatego 

wspólnota zakonna ks. Werbistów już           

w tak szybkim czasie wybiera go na 

stanowisko przełożonego domu               


