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and the PAC needs to be more involved. She 

stated the Polish Embassy has been very 

cooperative. There is a new page regarding 

conducting business in Poland on the 

Embassy website and the PAC should also 

provide a link to all available information. 

Q – Who is the new U.S. Ambassador to 

Poland? 

A – Mrs. Kamińska responded that the new 

Ambassador is Lee Feinstein. The PAC 

Executive Committee is making 

arrangements to contact and meet with him. 

Q – Could the PAC (possibly with the PNA) 

have summer programs in Poland? 

A – Mrs. Kamińska stated that there are 

many fine existing programs (such as that of 

the Koœciuszko Foundation) and it would 

not be sensible to compete with them, but to 

join with them. The new very enthusiastic 

representative from Houston, Texas Laura 

Felusiak said they have a website Forum: 

Houston – Polonia.com. She volunteered to 

serve on an education committee. 

  Mrs. Kamińska told the delegation, at this 

point, ―It’s up to you, PAC National 

Directors, to set the Polish Agenda. The 

PAC was always connected to Poland and 

its people. Poland is a free country and 

Polish citizens are making their own 

decisions. This year we are celebrating the 

20th Anniversary of the free elections in 

Poland and the PAC should maintain an 

active connection with Poland.‖ 

Q--What is the PAC doing about vetting 

(lustracja)? 

A – Mrs. Kamińska answered that President 

Frank Spula has written a letter to the 

Institute of Remembrance in Warsaw. She 

will do what she is told to do about it by the 

PAC National Directors. 

After the questions, an open forum took 

place. The following topics were discussed: 

the importance of the Visa Waiver program 

being passed - especially when it concerns 

the health issues of relatives who are in very 

bad health and the Pros and Cons to be 

considered regarding the missile defense.  

One person who spoke felt that it is not 

needed in Poland.  The general consensus 

felt that the PAC should be in contact with 

the Polish media and they (the Polish 

American Congress) should stay out of 

Poland’s political debates.  

There seems to be a lack of 

understanding about what the PAC does. 

The directors feel that they should educate 

the general public about the PAC mission 

statement. The first mission of the PAC was 

to see Poland get its freedom. This mission 

has been accomplished. What is the next 

mission for Polish American Congress 

(PAC)? Everyone present agreed that the 

next mission should be to improve the status 

and influence of Pol-Ams in the United 

States. We have a lot to be proud of. Polonia 

needs to be put on the map of the U.S. 

Young people need to be more involved. 

Another goal is to change the way the 

history of Poland is taught in all schools. 

The truth should be taught – not the revised 

history. 

   In conclusion: We must agree on the two 

agendas - both Polish and American. The 

agendas should work together. We must be 

more visible on Capital Hill and in state and 

local governments. 

Both agendas working together will help 

Poland and Polish-Americans. 
 

American Agenda 

Inactivity in the governance and politics of 

the United States should no longer be 

acceptable for Polish Americans 
 

   From the very start of his Vice Presidency 

for the American Agenda, Anthony J. 

Bajdek – who retired in 2004 as an 

Associate Dean and Senior Lecturer in 

History at Northeastern University in 

Boston after forty years of service – has 

forcefully underscored the point that the 

PAC must of necessity be a work in 

progress if it is to succeed in its mission to 

effectively represent the concerns of Polish 

Americans and Poland by engaging in the 

governance of the United States, both on the 

federal and state levels, and in the political 

life of our nation as well.  

   In his spirited oral report to the Council of 

National Directors in Chicago May 14, he 

stated that ―Although today’s Polish 

American organizations must sustain 

promotion of the knowledge, accuracy, 

truth, and dignity of Polish history, culture 

and tradition, they nevertheless reasonably 

cannot expect solely to sing, dance, and 

commemorate events of Poland’s history, all 

of which are absolutely necessary and 

commendable, as a primary or sole means 

by which to attract the attention of the White 

House, the United States Congress, and our 

50 state executive and legislative branches.‖  

   In short, the best way to help Poland is for 

the PAC to engage in the governance of the 

United States which isn’t vested in the 

President and Congress of the United States 

alone, but also in the legislative and 

executive branches of state government. 

State government, he reminds the Council of 

National Directors of the PAC, is an 

important factor in the scheme of things 

political in the United States because some 

60% of the members of the United States 

Congress originate in the legislative and 

executive branches of state government. 

   Furthermore, he opined that ―Those three 

activities (i.e., singing, dancing, and 

commemorating), however, should be 

viewed as threshold -producing 

opportunities over time, but not limitless 

time, that create the propitious follow-up 

circumstances to engage the leaders and 

agencies of our nation’s and our states’ 

political life and governance. Whereas it had 

been the formative necessary focus of 

successive waves of our immigrant 

ancestors to concentrate on history, culture, 

and commemoration almost exclusively 

over the prior century and a quarter, our 

success in defending and promoting the 

interests of Polish Americans and Poland in 

the ever more complex, multicultural society 

of the United States requires a well-reasoned 

and executed response to counter the 

centrifugal forces of American society and 

governance that act both to weaken our 

ethnic solidarity as Polish Americans in the 

competitive realm of high multiculturalism 

and to render our presence and influence 

less and less compelling.‖ 

   Dean Bajdek’s consistent supporting 

theme at recent Congress National Directors 

meetings continues to be that as a national 

organization, the PAC must expand beyond 

the 18 states and the District of Columbia 

where it currently has a formal presence. He 

holds that this number is insufficient for the 

21st century. 

   Another of his compelling themes has 

been to use Massachusetts, where he has 

been President of its Eastern Division since 

1999, as the model of state-level political 

activism that other Polish American 

Congress Divisions should emulate. He is 

particularly proud of the fact that because of 

his initiatives: 

  The Massachusetts Legislature passed the 

first-in-the-nation Visa Waiver for Poland 

Joint Resolution in May 2004. 

  Polish-surnamed members of the 

Massachusetts Legislature created the first-

in-the-nation Polish Legislative Caucus in 

February 2007. 

  The Massachusetts Legislature passed the 

first-in-the-nation POLISH AMERICAN 

CONGRESS DAY Joint Resolution in 2008. 

  The Governor of Massachusetts issued the 

first-in-the-nation POLISH AMERICAN 

CONGRESS DAY Proclamation in 2009. 

  The Massachusetts Legislature is currently 

considering legislation that would make 

POLISH AMERICAN CONGRESS DAY a 

s t a tu tory  commemora t ion  under 

Massachusetts General Laws, Chapter 6. If 

the legislation is enacted, it will place 

POLISH AMERICAN CONGRESS DAY 

on equal footing with Casimir Pułaski Day, 

Constitution of May 3, 1791 Day, Thaddeus 

Kościuszko Day, and Polish Heritage Month 

– each of which are also statutory 

commemorations in Massachusetts.  

   Imagine that! The Polish American 

Congress in Massachusetts is likely to be 

honored as a statutory commemoration (in 

other words, by the force of state law) 

among the other traditional iconic Polonia 

commemorations. Imagine that happening in 

other states as well. That’s what drives 

Bajdek in directing the American Agenda of 

the PAC, and he is establishing that as a 

legacy for the PAC to sustain into the far 

distant future. Bajdek is not only a man of 

words, he is foremost a ―doer.‖ His related 

advice? ―Don’t be shy, don’t be timid, 

don’t be afraid to ask and propose.‖ 

   Bajdek   has   raised   the  importance  and  

Executive Committee for the wording of the 

Resolution. On his flight back to Boston 

following the meeting, Bajdek composed the 

Resolution and sent it to Specter’s staff the 

following day: 

■ WHEREAS, the year 2009 marks the 

70th anniversary of the start of World War 

II, a war that introduced the world to Nazi 

German barbarism and cruelty on a 

repulsive, unprecedented scale, and ought 

not to be forgotten as such, and  

■ WHEREAS, the Nazi German 

government and armed forces decided to 

carry out their methodical extermination of 

European Jewry on the soil of Poland, the 

first country they attacked and enslaved, and 

■ WHEREAS, the good Christian men and 

women in Poland who acted to save their 

Jewish countrymen and women from Nazi 

barbarism and extermination did so under 

the threat of immediate execution for 

themselves and their families, a measure 

that no other country in Nazi-occupied 

Europe had to endure, and 

■ WHEREAS, the 6,066 Polish Christian 

men and women of great integrity and 

courage who nevertheless risked their lives 

and those of their families to save their 

Jewish countrymen and women from Nazi 

German extermination and as such 

constitute an integral and considerable 

component of the ―Righteous Among the 

Nations‖ honored by Yad Vashem in the 

Republic of Israel, therefore 

■ BE IT RESOLVED, that the Congress of 

the United States by its action thereby 

reminds the citizens of our great nation to 

ponder and remember the integrity and 

courage of those 6,066 Polish Christian men 

and women – being some 28% of the 

―Righteous Among the Nations‖ -- who 

acted to save their Jewish countrymen and 

women from Nazi German extermination,  

■ BE IT FURTHER RESOLVED, that 

official copies of this resolution be 

presented to H.E. Robert Kupiecki, Republic 

of Poland Ambassador to the United States, 

and to the United States Holocaust Museum 

in Washington, DC.‖ 

■ Our 21st century Polish American 

Congress must sustain enthusiastic 

engagement in the political life and 

governance of the United States both on the 

federal and state levels if it is to meet its 

obligation to effectively serve the interests 

of Polish Americans and Poland. It’s as 

simple as that: stay creative, driven, 

enthusiastic, energetic, and focused…and 

succeed by so doing. 

■ Now is the time for our Divisions in AZ, 

CA, CT, DE, IN, MI, NJ, OH, PA, RI, WI, 

WMAD* (covering MD and VA), and TX 

to step up to the plate, to do something with 

respect to the PAC Day model in the halls of 

their own state governments and making it 

an annual event for the reasons discussed in 

all of my reports for the past two years. 

■ Our inactivity and lack of visibility in 

American politics and governance is no 

longer acceptable.  

■ Moving forward energetically and visibly 

must be our only direction. 

* The PAC Division in the District of 

Columbia is known as the Washington 

Metropolitan Area Division (WMAD). 

NOTE: Anthony J. Bajdek is also 

President of the American Association of 

the Friends of Kościuszko at West Point 

(www.kosciuszkoatwestpoint.org). The 

website of the Polish American Congress 

o f  Eastern  Massachuse t t s  i s 

www.paceasternmass.org.  
 

Plenary Session 

   President Frank Spula opened the plenary 

session of the PAC Council of National 

Directors.  

   The session then concentrated on the 

reports of the activities during the last six 

months and plans for future work that were 

delivered by Ms. Bożena Kamiński, PAC 

Vice President for Polish Agenda, and then 

by Dr. Anthony Bajdek, Vice President for 

American Agenda. Dr. Susanne Lotarski, 

President of Washington Metropolitan Area 

Division, was the last one to speak that day. 

In her remarks, Dr. Lotarski emphasized the 

strong need for more effective 

communications within the organization and 

to the media, but noted that successful 

public relations depends on  effective 

actions, such as the PAC Day on Capitol 

Hill.  
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prominence of the PAC in Massachusetts 

well beyond anything achieved by the PAC 

in other states (AZ, CA, CT, DE, FL, IL, IN, 

MI, NJ, NY, OH, PA, RI, TX, WI, and the 

District of Columbia that encompasses MD 

and VA). He challenges his colleagues in 

other states to aspire to do the same by 

repeating his cautionary statement that ―Too 

much polonaise, not enough politics‖ is 

literally bad for the health of the PAC. 

   Bajdek summarized the benefits of 

following the Massachusetts model. 

   Bajdek was very proud of the fact that 

both Illinois and New York Divisions of the 

Polish American Congress initiated their 

own successful first annual Polish American 

Congress Day in their state capitals in 

Springfield and Albany on March 18 and 

April 20 respectively. In Massachusetts, 

they conducted their second Polish 

American Congress Day at the State House 

on March 30. Once again, he challenged 

other PAC Divisions to initiate their own 

venues between now and October, or at the 

least, prior to May 2010. 

   Bajdek proposed that there is a correlation 

between those PAC Divisions that continue 

to pay their fair share of national dues, who 

worked for passage of Visa Waiver Joint 

Resolutions in their state legislatures, and 

who conducted their own annual PAC Days 

at the State House (or State Capital). In the 

matter of Visa Waiver for Poland Joint 

Resolutions, only the MA, MI, NJ, PA, CT, 

NY, OH, AZ, and IL Divisions in that order 

got their state legislatures to pass them, but 

as well, Bajdek used the phone and email to 

work with legislators for passage of Visa 

Waiver for Poland Resolutions in ME, NE, 

and VT as well. 

   Though California’s two Divisions 

commendably turn in their fair share of 

annual dues to the National Office in 

Chicago, they have yet to do anything in 

pursuit of the Massachusetts model, being 

the standard against which all other 

Divisions are to be judged. In support of his 

thesis, Bajdek presented two compelling 

charts illustrating the track record across all 

Divisions nationally. 

   The grassroots are where the work of 

contacting state legislators should start. 

There are 1,637 state senators and 4,937 

representatives in the 50 state legislatures of 

the United States. That’s why the PAC 

needs more Divisions in new states. 

   In the United States Congress in 

Washington, DC, California alone sends 53 

delegates to the House of Representatives, 

none of which have Polish surnames. There 

are a total of 435 delegates in the House of 

Representatives. Therefore, California’s 53 

delegates represent 12% of the entire House 

of Representatives. That’s the biggest 

delegation in the nation, and it’s about time 

that the two PAC Divisions in California 

should begin to exploit that fact, Bajdek 

challenged.  

   In contrast, Bajdek praised our Arizona 

Division and its President, Bogumil (Nick) 

Horchem. Because of Horchem’s 

enthusiasm and initiative, the Arizona 

Legislature passed a Visa Waiver for Poland 

Joint Resolution in April 2007. This past 

winter, Horchem sent letters to Senator John 

McCain asking for his support in the United 

States Senate for admitting Poland to the 

Visa Waiver Program. Horchem’s other 

letter to Senator Jon Kyl criticized him for 

collaborating with our own Senator Diane 

Feinstein in the Senate to introduce new, 

tighter Visa Waiver Program restrictions 

which if enacted will keep Poland out of the 

Program permanently. 

   In another example of effective political 

activism by the PAC, the PAC moved fast 

on the anti-Polish remark made in New 

York several months ago by Senator Arlen 

Specter of Pennsylvania. Instead of a 

confrontation, President Frank J. Spula 

initiated another recommendation of Dean 

Bajdek to conduct the first annual POLISH 

AMERICAN CONGRESS DAY ON 

CAPITOL HILL in Washington, DC, at 

which time members of the Executive 

Committee met with Senator Specter and 

suggested that he could begin making 

amends by introducing legislation in the 

United States Senate to honor the 6,066 

Polish Christians who risked their lives and 

those of their immediate families to save 

Polish Jews from Nazi German 

extermination. Specter agreed and asked the 
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Evening Meeting 

   It was a long day, but there was more to 

come. After dinner, President Spula 

introduced the guests at the head table. They 

were: Dr. Lydia Filus of Northeastern 

University, Dr. Fredericks of Loyola 

University, Poland’s Consul General in 

Chicago Zygmunt Matynia, and Vice 

Consul Pawel Pietrasieński. 

   In his brief remarks, Consul Matynia 

reminisced about the years of his presence 

in Chicago and his continually good 

relations with the PAC. He also reminded 

the group about many anniversaries that take 

place this year, to include the 90th 

anniversary of US-Poland diplomatic 

relations; 70th Anniversary of the Beginning 

of WW II; and the 20th Anniversary of the 

first free election in Poland (on June 6, 

1989) and a consecutive fall of 

Communism. He also invited everybody to a 

concert that is going to take place on May 

29 in Millennium Park in Chicago 

commemorating those important events in 

Poland 20 years ago.   

   Another speaker, a faculty member of the 

Northeastern Illinois University announced 

that during the same time a building on the 

University campus will be dedicated to Lech 

Wałęsa.  

   Two final speakers included Ms. 

Magdalena Chuchra and Carmen Velez 

from the regional U.S. Census Bureau that 

serves Illinois and a few bordering states. 

The speakers emphasized the importance of 

having each person in the US properly 

counted. Unfortunately, on the 2010 Census 

form, the question regarding ancestry was 

removed, and the only one that remained is 

a question about the race. They 

recommended writing in Polish as race, and 

then request from the regional bureaus to 

have those responses counted and reported. 

At the same time, the question about 

ancestry is a part of the American 

Community Survey – a different type of 

data collection instrument that is being 

continuously used by the U.S. Census Office 

to collect detailed information about the 

various communities domiciled in the 

United States. Hopefully, by 2020 a solution 

will be found and the question about 

ancestry will be again included in the 

nationwide Census. On this note, the 

evening ended and delegates retired for the 

next full day session. 
 

May 15 

   The day began with a delicious sit-down 

breakfast. The delegates then convened to 

the meeting room to begin the day’s session. 

   Out of 126 National Directors, 57 were 

registered and present.  

   President Spula started the session by 

thanking delegates for their volunteer work. 

He then expressed his appreciation of the 

work for the staff of the two PAC offices 

and announced that in addition to the 

established Internship Program in the 

Washington DC Office, now also his office 

offers the program to Polish American 

students and introduced the Chicago intern, 

Michael Wasileski. 

   As in previous years, the meeting revolved 

around issues most important to the 

Organization, such its financial condition 

and fundraising plans as well as activities of 

the PAC Holocaust Documentation 

Committee. 

   Don Versen and Marian Skawski of the 

Polish American Leadership Initiative 

(PALI), a Chicago based 501(c)(3) 

organization, was founded in 2000 and 

funded by the Chicago Community Trust 

and the Archdiocese of Chicago. The 

purpose was to develop leadership skills 

among young Polish Americans. Now the 

group wishes to transfer all its potential and 

established assets to the Polish American 

Congress. One of those assets is a Web site 

(www.polorg.com) with registered more 

than 1700 organizations. If the merger takes 

place, for the PAC it would mean access to 

many Polish American groups in states 

where PAC does not have its divisions. The 

Web site provides space for each 

organization to post information about its 

mission, activities, and contacts, but each 

group is individually responsible for 

maintaining the information up to date.  The 

delegates voted in favor of merging PALI 

into the PAC. 
 

Anti-Bigotry Report 

   Frank Milewski (New York) has been the 

head of the Anti-Bigotry Committee since 

its inception 25 years ago. It was started for 

the purpose of preventing and averting 

Polish jokes. Milewski feels that the jokes 

have subsided, but there are other matters 

being brought to the attention of the 

committee. Most of the anti-Polish remarks 

come from the Jewish community, making it 

a problem of Jewish anti-Polonism. The 

Polish American – Jewish American 

Council was formed in the 1970’s to address 

this problem. The meetings concluded in 

June 2008, with the feeling that the goals 

had been accomplished and they will 

continue to keep excellent relations. 

   Recently Senator Arlen Specter of 

Pennsylvania made a very insulting Polish 

remark. He was immediately contacted by 

the Executive Committee of the PAC. CNN 

has finally stopped referring to ―Polish death 

camps.‖ There have been articles in Catholic 

and Protestant newspapers stating that 

Poland and Germany tried to destroy the 

Jews. By responding to these false 

statements, the truth about Poland can be 

told and printed. 

   When it was under communism the Polish 

government did not care about anti-Polish 

statements. Now the Ambassador is working 

with the PAC in curtailing these incidents. 

In April a statue of Jan Karski was dedicated 

at 37th and Madison – by the Polish 

Consulate – along with a sign saying Jan 

Karski Corner. Hopefully, the public will 

realize how the Poles helped the Jews. The 

statue was favorably received by the Jewish 

people. (Jan Karski went inside a 

concentration camp, escaped, and told 

officials in London and Washington what 

was happening to the Jewish people. 

Unfortunately, neither government paid 

attention to him.)  

   The diocesan newspapers and television 

asked for input from the Polish community. 

Catholic survivors, such as Michael Preisler 

were interviewed and told about the 

―Forgotten Holocaust.‖ There are still many 

survivors, who can tell of little known 

events, such as the Zośka Scout Troop who 

liberated 350 Jews. What will happen when 

these survivors are no longer alive?  In 1971 

the (Jewish) Children of Holocaust 

Survivors was formed. Recently a Polish 

Christian (not only Catholic) counterpart 

was formed in New York. In Chicago 

several survivors’ children have come forth 

and there is now an Illinois division. One 

was present at the meeting – Kathy Diipla. 

She has become a good friend of the 

Milewskis. An inquiry was received from 

Nevada. It was suggested that these 

survivors join the PAC. 

   The U.S. Holocaust Museum, although 

primarily Jewish, says they will honor any 

persons who were displaced, persuaded, or 

discriminated against due to the policies of 

the Nazis and their allies from 1939 – 1945, 

including refugees and those who were 

forced to go into hiding. President Ed 

Moskal donated $30,000 from the PNA in 

honor of Żegota. 

   It was suggested that letters be written to 

CBS and the BBC for their showing of the 

movies ―The Irena Sendler Story‖ and 

―Behind Closed Doors.‖  Finally, the truth is 

being told! 

   After the report, there were responses 

from the audience. One delegate brought up 

the matter of those who were sent to Siberia 

(the Sybiraki.) There is a new organization 

in western New York (Buffalo) and Canada 

which has information about the Sybiraki. 
 

Wspólnota Polska 

   After an American buffet lunch, the 

afternoon session began with a speaker, Mr. 

Grzegorz Popielarz, Treasurer of Wspólnota 

Polska, who reported there might be finds 

available to Polonia organizations, including 

the PAC, from the Polish government, based 

on revision of proposals submitted by 

Polonia organizations.  

   Later that day, the discussion returned to 

the topic of the census. Since there is no 

way to indicate ethnicity on the current 

form, it was suggested that each individual 

need to make sure to indicate his or her 

Polish roots during the American 

Community Survey. A question was also 

raised about the composition of American 

Society: ―Today only 40% of the population 

is white. What will it be in 2020?‖ – one of 

the directors asked.  

   The date of the next meeting of PAC 

National Directors was announced – 

October 14 – 16, again in Chicago. 

President Spula again emphasized that the 

Polish American community needs leaders, 

and as part of addressing this issue, on those 

dates a ―Zjazd Narodu‖ – a large 

convocation of Polish American 

organizations – will take place. Many Polish 

American groups will be invited to attend 

this ―Gathering of the Nation‖. Both Loyola 

and Northeastern Illinois Universities have 

offered their facilities. This would be a 

culmination of all of the Polish anniversaries 

mentioned earlier. There will be a press 

release within the following week. 

   The raffle will take place at this event. 

Tim Kuźma (Pittsburgh, Pa.) is the chair of 

the Raffle Committee. Tickets will be $5.00 

or 5 for $20. Commissions will be offered to 

those who sell 50 books or 100 books. The 

first prize will be $5,000. Tickets will be 

mailed in a mass mailing. 

   Dr. Barbara Andersen from the 

Washington PAC Office spoke about news 

from Capitol Hill.  

   The session concluded with President 

Spula appointing Dr. Susanne Lotarski, 

President of the Washington Metro 

Division, to the position of Vice President 

for Public Relations. 
 

Resolutions 

  Ted Mirecki (Washington Metro), read the 

resolutions. 

   The first was from the New Jersey 

Division. ―All PAC officers and delegates 

should be vetted by IPN (Institute of 

Remembrance) and send letters of 

compliance that they were never officers, 

agents, employees, or informants‖ (of the 

communist government,) There was a great 

deal of discussion. Many felt that it was not 

proper to do this, and the resolution was 

(again) defeated (13 for and 29 against.) 

One delegate said this should have been 

done five years ago, and the response was 

that ―we have been trying for five years.‖ 

   The second resolution came from the 

Illinois Division; ―Since the original mission 

of the PAC has been accomplished, the 

American Agenda should be the top priority 

- to improve the political, social, and 

economic status of Poles in the U.S. The 

resolution was defeated. The Polish and 

American Agendas are intertwined. 

President Spula said that we should use 

common sense. We may disagree, but 

should ―walk away as friends.‖ 

   There were three proposals that were 

offered for proposal to create to the 

Executive Committee: l. to create a flag for 

the PAC; 2. to modify the PAC logo to 

include some element(s) indicating Polish 

heritage and 3. to create a PAC logo to be 

used on podiums during meetings, so the 

PAC name is displayed in photos of 

speakers. 

   Other resolutions were discarded, due to 

conflicts with the by-laws. 
 

Conclusion 

   Tim Kuźma elaborated on the Arlen 

Specter matter. He first contacted Specter’s 

Pittsburgh office, and then his Washington 

office. In January, with the Executive 

Committee, they met in the Washington 

office. Specter agreed to a Town Hall 

meeting. 80 people came to the meeting and 

many issues were discussed. This was done 

in a non-confrontational manner. Specter is 

now an advocate for the Poles. It was 

recommended that meetings with politicians 

be conducted in a positive manner. 

   President Spula thanked Barbara 

Anderson for her work in Washington, Pam 

Komorowska for her work in Chicago, Ted 

Mirecki for his work on the website, and all 

of the National Directors. 
 

Tour of the PAC Office 

   Delegates were invited to attend a tour and 

reception at the PAC Illinois Division 

office. An added feature was the opening of 

an exhibit on Roman Puciński, former U.S. 

Congressman and Chicago Alderman. 

Puciński’s daughter Aurelia and his mother 

were in attendance. Aurelia spoke to the 

assemblage. Congressman Puciński was the 

chief investigator in the uncovering of the 

Katyn Massacre and introduced a resolution 

to Congress about Katyn. He was also a 

PAC President, a soldier and a reporter. 

Two buildings bear his name. His daughter 

spoke very warmly of him, and said that he 

really loved people. The exhibit consisted of 

photos and newspaper articles – all nicely 

displayed. 

  This was a very enjoyable and informative 

ending to a very busy two days. 

Congratulations to President Spula for all of 

the work he is doing with the PAC and the 

PNA!   ❒ 
 

__________ 
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Northern California News:  
By: Edmund Lewandowski,  
www.PoloniaSF.org          PoloniaSFO@yahoo.com 

June 14, Sun., Rohnert Park 3:00 p.m. - Catholic Mass in Polish and local Polonia 

social gathering Location: St. Elizabeth Ann Seton Church, 4595 Snyder Lane, Rohnert 

Park All are invited for a get-together in the cafeteria following Mass. Mass in Polish 

once a month, usually second Sunday. For more info contact Ela Prochazka at 1-707-525-

1368 or eprochaz@sonic.net  

June 21, Sun., Lake Mendocino, 120 miles North from SF XVII Polish Picnic in 

Sonoma County All day event with outdoor activities. There are many camp grounds in 

the area - you can make it a very pleasant weekend trip. Location: North shore of Lake 

Mendocino, picnic area called ―Pomo B‖ RSVP by JUNE 19, 2009, to Elzbieta Prochazka 

– Coordinator phone: 1-707-525-1386 , cell: 1-707-293-5659, e-mail: 

eprochaz@sonic.net  

Sept. 12, Sat., Roseville , Sacramento Area 12 p.m. to 6 p.m. –  20th Annual Polish 

Festival Live Polka MUSIC with Chet Chwalik Lowiczanie Polish Folk DANCE 

Ensemble Polish Beer & Authentic Polish FOOD Raffle with many chances to WIN 

GAMES for Children Polish American Club of Greater Sacramento 327 Main Street, 

Roseville , CA 95678 For more info, call 1-916-782-7171 Or visit www.Polish-Club.org  

Sept. 20, 2009, Sunday, San Jose All Day Event - Polish Festival The fantastic 

Lowiczanie local folk dancers will perform their colorful and dazzling shows 3 times for 

the annual San Jose Polish Festival: 1:00, 2:15 & 3:30 p.m. The Festival also features 

homemade Polish food & booths with Polish souvenirs, books in English or/and in Polish 

about Polish themes, music CDs, latest Polish movies on DVDs. 10250 Clayton Road 

(south of Story Rd.) More information: http://www.PolishFestival.com 
 

__________ 

Pierwszy maja 2009 roku 
Ryszard Urbanak, hm 
 

   Do tej pory dzień  

p ie rwszego  maja       

kojarzył mi się ze 

s z t u r m ó w k a m i ,            

z którymi zaganiano 

nas na niebowiązkowy 

k o m u n i s t y c z n y 

pochód. Nie wydawało 

mi się, że cokolwiek 

jest w stanie zatrzeć 

wstręt do tamtych 

szkolnych wspomnień. 

A jednak  

   Zaczęło sie niewinnie. 

W komputerowej skrzynce pocztowej znalazłem maila. Wyglądał jak kolejny śmieć 

jakich nie mało. Znajdujące się jednak w tekście polskie nazwiska sprawiły, że zacząłem 

go czytać. Konsulowie honorowi Rzeczpospolitej Polskiej: Christopher Kerosky i     

Thaddeus Taube wraz z reprezentujacem burmistrza miasta San Francisco, Steven Kawa, 

zapraszali mnie na uroczystość ogłoszenia dnia polskiego i wciągnięcia polskiej flagi na 

ratusz tegoż  miasta. O godzinie dziesiątej rano, w piątek. Tak, powodująca do tej pory 

niechęć data – 1 maja, miała utkwić w mej pamięci jako szczególny, pełen                    

niepowstrzymywalnych wzruszeń, dzień.  

   Rankiem zajechałem pod dom Pani Haliny Butler. Czekał tam już prezes Koła byłych       

Żołnierzy AK, mjr. Zdzisław Jarkiewicz, phm i wraz z nimi AK-owcami podjechaliśmy 

do najbliższego przystanku kolejki podmiejskiej. Podróż upłynęła nam na rozmowie. Oni            

w swych kombatanckich mundurach z orderami, ja w harcerskim mundurze. Jak          

przystało, więcej niż trochę przed czasem, dojechaliśmu do centrum i spokojnie 

doszliśmy do miejskiego ratusza. San Francisko przywtało nas ciepłym, majowym,       

rozpoczętym kilkoma niewinnymi kroplami, deszczem. Ratusz jest piękny. Weszliśmy 

rozłożystymi schodami, zatrzymując się na piętrze, aby zaczerpnąć oddechu tuż przed 

wejściem do pokoju numer 200. Siedziba burmstrza – Gavina Newsom. W środku już 

kilkunastu Polaków. Przybywa więcej. Przywitania; szmer rozmów. Wśród obecnych 

poznaję Prezeskę Domu Polskiego Anię Słonina, oraz Łowiczan - Mary Key Stulvan. 

Widzę wiceprezesa KPA – mec. Grzybowskego, Edmunda Lewandowskiego oraz 

Andrzeja Szafrańskiego. Nie zabrakło oczywiście Hm Krystyny Chciuk. Jest również 

reprezentantka Szkoły Języka Polskiego – Rhonda Andrade, wiele znanych mi z widzenia 

tylko osób; w sumie około trzydziestu. Rozmawiamy. Mija godzina dziesiąta. Na balkon 

wychodzą nasi konsulowie honorowi wraz z przedstawicelem  burmistrza Steven Kawa 

(polskiego pochodzenia). Deszcz. Pośród zatrzymanych oddechów powoli,                       

majestatycznie wciągją naszą biało-czerwoną na maszt. Polska flaga zaczyna dumnie 

powiewać nad tym niezwykłym miastem. Wzruszenie. Zdjęcia. Przechodzimy do sali 

obok na lampkę szampana i truskawki. Menue dobrane podobno do naszych barw         

narodowych. Przemówienia. Konsulowie oraz przedstawiciel Kongresu Poloni 

Amerykańskiej otrzymują dokumenty proklamujące dzień trzeciego maja dniem polskim 

w San Francisco. Jesteśmy tu dziś, gdyż w weekend ratusz nie urzęduje. Słyszymy o 

nawiązaniu siostrzanego kontaktu z Krakowem. Kraków – to przecież również nazwa 

naszego huca. Trudno się rozejść. W niedzielę spotkamy się jednak znów w San        

Francisco, w parku Golden Gate na dorocznym polskim festiwalu i kiermaszu. 

   Wracając do domu z mymi współtowarzyszami podróży romawialiśmy i o tym        

niezwykłym momencie histori, o Poloni, o minionym życiu i o planach a przyszłość   

oczywiście. Tych mamy wiele. To dobrze. To bardzo dobrze. 

   Czuję wdzięczność do mec. Keroskiego, że mnie zaprosił, że mogłem być tego      

wszystkiego świadkiem. 
 

CZUWAJ! 
 

__________ 

L. -  Honorowy Konsul Chris Kerosky, Steve Kawa,  

Honorowy Konsul Tad Taube, AK Weteran Zdzisław Jarkiewicz 

August Mleczko  
 

   Urodził się 5 czerwca 1909 roku                      

w Bieszczadach, w miejscowości Hoczew, 

powiat Lesko (obecnie woj. Podkarpackie). 

Jego rodzeństwo to jeden brat, Stanisław. 

Jego ojciec, Stanisław urodził się w 1869 

roku a zmarł w 1957 roku. Mama taty, Józefa 

urodziła się w 1877 a zmarła w 1936 roku. 

Około roku 1914 rodzice Augusta z całą 

rodziną wyjechali do Kwaśnej Dolnej           

w poszukiwaniu pracy. Po 4 latach ojciec 

Augusta otrzymał oferte pracy przy 

odbudowie tartaku i młyna w Hoczwi, które 

były zniszczone podczas wojny. Ojciec taty 

otrzymał posadę kierownika młyna i tartaku. Tato skończył Szkołę Powszechnę                    

w Hoczwi. Po skończeniu szkoły pomagał ojcu pracując w tartaku i młynie. W wieku 20 

lat wyjechał do Przemyśla i tam zaczął pracę w elektrowni. Tam też ukończył 3-letnią 

Szkołe Elektryczno-Mechaniczną uzyskując zawód montera. To było jego marzenie i 

pasja. Pracował w Przemyślu w tym zawodzie przez następne 9 lat. Gdy wybuchła II 

Wojna Światowa, porzucił pracę elektryka i wyjechał do Gromnika (obecnie 

województwo Małopolskie, powiat Tarnowski, gmina Gromnik). Zamieszkał i pracował u 

swego stryja, który miał tam gospodarstwo rolne. Po dwóch latach pobytu, August 

ponownie wrócił do Hoczwi, gdzie przez okres okupacji niemieckiej pracował w sklepie 

spożywczym. Jego częstym i ulubionym zajęciem były wyjazdy do Sanoka po 

zaopatrzenie dla sklepu w piwo, mięso i inne artykuły spożywcze. Zamieszkał w budynku 

starej poczty i sklepikarstwem zajmował się do końca wojny. Po wojnie wrócił do pracy 

w gospodarstwie u swego stryja, gdzie przepracował kolejne 5 lat. W 1950 roku wyjechał 

szukać szczęścia na odzyskane ziemie zachodnie do Wrocławia. Tam też natychmiast 

podjął pracę w zawodzie elektryka. To zawsze było Jego największym zamiłowaniem i 

interesowało go najbardziej. Został elektro-monterem i konserwatorem urządzeń                    

w przemyśle mleczarskim. Po pięciu latach pracy poznał swą przyszła żonę Stanislawę            

z domu Węgrzyn i w 1955 roku ożenił się. 18 stycznia 1957 roku rodzi mu się pierwszy 

syn, Ryszard, a 21 września 1958 roku przychodzi na świat następny syn Mieczysław. 

Przez następne 30 lat cieżko pracuje w zawodzie elektryka na terenie całego woj. 

Dolnośląskiego. Jego specjalnością było montowanie instalacji elektrycznych w nowo 

powstających oraz istniejących mleczarniach. W tamtym okresie w całym województwie 

dolnośląskim nie istniała mleczarnia , w której by nie pracował. W 1980 roku przeszedł 

na zasłużoną emeryturę choć przez następne 6 lat nadal pracuje w swoim ulubionym 

zawodzie elektro-montera. Na dwa lata przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce, 

August z żona zostają sami w Polsce po tym, jak Jego dwaj synowie emigrują do Stanów 

Zjednoczonych. Po prawie 10 ltach rozłąki z synami, August Mleczko z żoną decydują 

się na stałą emigrację do USA i przylatują do Kalifornii w październiku 1990 roku. Przez 

całe swoje życie August nigdy nie chorował na nic poważnego. Do lekarza chodził ale 

zupełnie niepotrzebnie. Nikt ze świata medycyny nie mógł się nadziwić jego stanowi 

zdrowia. Pomimo podeszłego wieku był bardzo aktywny. Jego stan fizyczny nie mieścił 

się w żadnych lekarskich tabelkach i wykresach. Poznawanie nowych rzeczy było dla 

Augusta zawsze czymś ważnym. Przez cały okres pobytu w USA żywo interesował się 

przede wszystkim sprawami Polski ale również intrygowała go polityka i historia 

wszystkich nacji. Całymi dniami z pasją czytał książki (jak mu tylko na to żona 

pozwalała). Cokolwiek wpadło mu do ręki musiało być przeczytane. Uwielbiał 

dyskutować na tematy polityczne 24 godziny na dobę. August Mleczko był człowiekiem 

niezwykle uczciwym i pracowitym. Przez całe swoje życie dbający o dobro rodziny. 

Głęboko wierzący katolik. Człowiek, dla którego Polska i jej sprawy zawsze były czymś 

najważniejszym. Był pełen podziwu dla potęgi, osiągnięć i roli w świecie Stanów 

Zjednoczonych. Jego życiowymi bohaterami byli: Józef Piłsudski, Prezydent Ronald 

Reagan i Papież Jan Paweł II. Jednak głęboko w sercu tylko Polska zajmowała dla Niego 

najważniejsze miejsce. Czytał o Niej (aby potem sporządzać notatki z książek), myślał o 

Niej, modlił się za Nią. Polska była dla Augusta Wszystkim. Tak więc jak sobie zażyczył 

i marzył, po 19 latach pobytu w USA wróci do Swojej Polski. Będzie pochowany             

w rodzinnym grobie w Zgierzu koło Łódzi. Chyba nie można byłoby wyobrazić sobie 

lepszego scenariusza ułożonego przez samo życie. Do świętowania 100 urodzin zabrakło 

Augustowi 38 dni kalendarzowych, jednak w naszych sercach został stu-letnim 

solenizantem z początkiem tego roku. Każdy kolejny dzień 2009 roku był okazją do 

obchodzenia setnych urodzin. Zmarł 28 kwietnia 2009 roku.   ❒ 
 

__________ 

Dziennik sprzed podróży do Polski 
Ryszard Urbaniak  
 

   Godzina trzecia rano, 19 maja 2009 roku. Otwieram oczy, czuję jak Bóg wyłącza ukryty 

między płatami mózgu przełącznik; koniec snu. Wstaję. Żona, jak nie pierwszy już raz 

mówi o stanie umysłu faceta, który nie musi, a wstaje tak rano. Zgodnie zresztą z prawdą 

mówię, że ją kocham. Zasypia. Pies łapa za łapą wychodzi niechętnie za mną z sypialni. 

Mleko, kawa, komputer. Sprawdzam pogodę; najpierw w Kalifornii, później                    

w Warszawie. Znów niepotrzebnie czytam o polskich politykach. Dobrze, że nie ma 

liberum veto.  

   W “Nowym Dzienniku” przeglądam artykuł będący kontynuacją niejako, artykułu 

inżyniera z Kanady, który przez jakiś czas pracował w Polsce. Tamten też czytałem. 

Podobał mi się. Był konkretny i aż zadziwiająco odważnie napisany. Ten nie za bardzo, 

jest zbyt ogólnikowy. Poza tym uważam, że zbyt łatwo jest pisać źle o czymś. 

Czytelników na takie pisanie znajdzie się masa, ale … o ileż trudniej jest pisać o 

drobnych nawet, ale dobrych rzeczach. 

   Dziś lecę do Polski. Lubię me spotkania z miejscami z dzieciństwa. Cieszę się, że czeka 

na mnie matka. Ten wyjaz jest dla niej. Odwiedzę też ojca. Leży sobie spokojnie na 

chylońskim cmentarzu. Pośród ciszy otaczającego chłód poranka, lasu. Opowiem mu o 

wydarzeniach kolejnego roku. Niech wie.  

   Myśli same napływają do głowy. Zastanawiam się, czy w przyszłości włączyć się          

w harcerską “politykę”, czy też raczej trzymać się od niej z daleka. Na dziś jest remis. Nie 

wiem. Słyszę świerszcza grającego na podwórku swoje poranne pieśni. Niewyspany pies 

łypie na mnie, leżąc koło biurka. Upływa jedna godzina.  

   Druhna Danuta Pniewska z harcerskiego “Węzełka” napisała wczoraj do mnie maila. 

Dziękuje za garść wiadomości o Kazachstanie. Pyta się też, dlaczego akcja budowy 

kaplicy i ośrodka pamięci Gołgoty Wschodu, poza Wielką Brytanią nie “chwyciła” 

zupełnie w USA. Odpowiedź jest chyba bardzo lakoniczna. Nikt tu o niej nie mówi. 

Mamy kalifornijską “Akcję Kazachstan”, Naczelnictwo na stulecie harcerstwa 

zorganizowało zbiórkę na “Farmę Życia”, nikt po prostu nie wziął się za tamtą akcję. 

Przeglądam artykuł w “Białym Orle” o naszej harcerskiej wycieczce na narty. Dobrze, że 

o ZHP można przeczytać nie tylko w londyńskiej prasie. Z sąsiadującej szpalty uśmiecha 

się Druha Halina Butler. Ślicznie wygląda. Szukam położonego gdzieś ostatniego numeru 

wydawanych w okolicach Los Angeles, “Wiadomości Polonijnych”. Czytam. 

   Po pewnym czasie wracam do przerwanego pisana. Napiszę już wkrótce o Polsce. Jadąc 

z Warszawy pociągiem do Gdyni, znów zobaczę niepowtarzalny krajobraz polskich 

lasów. Ale o tym już wkrótce. Na dziś wszystko co mogę powiedzieć to, do zobaczenia.   
❒ 
 

__________ 
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35-ta rocznica powstania Polskiej Unii Kredytowej 

“Polam”     Ryszard Urbaniak 

L. – Andrzej Szafański, Jacek Wagner, Piotr Wrona, Andrzej Wolny,  

Zofia Zakrzewska, Zdzisław Zakrzewski 
 

   16 maja 2009 roku, w położonej około dwudziestu mil na południe od San Francisco 

kalifornijskiej miejscowości Redwood City, przy ulicy 770 Marshall Street, odbyło się 

doroczne zebranie polskiej unii kredytowej “Polam” Federal Credit Union. Odbyło się, 

dodajmy, w jej głównej siedzibie. Ma ona oprócz tego budynku jeszcze cztery inne 

oddziały w San Francisco, Citrus Heights koło Sacramento, Concord oraz w położonej     

w stanie Connecticut miejscowości New Britan. 

   Piętnaście minut po wyznaczonym terminie, gdy wszyscy już się ze wszystkimi 

przywitali nastąpiło otwarcie zebrania. Usiadłem wygodnie, wyciągnąłem długopis, a tu 

zostało one zakończone. Nie, nie dlatego, że coś się stało. Wręcz przeciwnie. 

Poprowadzono je bowiem tak sprawnie, wszystko było tak dostępnie wytłumaczone i 

przekazane, że można chyba było od razu przejść do pokoju obok na kosztowanie 

wyśmienitych potraw. Coś jednak udało mi się w tym krótkim czasie zanotować i tym 

chciałbym się ze wszystkimi podzielić. 

   Wybrano na kolejną trzyletnią kadencję dyrektorów: Zofię Zakrzewską, Andrzeja 

Szafrańskiego i Jacka Wagnera. Oprócz nich w dalszym ciągu zasiadają tam: Zdzisław 

Zakrzewski, Piotr Wrona oraz Andrzej Wolny. Ten ostatni jest też przewodniczącym 

rady. 

   Dzięki doskonałej karności finansowej nie stracono w ostatnim załamaniu 

ekonomicznym pieniędzy. Podczas gdy uniom kredytowym zezwala się na straty ze 

względu na nie spłacane pożyczki, aż do 3%, nasza unia przez 35 lat działalności straciła 

zaledwie niecałe Ľ%. Wspaniale. Ze względu na uzyskanie wysokich ocen od rządu 

federalnego nie musi już co roku poddawać się kontrolom finansowym. Może to robić co 

18 miesięcy. Poprzez swe wyniki mogą zainwestować w zakup budynków więcej niż 

standartowe 5% budżetu. Tak też ostrożnie robią. 

   Nie mogę w tym miejscu nie poddać się chwili refleksji. Patrzyłem na państwo 

Zakrzewskich. To oni i grupa kilku jeszcze ludzi założyli w roku 1974 tę organizację. Do 

dziś są jednymi z głównych jej filarów. Robią doskonałą robotę zarówno dla członków 

jak i polonijnej społeczności. To Polam bowiem pomaga nam w naszych harcerskich 

akcjach, w wysyłce pieniędzy do Polaków w Kazachstanie, w promowaniu polskiej 

kultury, funduje nagrody w konkursach recytatorskich. Wymieniam tu tylko rzeczy, o 

których ja wiem, a robi podejrzewam, że o wiele, wiele więcej. Dziękuję w imieniu nas 

wszystkich. Zachęcam też do zostania członkiem tej naszej wspólnej polonijnej instytucji 

finansowej. Aby więcej się o nim dowiedzieć, wystarczy wejść na stronę internetową 

www.PolamFCU.com  

Nie czekajmy do jutra. 
 

P.S Jego majątek na koniec 2008 roku sięgał kwoty sześćdziesięciu milionów dolarów. 

      Tak, tak. Zadzwońcie (650) 367-8940   ❒ 
 

__________ 

Belka        Ryszard Urbaniak 
 

   Tym razem nie jest to tekst o wybitnej osobistości ze świata polityki - Marku Belce, 

ekonomiście, byłym wicepremierze i ministrze finansów. Chciałbym napisać o czymś 

zarówno znacznie prostszym jak i nie mniej ważnym, a mianowicie o elemencie 

konstrukcyjnym podlegającym zginaniu, wykonanym z drewna, podpartym w dwóch 

punktach, który jak to wyjaśnia słownik – przenosi obciążenie pionowe do podpory.  

   Nawet jeżeli to wyjaśnienie jest niezbyt absorbujące, czy też zbyt długie, wokół tej 

właśnie belki, wokół jej właściwego zamocowania spędzono długie, często 

niedostrzegalne gołym okiem w efekty - tygodnie pracy społecznej, dozorowanej przez 

najlepszych miejscowych specjalistów od budownictwa.  

   Wzmacniano fundament, ściany, wymieniano deski. W sobotę drugiego maja 2009 

roku, choć ze starchu trzymałem się blisko drzwi, którymi mógłbym uciec, belka powoli i 

majestatycznie podjechała podnoszona dwoma podnośnikami pod sufit. Usunięto 

dotychczasową ścianę. Kilka godzin jeszcze trwało jej mocowanie, aby w końcu 

wczesnym popołudniem niektórzy z tych, którzy przyczynili się do tego sukcesu – 

zasiedli tuż pod nią, aby spożyć lunch. Tuż pod nią! Jak konstruktor mostu musi przejśc 

przez ukończone swoje dzieło, tak i oni udowodnili w ten sposób, że wierzą w swoją 

dobrze wykonaną pracę. Dach nie zapadł się. Sufit był w tym samym miejscu i dnia 

następnego podziwiany przez wychodzących po mszy świętej parafian. 

   Pomimo zamknięcia pewnego bardzo ważnego etapu, pracy do wykonania jest jeszcze 

ogrom. Ryszard Mleczko, prezes Zarządu East Bay Polish American Association, która to 

organizacja jest właścicielem ośrodka polonijnego w Martinez, zachęca wszystkich, 

którym nie jest obca polonijna społeczność - do pomocy. Potrzebna jest do 

najróżniejszych prac, każda para rąk. Woluntariusze spotykają się w Martinez co sobotę.  
 

Rozpoczął się początek końca remontu upiększającego budynek w Martinez. 

   Chętni do tej opłacanej uściskiem dłoni - pracy, mogą skontaktować się dzwoniąc na 

numer 925.759.5872 lub pocztą elektroniczną pisząc na adres rdrewniany@sbcglobal.net 

   Wiem, wiem, że już wymieniałem poświęcających swój prywatny czas społeczników, 

aby jednak zapłacić im w jedyny możliwy sposób – czyli dziękując, aby zachęcić innych, 

wymienię ich raz jeszcze. Ponieważ wszyscy oni są równie wspaniali, więc wypiszę ich w 

żadnej konkretnej kolejności: Wojtek Mizerski, Bogdan Jeczmień, Pavel z Czech, Piotr 

Bojanowski, Ryszard Gądek, Marek Soja, Ryszard Urbaniak, Jarek Urbaniak, Ryszard 

Mleczko, Władek Grobelny, Zdzisław Różański, Marek Jaworski, Marian Kizior, Leszek 

Trzeciomajowy festiwal w San Francisco. 
Ryszard Urbaniak 
 

   Deszczowy poranek trzeciego maja 2009 roku, nie wróżył nic dobrego dorocznemu 

Festiwalowi, organizowanemu przez północnokalifornijski oddział Kongresu Polonii 

Amerykańskiej. Znajdujący się w samym centrum miasta San Francisco, piękny park 

Golden Gate oraz położona tam  przestrzenna hala “Fair building”, od wielu już lat jest 

dla niego gościnnym miejscem. 

   Podczas wyznaczonej oficjalnej godziny rozpoczęcia – jedenastej rano, trwały jeszcze 

ostatnie prace przygotowawcze. Podłączano sprzęt, donoszono krzesła. Między 

zapinającymi wszystko na ostatni guzik stanowiskami, snuła się garstka ludzi. Pośród 

innych stoisk byli tam: “Łowiczanie”, hacerze, Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II 

z Walnut Creek, pachnące wędliny “Seakor Market”, www.poloniasf.org, KPA, stoisko        

z piękną biżuterią.     W Sali obok podawano polskie potrawy oraz piwo. 

   Część oficjalną rozpoczęło odśpiewanie hymnów państwowych, przemówienia 

wiceprezesa KPA – mec. Grzybowskiego, Konsula Honorowego RP – mec. Keroskyego 

oraz  inwokacja ks. Winnickiego S.Ch.. Całośc bardzo sprawnie prowadziła Caria 

Tomczykowska prezeska Polish Arts and Culture Fundation.  

   Zaczął się czas tańców ludowych. Z konieczności dostawiano krzesła. Z konieczności, 

gdyż tłum uczynił się taki, że gdyby tylko ściany były gumowe… możnaby powiększyć 

salę, aby zrobiła się przestrzenniejsza. Na scenie najbardziej żywiołowo jak tylko 

pamiętam do tej pory, fruwali wprost nad podłogą “Łowiczanie”. Furorę zrobiły tańczące 

maluchy z Polskiej Szkoły w Union City. Serce rosło, gdy patrzyłem na dzieci ze Szkoły 

Języka Polskiego z Walnut Creek. W międzyczasie na scenie grał również i śpiewał 

prezes Domu Polskiego w Roseville koło Sakramento – Bogdan Komorniczak. Jego głos i 

dzwięk gitary działały kojąco. Z boku przygrywała co jakiś czas na pianinie niesamowita 

jak zwykle Agnieszka Hajdukiewicz. Wspaniały sukces. Cieszył się z pewnością z niego, 

prezes KPA – Zdzisław Zakrzewski, który w roku poprzednim zaskoczony był 

wyjątkowo niską frekfencją. Rok bieżący wynagrodził mu to.  Pośród tego wszystkiego 

chodziła harcmistrzyni Krystyna Chciuk; kobieta legenda, która oprócz innych rzeczy 

przyłożyła i swój palec do zapoczątkowania kilkadziesiąt lat temu tegoż festiwalu. Wśród 

obecnych nie zabrakło harcerskich mundurów druhostwa Pisańskich, osoby kierownika 

szkoły polskiej Tomasza Kotlińskiego, prezesa “Łowiczan” Mary Kay Stuvland, 

krzątającego się organizatora wykonawczego festiwalu – Andrzeja Szafrańskiego oraz 

wielu, wielu niemożliwych do wymienienia z braku miejsca, innych znaczących postaci. 

   Nie byłbym chyba sobą, gdybym korzystając ze sposobności nie dorzucił i swego 

krótkiego komentarza. 

   Kiedy w roku 1791, Sejm Czteroletni ustanawiał tę drugą na świecie Konstytucję, nie 

przypuszczał, że po wielu setkach lat, daleko od Ojczyzny, to ta data być może raz 

jeszcze zjednoczy miejscową Polonię. Ponownie stanęły mi przed oczami słowa jakże 

zawsze aktualnego wstępu do tego znamiennego dokumentu. 

   “Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji 

narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego 

wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, 

która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiacych obcej przemocy nakazów, ceniąc 

drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość 

zewnetrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, 

chcąc oraz na błogoslawieńtstwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń 

zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra 

powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic        

z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świetą, 

za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną 

wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to 

konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.” 

   Aż wierzyć się nie chce, że mimo tych kilkuset lat od jej napisania tak bardzo nadal jest 

aktualna. Posłuchajmy jej i raz kolejny wprowadźmy w życie.  

   Festiwal dzięki niesamowitej jego reklamie dokonanej przez Edmunda 

Lewandowskiego, znany był wszędzie. Pisano o tym wydarzeniu w amerykańskiej prasie, 

mówiono w radiu. Powstała strona internetowa  www.PolishFestiwal.com, informacja 

przekazana została przez serwis www.nasza-klasa.pl. Miasto oblepione zostało około 

dwustoma plakatami wydrukowanymi przez Ryszarda Mleczko. To i ogrom pracy 

podczas przygotowań i samego już festiwalu , włożonej przez bardzo wielu ludzi dobrej 

woli, przyczynił się do tego ciężko wypracowanego sukcesu.   Gratuluję.   ❒ 

Małaszewski, Mirek Winkel, Kazimierz Kaciak, Zygmunt Pozarzycki, Krzysztof 

Małaszewski, Wojtek Grobelny, Staszek Grobelny, Marek Kuraczyk, Artur Wilczkowiak, 

Lech Jaszczolt, Seweryn Makosa oraz niezapomniane panie, ktore gotuja posilki: 

Krystyna Oczkoś, Iwona Urbaniak, Irena Grobelny, Celina Pituła, Magda Mleczko i 

Joanna Michta     Jesteście wspaniali. 
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Polish Spirit in Arizona  
By: Dariusz Zakrzewski 
 

   Phoenix Metropolitan area can claim the 

highest number of Polish emigres on the 

US West Coast, only second to California. 

Some of the members of Polonia, came 

directly from Poland, most however, 

resettled from the Chicago, New York, 

New Jersey and Detroit areas. A few lured 

by low real estate prices, moved from the 

Golden State. In general, Polonia in the 

Valley of the Sun, is rather affluent. Many 

came here, after selling their homes, when 

prices were at their peak. The current real 

estate meltdown however, dwindled many 

a fortune and made a dent among those 

that played the real estate game and got 

stuck with multiple homes. 

   Polonia life in the Valley evolves 

around a few institutions. Most prominent 

among them, the Polish Parish of Our 

Lady of Częstochowa, with its John Paul 

II School, the Pulaski Club, the Vagabond 

Center and Nicolas Copernicus School. 

There are a sizable number of bakeries, 

delis, restaurants and a multitude of other 

Polish businesses. There is one part time 

radio station, a local publication and two 

newspapers, one of which is the News of 

Polonia. There are two major websites 

w w w . a z p o l o n i a . c o m  a n d 

www.radiopomost.com. Polish  Visual 

Artists in Arizona, LLC and the Polish 

American Congress, for the most part 

complete the picture. All in all, it adds up 

to a rather vibrant and relatively well 

organized community, with a lot of  

potential. It is difficult to assess the 

numbers. In general according to the 2001 

US census, 140,541 Arizonians declare 

Polish ancestry. This figure however, does 

not take into account, the two big waves 

of new Polonia members who arrived in 

the 2004 and 2006 period. 

   Best positioned to center Polonia’s 

activities, is the Polish Parish. It claims 

some 800 registered souls, but even that 

number is difficult to assess. Many 

occasionally come, that have not 

registered and perhaps only half of the 

registered parishioners show up. The 

church can accommodate 536 people and 

more if need be, when the parish hall is 

used on Christmas and Easter days. With 

the Saturday 5:30 evening mass and 

Sunday 9:00 and 11:00 am masses, a total 

of roughly a thousand people attend. To 

the best of my estimate, it constitutes 

some 10 % of Polish speaking Polonia in 

Phoenix. That number may surprise and 

perhaps disappoint, but there are multiple 

complex reasons why it is not higher. 

   It would be accurate to conclude that 

Polonia in Phoenix is split into three 

factions. One, that more or less regularly 

attends the polish masses and one, that 

used to, but for a variety of reasons no 

longer does or wants to. It often centers 

around the other aforementioned 

prominent institutions, like the Pułaski 

Club. Call them rebels if you wish. There 

is of course, some overlapping between 

them.  The third fraction is simply 

unassociated. Sadly enough,  rather stern 

antagonisms exist, which effectively 

prevents local Polonia from using its full 

potential, to aspire and achieve higher 

goals. Despite a number of activities 

occurring throughout the year, organized 

by the Polish American Congress, like the 

Polish Heritage Ball or the Annual PAC 

picnic, the so called Polish Festival, 

organized annually since 2004 by the 

Polish Parish, none of them specifically 

focuses on promoting Polish culture. They 

are social gatherings, whose main purpose 

is fund raising, entertainment and 

bestowing honors on its members. A 

notable exception is Polish Cultural 

Events, who strive and often present 

admirable presentations, limited in scope 

by lack of funds, proper facilities and 

inadequate support of Polonia. 
 

Arizona to page 14 

Paderewski Returns to 

Poland… With a Little 

Help From His Friends! 
A statue of Paderewski which now stands on 

the campus of Jagiellonian University is a 

duplicate of this Paderewski statue which 

graces the campus of USC  
 

   The seven foot statue of Ignacy Jan 

Paderewski stands proudly in the yard of 

Hy Blythe’s rancho in Paso Robles, 

California. In its upraised right hand are 

tucked several wild turkey feathers 

gathered from the flock that wanders 

freely over the Blythe estate. Mr. Harry 

(Hy) Blythe, a Paderewski admirer, who 

commissioned the statue of the esteemed 

Polish pianist, speaks to Mr. Paderewski 

regularly. No, he hasn’t lost his mind, 

rather he feels Paderewski still has much 

to say to the world and he wants the word 

to get out. Mr. Blythe has made a 

substantial contribution to giving 

Paderewski a new voice and honoring this 

highly esteemed musician and statesman, 

by casting statues of Paderewski and 

sending them around the globe. 

   Approximately sixteen years ago the 

city of Paso Robles began celebrating an 

event known as the Paderewski Festival in 

order to commemorate a citizen of the 

world who became a resident of their 

town. Ignacy Jan Paderewski, world 

renowned concert pianist of his day, 

philanthropist, and rancher chose Paso 

Robles, a beautiful town tucked into the 

dry hills of central California, in order to 

relax and partake of the curative sulphur 

baths at the famed Paso Robles Inn. The 

baths helped ease the pain in his hands 

caused by years of pounding piano keys 

as he toured the world. Eventually 

Paderewski purchased several thousand 

acres of land and produced almonds and 

Zinfandel wine on his ranches, named 

Ignacy and Helena.  

   Mrs. Virginia Peterson, one of the 

original organizers of the festival, died 

several years ago and for a while the 

festival floundered. Its resurrection 

occurred when it was taken under the 

wing of Mr. Marek Żebrowski, Director 

of the Polish Music Center at the 

University of California and as a result is 

making a spirited comeback. 

   Over the years one of the aims of 

organizers and participants of the festival 

was to cast a likeness of Paderewski that 

would grace the city, perhaps in the 

downtown park. Two separate statuettes 

were   commissioned   but   failed  to  gain  
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support from a majority in Paso. Also 

there was the issue of the cost of the 

project. The project would have slipped 

into obscurity had it not been for Mr. 

Blythe who commissioned Jessie Corsaut, 

an artist from Monterey, California to 

create a magnificent statue of Paderewski 

at the Monterey Sculpture Center, in 

Monterey, CA. to grace his own front 

yard and share with the rest of the world. 

   Today a statue of Paderewski proudly 

stands to greet guests arriving at Mr. 

Blythe’s lovely ranch in Paso Robles; a 

clone of that statue, donated by Mr. 

Blythe, stands in the garden of the Polish 

Embassy in Washington D.C., and another 

statue graces the campus of USC 

(University of Southern California) 

Thornton School of Music, where students 

pass the maestro daily on their way to 

classes and rehearsals.  Soon, another 

statue will be greeting students at the 

Jagiellonian University’s School of Music 

in Krakow, Poland. 

   No matter how charming the 

Paderewski likeness may be - you can’t 

use frequent flyer miles to transport 800 

pounds of bronze. So how Pan 

Paderewski got from Monterey, California 

to Krakow is a tale of efforts big and 

small to move this esteemed gentleman 

across one vast country, an ocean and to 

the place the late Pope John Paul II called, 

Arizona from 4 
 

   This fragmentation and polarization 

combined with lack of common purpose 

and middle ground, where all concerned 

could affiliate, is a severe limitation in 

gaining prominence and lobbying power, 

that would correspond to affluence and 

potential of very diverse, vibrant and 

often interesting groups of people, that 

Polonia represents. As mentioned earlier, 

best disposed to such bridge building, is 

the Polish Parish of Our Lady of 

Częstochowa. The upgraded facilities, 

which materialized through the purchase 

of a complex with substantial 

accompanying infrastructure, three times 

larger than the old chapel they replaced, 

present considerable potential. Much to 

the credit of courageous spirit of sacrifice, 

dedication and determination of so many 

parishioners and supporting Polonia 

members, it represents a stunning 

accomplishment, which not only 

considerably raised the standing and 

prestige of the Polish community in the 

Phoenix diocese, being the only ethnic 

church, but providing an image and 

―a far country‖. Well, it happened with a 

little help from a lot of friends.  

   After Mr. Blythe had the statue cast, he 

shared his vision for the artwork to be 

replicated. Hy Blythe suggested he would 

contribute yet another statue if Polonia 

would support the costs of sending the 

statue to the Jagiellonian University in 

Krakow. Rich Wideryński, President of 

the Polish American Congress of 

Southern California, took on the task of 

coordinating the transport. This turned out 

to be a challenge that may have given 

pause to our great Statesman - but over 

time and countless hours on the phone the 

pieces came together.  

   Paderewski was picked up at the 

Monterey Sculpture Center in Monterey 

California, by Pawel Krowicki of 

Henderson, Nevada. Mr. Krowicki and his 

wife own a transportation company that 

usually carries refrigerated goods – but 

graciously accepted this assignment. 

Paderewski relaxed in air conditioned 

splendor all the way to Linden, New 

Jersey where he was received and stored 

by Mr. Ludwik Wnękowicz, owner of 

Doma Exports who also arranged his 

transport to Toronto Canada.   

   Paderewski was flown from Canada to 

Warszawa gratis, (as befits an honored 

statesman), by LOT Polish Airlines, 

thanks to the efforts of Mr. Marek 

Kaszek, Director of LOT Polish Airline 

Cargo Bureau. Now from Warszawa, 

where he slipped in with little fanfare. 

(No! He did not stop to dine at the 

Bristol), Ignacy must get to Krakow and 

gratefully other guardian angels stepped 

in at the bequest of Mr. Krzyz Onzell of 

the Paderewski Foundation located in LA. 

Teresa and Andrzej Krasowski from 

VIVAT arranged for transportation by 

SECAR Spedycja, owned by Mieczysław 

Haftaniuk from Warszawa to Krakow.  

   Along the way Rich was counseled, 

cajoled and alerted to obstacles by an 

army of Polish advisors, including Mr. 

Marek Żebrowski of the Polish Music 

Center at USC, Mr. Marcin Cepielik, 

Editor of the News of Polonia and others 

who wanted to make sure Paderewski 

arrived safely to his destination. We 

cannot forget the incredible work put forth 

by the Polish Consulate in Los Angeles 

under the apt leadership of Ms. Paulina 

Kapuścińska. Ms. Małgorzata Cup, Polish 

Cultural Consul in Los Angeles and Mr. 

Wojciech Bergier, Polish Consul for 

Legal Affairs in LA provided invaluable 

aid when it came to filling out, filing and 

faxing the paperwork necessary to clear 

Paderewski through customs. 
L. - President of DOMA Export, Ludwik 

Wnękowicz and Pawel Krowicki, President 

of Krowicki Truck Lines 
 

   So on April 17th 2009 Ignacy once again 

arrived in Krakow, Poland. He awaits the 

debut of his unveiling to his many 

admirers and adoring public. What a long 

strange trip it’s been. Finally, he’s back 

home! 
 

The Polish American Congress of 

Southern California wishes to thank the 

following individuals and organizations 

for their assistance in this project. 
 

Mr. and Mrs. Harry Blythe of Paso 

Robles for their donation of the 

Paderewski statue and earnest support of 

Polish culture. 

Mr. and Mrs. Pawel Krowicki of 

Henderson, Nevada for the assistance in 

transporting the statue across country. 

Mr. Charles Fischer of the Monterey 

Sculpture Center, Monterey, CA. for his 

patience in storing the Paderewski statue 

and having his staff available on a 

Saturday to load the boxed sculpture into 

Mr. Krowicki’s eighteen wheeler. 

Poland’s Minister of 

Culture at USC 
 

   Bogdan Zdrojewski, Poland’s Minister 

of Culture and National Heritage, paid a 

visit to the USC campus on Thursday, 

April 23. Arriving with his assistant and 

accompanied by Paulina Kapuścińska, 

Consul General of the Republic of Poland 

in Los Angeles, Małgorzata Cup, Consul 

for Culture, Roman Czarny, former 

Consul for Culture, and film director 

Krzysztof  Jankowski ,  Minis ter 

Zdrojewski toured the campus and met 

with Dr. Robert Cutietta, Dean of the 

Thornton School of Music.  

   During a brief afternoon ceremony 

inside Dean Cutietta’s office, Minister 

Zdrojewski decorated the Dean with the 

Gloria Artis medal. This highly 

prestigious award recognizes the most 

outstanding individuals for their 

contributions to Polish culture and is 

usually bestowed upon the recipient upon 

the initiative of the Minister of Culture or 

other high government officials. 

   In his remarks to Dean Cutietta, 

Minister Zdrojewski summarized the long

-standing relationship of the Thornton 

School of Music and the Polish Music 

Center at USC and the Dean’s leading 

role in promoting Polish music and 

culture in Southern California. Dean 

Cutietta thanked the Minister for this very 

meaningful award and describing his 

advocacy of Polish music and cooperation 

with the Polish Music Center as ―the right 

thing to do.‖ In a special note, USC 

Provost C. L. Max Nikias congratulated 

Dean Cutietta and Thornton School of 

Music ―on this magnificent and much-

deserved honor,‖ adding that ―everyone at 

USC enthusiastically applauds you!‖  

   Following the decoration ceremony, the 

Dean and Minister Zdrojewski stepped 

outside the Music School Building for a 

photo opportunity next to the monument 

of Ignacy Jan Paderewski. Paderewski—

one of the most important pianists in the 

history of music—was also a statesman 

and a  humanitar ian and his 

accomplishments in the fields of music 

and diplomacy were recognized by USC 

with an honorary doctorate in February of 

1923. Paderewski’s monument at USC 

was unveiled by the PMC at a special 

ceremony in October 2007, during which 

Provost Nikias, Dean Cutietta, and 

Poland’s Ambassador to the United 

States, Janusz Reiter, participated, 

alongside Consul Kapuścińska and 

numerous members of Polish community 

in Los Angeles.   

   The PMC’s manuscript collection 

housed in the Special Collections 

Department in Doheny Library was the 

next stop on the Minister’s USC itinerary. 

Manuscripts of compositions by leading 
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Joseph L. Drociak,  
Attorney 

 

Over 45 years experience 
 

Personal Injury, Wrongful Death,  

Workers Compensation, Medical  

Malpractice, Wrongful Termination,  

Sexual Harassment, Nursing Home abuse 
 

7627 S. Western Ave.   (323) 971-3981 

12400 Wilshire Blvd.    (213) 384-7900 
 

Los Angeles 

 

Beginning Polish Language 

Study Group 
Meet at Hastings Library 

3325 E. Orange Grove Blvd. 

Pasadena , CA, 91107 

Beginning Saturday September 20th 

from 1.00 PM to 4.30PM. 

For info: Ronald Small 818-785-4094. 

E-Mail dazyron@earthlink.net 

Richard Lis 626-799-7930 

The Forgotten Man  
By: Kaya Mirecka Ploss 
 

The Red Poppy Song 
   Who among us has not heard or sang the well-known song Czerwone Maki Na Monte 

Cassino (Red poppies on Monte Cassino)? “Popioł i Diament (Ashes and 

Diamonds),‖ one of the most beautiful and treasured Polish films made during 

Communist rule in Poland, ends with people singing that song. It became almost like a 

National Anthem. 

   It is well known that Feliks Konarski, who used the pseudonym REF-REN, wrote the 

words to that song. But few know or remember that the stirring music to the song was 

composed by Alfred Schutz. Before the war, Alfred Schutz was one of many composers 

who wrote light tunes, which were easy to remember and pleasant to the ear. Well-known 

male and female singers (among them the unforgettable Mieczysław Fogg) were 

performing Schutz’s songs. Even after the war, the younger generation of singers like 

Połomski, Łazuka, Reńa Rolska and Maria Koterbska were still singing Schutz’s songs, 

especially Winna Jest Wiosna Dziewczyno (It is the fault of Summer Young Lady) 

and Samotnoœæ (Youth). Schutz composed many popular melodies but the one song 

that will go into history is the Czerwone Maki ma Monte Cassino. How sad that very 

few people remember who wrote that melody. 
 

The Bank Clerk 

   Alfred Schutz was born in Tarnopol on July 2, 1910. He studied law at the Jan 

Kazimierz University in Lwów. After he finished his studies he worked at a bank. He 

wasn’t very happy clerking for a bank. Even as a child, Schutz knew how to play the 

piano and so in his spare time he did all kinds of odd jobs at the University Theater, 

mostly connected with music. In time he became a conductor, music arranger and 

sometimes he even composed a catchy little tune. The words to the songs that he 

composed were written by another amateur ―helper‖ at the University Theater, Emanuel 

Schechter. Eventually both Schutz and Schechter became well known in the ―real‖ theater 

world. Together they were coaxed by Wiktor Budźyński,  the  head  of the  most  
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popular radio program in Lwów, Wesoła Lwówska Fala (Entertaining Radio from Lwów) 

to join the program. There Alfred Schutz became the official composer for that radio 

program. 
 

The Music Man 

   In 1937, Alfred Schutz moved to Warsaw where he became the music director of the 

Bufali Theater and the conductor of the Operetta House. With the outbreak of war, he and 

many other artists relocated to Lwów, soon to be occupied by Soviet forces. Schulz was 

in the Soviet Union when he heard about the Polish Army being formed there by General 

W³adys³aw Anders, There, in 1941 Schutz joined the Polish Army in the city of Buzuluk. 

He was assigned to the Propaganda Department of the Army. Together with the Polish 

Army he was evacuated to Iran. In Tehran the first Polish Soldiers Theater was 

established with singers and actors of the pre-war Polish Theater. Among them were 

Renata Bogdańska (who later became General Anders’ wife) the famous singer Zofia 

Terne and the beloved comedian Ludwik Lawiński. Both worked in the Cabaret Qui Pro 

Quo in Warsaw. The man who organized the Theater was Feliks Konarski aka REF-REN 

That group was joined by Alfred Schutz, who became the music director. 
 

The Soldier’s Composer 

   The Polish Soldiers Theater was traveling with the fighting soldiers throughout the 

campaign across Palestine, Egypt and Italy. Besides working in the Soldiers Theater, 

Schulz composed songs and ran a soldier’s radio station in Bagdad, Jerusalem, Cairo and 

Rome. Among others, he composed the songs Bajka o Żołnierzu i Sercu, Maryś, 

Warszawo and Idą Żołnierze (Here Come the Soldiers). The Soldiers Theater was 

stationed near Monte Cassino in Campobasso. The American and the British soldiers had 

tried for a few days to conquer the Monte Cassino Hill on which the Famous Monastery 

was located. Each unit failed. The turn had come for the Polish soldiers to try and conquer 

the Monte Cassino Hill. The night before that historic battle, around midnight a very 

excited Feliks Konarski (REFREN) walked into Schutz’s room. He threw at Schutz hand 

written pages starting with the words Czy Widzisz Te Gruży Na Szczycie (Do You See 

……) demanding that Schutz compose the tune to the words. Deeply moved by the words, 

Alfred Schutz read them over and over. When he put down the pages the melody was 

already composed in his head. He sat at the piano; next to him sat Mr. Konarski. Neither 

one got up until the whole melody was on paper. Alfred Schutz was the first who sang the 

whole song to Mr. Konarski. 
 

The Polish Flag on the Hill 

   The next day, May 19, will forever be important in Poland’s history. Polish soldiers 

stormed Monte Cassino and after a bloody battle where many lives were lost, they put a 

Polish flag on top of Monte Cassino. That same day, the song written by Konarski and 

Schulz was performed at the Polish Soldiers Theater. There wasn’t a dry eye in the 

audience. Those weary soldiers who fought so hard and who lost so many comrades cried 

like children. From then on, the song became like a hymn to the soldiers and a symbol of 

their battles in all their fights on the way to a free Poland - as they believed. 
 

The Forgotten Man 

   After the war, Alfred Schulz emigrated to Brazil. There he worked in Brazilian Theaters 

as an accompanist. He also composed a couple of well-known Sambas, but he longed for 

Europe. In 1961, he returned to the continent and settled in Munich, Germany. 

Occasionally, though sporadically, he worked for Radio Free Europe which had its 

headquarters in Munich. He often complained to people that he felt abandoned and 

forgotten. 

   Alfred Schulz died in Munich in 1999 at the age of 89. He died without a big funeral. 

No one was carrying flowers to his resting place or carrying on a cushion the many 

medals that were bestowed upon him. No one mentioned the famous Czerwone Maki na 

Monte Cassino song that he composed. Only a last minute intervention by someone who 

knew him prevented him from being buried in a mass grave for paupers in Munich. 
 

Some of Us Remember 

   He was always a very modest person but he deserves to be remembered. I hope that 

when you hear that song again, that you will remember the man who composed it and 

died completely forgotten. 

   There was a great need in me to write about Alfred Schulz. I met him as a young girl 

and looked up to him with admiration. He, Ludwik Lawiński and Konrad Tom were 

especially kind to me when they met me immediately after the war. It was thanks to them 

that I joined the Polish Soldiers Theater first in Italy and later relocated with to the 

Theater in England. I was 16 at that time and had quite a lovely voice. 

   I can truly imagine Alfred Schutz sitting somewhere in Heaven surrounded by Polish 

Battle of Monte Cassino 
 

   This historic battle happened 65 years 

ago. It was one of Poland’s greatest 

battles for freedom. It was also a time of 

unique glory. What happened to make this 

event unique is that, similar to the Battle 

of Vienna successfully won by John 

Sobieski, this too was fought on foreign 

soil and successfully won. l speak to no 

one’s surprise, I hope, of the famous 

Battle of Monte Cassino fought on Italian 

soil. 

   It all began at 4:45 a.m. on September 1, 

1939, when Nazi Germany attacked 

Poland and thus started the Second World 

War. When it became clear four days later 

on September 5 that the French and 

British would not attack Germany even 

from the air, Poland alone had to bear the 

brunt of the total German war machine 

which consisted of 72 infantry and 

armored divisions and an air force of 

2,600 planes. Historical analysts have 

indicated that if the French army had 

launched a major offensive in the first ten 

days of September, such an attempt would 

have almost certainly carried the French 

across the Rhine river and into Germany. 

The subsequent course of WWII would 

then have been very different. This, 

obviously, did not occur. 

   At that time, Poland was bound with the 

Soviet Union by five peace and 

non-aggression treaties. Nevertheless, at 

the most critical moment on September 

17, 1939, the Soviet government, in 

compliance with the Molotov - 

Ribbentrop Agreement that it had signed 

with Germany in August, 1939, and in 

defiance of 11 pledges and agreements 

that it had with Poland, ordered the Red 

Army to cross the Polish frontier. After a 

short resistance, the Soviet Union 

imprisoned the remaining units of the 

Polish Army which had been part of the 

Allied army. What is left unsaid in many 

historical instances is that at that point in 

time, in addition to the imprisoned 

military personnel, the Soviet 

Government forcibly sent close to two 

million civilians to forced labor camps in 

Siberia. 

   After the Soviet Union was attacked by 

their German ally, Hitler, they were 

forced to grant amnesty to Poles who 

survived the forced labor camps and 

prisons. A Polish-Soviet Treaty was 

signed in July, 1941. The haggard masses 

of liberated Poles poured out of the labor 

camps and organized themselves into the 

Second Polish Corps, which served under 

the command of General Władysław 

Anders.  

   In May, 1944, they participated in the 

famous assault on the Benedictine 

Monastery at Monte Cassino, which was 

occupied by the Germans. The Monastery 

was constructed of concrete and stone and 

afforded the Germans an eagle’s view of 

the Liri valley and the road leading to 

Rome. 

   The Battle of Monte Cassino was the 

turning point in the Italian campaign. All 

told, four assaults were launched against 

those positions, in January, March, and 

May, 1944. The first three failed. 

   Polish troops took part in the fourth.  

Whether they had to undertake that task is 

a question which continues to arouse 

heated discussions to this day. However, 

what can one do? It is not for soldiers to 

Jacek Nowaczyński 

   Poland’s historic 1791 Constitution was 

celebrated with a gala event on Monday 

May 4 at the Broad Stage Auditorium in 

Santa Monica. Paulina Kapuścińska, 

Consul General of Poland in Los Angeles, 

began the evening by decorating a number 

of Polish veterans and delivering remarks 

on Poland’s political past and the present. 

Following the official part, the Polish 

Constitution Day Celebration continued 

with a piano recital by Marek 

Tomaszewski, who was specially invited 

for the occasion from Paris, France, where 

he has lived for several decades.  

   ―Celebration of Springtime‖ was the 

theme for Mr. Tomaszewski’s program 

Unsaid truth that hurts 
 

   May happens to be a month when 

everyone is getting quite stressed about 

their education. Neither wine nor beer is 

the main drink of every student at that 

time. With small breaks from books, 

everyone is looking into the future that is 

dazzling. Vacation! – everyone seems to 

have such a concept in their minds before 

actually immersing into a number of 

books that need to be read before the final 

exams are taken.  

   May starts with a ―long weekend,‖ as 

this period is commonly termed in Poland. 

It consists of at least three free off-work 

days commencing on 1st May – Labor 

Day, and usually finishing on 3rd May – 3r 

Constitution Day. The time of sitting 

exams comes afterwards. 

   Exam season starts with Matura being 

the scope of media at the very beginning 

of May. This year Matura was widely 

considered too easy. From a perspective, 

it has been regarded as having been 

prepared for retards that can just read and 

copy/paste passages from texts. No efforts 

to prepare their own discursive essays, no 

need to think reasonably and coherently in 

order to pass Matura this year, they say, 

results in a number of professors tearing 

their diplomas into pieces claiming that 

this is not a standard that they wish Polish 

youngsters would meet when they are on 

the verge of becoming adults. Let them 

destroy their academic writings, recent 

high-school graduates seem to suggest 

through their behavior.  

   After the hours of anxiously waiting for 

their Matura written assignments, they are 

faced with the freedom that they had been 

yearning for so long. They happen to 

celebrate it just after the end of the first 

day of Matura, the first exam which is just 

the peak of iceberg they had been 

obediently studying to reach. Beer and 

wine are then in their hands. Not only are 

they happy now that they finally took 

their first ―mature‖ exam, but they are 

also mesmerized with the idea of tasting 

alcoholic beverages.   

   They are just they. They have had no 

previous history of achievements. They 

have never been awarded anything. They 

have never been. That’s the bittersweet 

story of their generation that happens to 

be heard from in every corner of Poland. 

They have been brought into a cosmos 

that is no longer willing to accept the new 

open-mindedness, cleverness and 

individualism. They are therefore forced 

to get into the pocket – the key. Outside-

the-pocket thinking is strictly forbidden. 

No one would even think of that. Such a 

thought would never spark in the minds of 

sane people who would love to start their 
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   To live in the Boston area and not to 

participate in the marathon, either as a 

runner, cheerleader, spectator or at least 

check out the list of your local runners in 

the paper over your morning coffee is a … 

sin. It’s as mandatory as watching a Red 

Sox game, but much cheaper. Drive 

around suburbs like Newton or Hopkinton 

in the early spring and see how many 

runners you can count…   

   Try to skip it, and you’ll regret it. The 

next year, accessorized with a folded 

chair, you’ll march right onto the course.  

   The marathon for Boston is what the 

Macy’s Day Parade is for NYC, the Rose 

Parade is for Pasadena, or the Rodeo is for 

Prescott, AZ.  

   The date, Patriot’s Day, was picked to 

commemorate the Battle at Lexington on 

April 19th, 1775 and Paul Revere's 

midnight ride to alarm the locals that the 

British were coming although the present 

route of the race does not quite cover the 

original one. 

   In truth, Revere wasn’t alone, there 

were several riders, and all went in 

different directions so the organizers of 

the marathon did not know which route to 

choose.  In 1897, the original roads did 

not exist anymore and those that did 

needed to spread out the exact length, as 

required. So the location of the marathon 

did get a little adjustment.  

   On the day of the famous race, the town 

of Hopkinton clears out its locals, and the 

out-of-towners move in, around twenty-

seven thousand strangers, crazy enough to 

run 26.2 miles (42 km) to prove 

something, or because they lost a bet or 

wanted to have a little fun. You definitely 

have to be crazy to run such distance and 

still claim to have fun...  

   When our friend, Ruedi (native of 

Switzerland), ran his last marathon, he 

twisted his ankle right at the beginning of 

the race, but continued without telling 

anyone. His wife, Madeline, found out, 

and Ruedi was ―banned‖ from running 

and only allowed to… exercise his upper 

arms and face muscles by playing flute at 

the Old Sturbridge Village,  the colonial 

open air museum, local tourist attraction.  

Well, his age also had something to do 

with it. Although thrilled to wear the 

colonial clothes, it was nothing compared 

to the excitement of running the 

marathon. He tried bicycling, but this year 

he stood on the route past Heartbreak Hill, 

to cheer on the others. Can’t keep them 

far from the race for too long, can ya!  

   Kevin, also from our West Brookfield 

marathon team, never possessed the body 

of a runner, but always signed up first 

(and often finished the last of the group); 

he trained away from home, during his 

business trips overseas. Going on long 

runs in unfamiliar surroundings, 

sometimes waving down a taxi when he 

forgot how to get back to the hotel. On his 

last marathon, his wife Carol joined him. I 

think they are done for now, but they 

supported Francis greatly in his fund 

raising efforts. 

   In 1996, Uta Pipping from Germany 

was going for her third title when she 

became ill (with ‖women issues‖) and 

ended up in the hospital for the next two 

days ―completely drained from the race 

and from loss of fluids.‖ But she made it 

to first! Although she was all covered up 

in blankets.    
 

Dedication? You bet… 

   Poles are somehow represented. This 

year, it was a group of 27 runners, but it 

could be better. In the marathon’s 

archives, Polish Olympian, Ryszard 

Marczak is named one of the 10 ―grand 

masters,‖ as for some, life begins after 40. 

Note that, more than half of the entries are 

40 years old and up. So, gear up, get over 

here and I’ll wait for you with a Polish 

flag. Just please , don’t put ― Polska‖ on 

the back of your shirt but on the front so I 

know that you are coming! Marczak set 

the record twice, first in 1988 when at 42 

years old he came in at 2:17 (his best ever 

as an Olympian was 2:11) and then in 

1996, this time in the over 50 category at 

2:27. This latest record was never even 

threatened.  

   There was another ―Polish‖ accent, this 

one visible for everyone. One of the 

sponsors of the race was Poland Spring 

water. You would hear the voice of the 

commentator (at the very finish) every 

couple of minutes, announcing: ― There is 

Polish water waiting for you! So keep 

moving and congratulations!‖ The Poland 

water has nothing to do with Poland but 

Maine, still the sound of ―Polish water‖ 

was amusing... 

   (The year 1976 had to be the hottest 

marathon. It was during the heat wave of 

100F. The fire department was called and 

sprayed the runners, and it is now 

remembered as the ―Run of the hoses.‖). 

   Jacek and his running buddy, Tom train 

on the New England back roads, unlike 

Wanda Panfil who won the race in 1992, 

after training in Mexico, at a high 

elevation. Besides that, leaders are just 

like us. I was volunteering at Heifer 

International for the Global Village when 

I started a conversation with a guy who 

volunteered for the Kenyan site ―next 

door.‖  I was surprised to learn that he, 

just as Jacek was also a runner, ran the 

Boston marathon in the past (!), and even 

more surprised to find out that his best 

time ever was 2:09!!! So then I realized 

that this guy next to me, milking a goat, is 

one of those elite runners… He traveled 

from Washington, where he was studying, 

sponsored by Nike, he came to represent 

his country at Heifer. 

   Once in NYC, we attended a pre-

marathon get-together party  for  a  Native  
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American runner sponsored by a friend of 

ours. This young man trained in New 

Mexico and tried to qualify for the 

Olympics. His coach was on the Olympic 

committee and was fascinated by … Irena 

Szewińska, a legendary Polish racer, 

Olympian gold medalist, 10x record 

setter, who was also on the committee at 

the time.   

   He did not make it to the Olympics, but 

the food at the party was free and we had 

a good time…  

   That year Jacek won his bib number in 

the lottery. The NYC marathon only 

allows runners with numbers unlike 

Boston where a number is not required, 

where you can jump in anytime.  The 

NYC race starts in Staten Island where 

Jacek and others were taken from 

Manhattan by buses. To kill time, Francis 

and I, visited polar bears at the Central 

Park zoo . We made it to the Guggenheim 

Museum to check out some big name 

fashion designers’ dresses on display, 

when we got a call from Jacek who had 

already passed the Verrazano Narrows 

Bridge and was coming down Second 

Ave. We saw him there first, and since the 

course is in a loop shape, we walked back 

to Central Park to see him again, this time 

near the finish line…  We did it two years 

in the row,   as Jacek won his number 

twice. 

   If you are not as lucky as he was to get a 

number you need to qualify, but it’s 

tough... Jacek figured out that to win the 

lottery, he had a better chance if he signed 

up as a Polish runner rather than an 

American less competition as there is a 

special pool for the foreigners, much 

smaller, but there are less runners. So he 

did, and it worked both times. Then it got 

complicated, because the organizers sent 

his registration and his chip (computer 

chip that you attach to your shoe for 

tracking) to his …grandma’s because that 

was the address that he used when he 

applied. The marathon is in five days and 

Babcia calls - she’s got the chip! 

   Can’t get the number without 

registration, can’t run without the chip, 

the number pick up is at the Bay Expo, 

day before the marathon, so we needed it 

by then. Can’t send it (might not make it 

on time) or fax it.  

 

   We came up with yet another plan (we 

are getting better at this!). We’ll ask 

Jacek’s cousin to go to the Okęcie Airport 

and give the registration and chip to 

someone who is traveling to JFK airport. 

We’ll drive (3 1/2 hours each way on a 

weekday!) to get it, then two days later 

drive back for the race. The cousin found 

a person, an old lady, willing to take the 

envelope but she wasn’t flying to JFK but 

to… Newark, New Jersey. ―She is 

wearing a grey coat!‖ the cousin shouted 

into the phone. 

   So we drove to New Jersey… Although 

we left ahead of time, of course we got 

stuck in traffic, arrived as the plane 

landed. The passengers poured out at the 

gate, several old ladies wearing grey coats 

popped up! With my poster board 

prepared, I started to write down Jacek’s 

name when a lady approached us. She was 

holding a large yellow envelope, and I 

believe, we gave her Ferraro Roche 

chocolates for it and assured her that ―No, 

Vet of famed Polish 

WWII unit honored on 

103rd birthday 
By: Yuras Karmanau  
AP article sent by: Andy Gołębiowski  

(Kresy Sybiraki website) 
 

IVANYETS, Belarus (AP) Tortured by 

Stalin’s henchmen and attacked by 

Hitler’s forces, Aleksander Szekal almost 

became one of World War  II’s millions 

of victims. 

   But he survived the Soviet Gulag and a 

famous battle against the  Nazis - and was 

honored on his 103rd birthday this week 

as the oldest living veteran of a celebrated 

Polish unit that helped defeat Hitler’s 

army in Italy. 

   Military attaches brought greetings from 

the governments of Britain, Italy and 

Poland, which promoted him from soldier 

to officer. The ceremony was held 

Monday at a Polish community center in 

western Belarus - from which he was 

uprooted early in the war, not to return for 

60 years. 

   In between, Szekal endured the 

hardships of Soviet Communism and the 

fight against fascism. 

   “Both of these 20th Century ideologies 

became hell for me,” said Szekal, who 

walks with a cane but feels healthy and 

remains sprightly. 

   He lived a quiet life as a lumberjack 

until 1939, when Hitler and Stalin divided 

eastern Europe with a nonaggression pact 

and the Soviet Union annexed his 

homeland, which had been part of Poland. 

   Szekal, who had served in the Polish 

army, was torn from his new wife, 

imprisoned by Stalin’s secret police in 

Belarus and tortured until he confessed to 

“anti-Soviet activity.” He said his captors 

stuck needles under his toenails and left 

him naked in the freezing cold, 

inadvertently saving his life by tossing 

him into a barn after they thought he was 

dead. 

   Szekal was then sentenced to eight years 

in the Soviet Gulag in 1940 and shipped 

by freight car to Russia’s Pacific Coast 

with other Polish soldiers. Many died 

during the long journey. 

   In prison, he and the other inmates dug 

trenches and struggled to survive in one of 

the world’s harshest environments. 
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   “People were dying like flies before my 

eyes - from hunger, cold and fatigue,” 

Szekal told The Associated Press, as he 

sat in the living room of his brick home. 

He said he made his last confession to a 

Catholic priest who was digging beside 

him in “the trench that was meant to be 

our common grave.” 

   But Szekal was saved when Germany 

invaded the Soviet Union in 1941. He was 

recruited to fight with an army formed 

with Stalin’s permission and commanded 

by Polish Gen. Władysław Anders, which 

Did the Mossad buy 

Polish Shipyards? 
Grzegorz Wierzcholowski 
Niezależna.pl 
 

   Mystery buyer - United International 

Trust has purchased major parts of the 

Gdynia Shipyards property. As checked 

and reported by the Niezależna.pl portal – 

United International Trust is owned by 

Sapiens International Corporation NV, 

which in turn belongs to Emblaze Ltd. 

Consortium. One of the Board members 

of Emblaze Ltd. is Nahum Admoni – 

former head of the Mossad in 1982-1989. 

   ―The buyer who purchased major parts 

of the shipyards property which is 

essential for ship building, expressed a 

willingness and readiness to continue ship 

building in the Gdynia Shipyards‖ – said 

Minister of Treasury Aleksander Grad, in 

his comments to the unexpected sale of 

the most important part of the shipyards 

property to United International Trust, the 

same company which recently won bids to 

purchase a major part of the Szczecin 

Nowa Shipyards. 

   Per ―Gazeta Wyborcza‖ this mystery 

buyer from the Netherlands Antilles 

which doesn’t have an internet page, ―is 

connected with Kuwait and Qatar 

investors.‖  
 

The truth is quite different. 

   United International Trust is a tax 

―branch‖ of Sapiens International 

Corporation which is shown on New 

York’s NASDAQ. In the top management 

of Sapiens International, we can find 

many people connected with the Israeli 

Army: 

- Sapiens President and Chief Executive 

Officer – Roni Al-Dor served in the 

Israeli Air Force and graduated from its 

prestigious University with a degree in 

Computer Science, 

- Sapiens Chief Operating Officer - Rami 

Doron is a specialist in electronics who 

for seven years was an officer in the 

Israeli Air Force, 
 

Polish shipyards to page 16 

Polish shipyards from 1 
 

- Sapiens R&D Vice-President – Sagi 

Schliesser, was a commander of a 

Computer Training School associated 

with the Israeli Defense Forces, 

- Sapiens Vice-President and Product 

Manager – Martin Greenberg, served for 

over eight years in the Israeli Defense 

Forces ―Mamram‖ computer center. 

―Mamram‖ is a specialized unit 

generating information for all military 

units in Israel. It developed an intranet 

system of communication for army and 

intelligence units. 

   Officially, Sapiens International and its 

subsidiary United International Trust are 

computer science and technology 

companies that specialize in applying new 

solutions for business. Neither one has 

any experience in ship building. 

   The internet page of Sapiens 

International Corporation NV shows that 

this company is a member of Formula 

System holding, which in turn was 

purchased in November of 2006 by 

Emblaze Group. 

   Per the Niezależna.pl portal, Nahum 

Admoni became a member of the Board 

and the consultant-director of the Emblaze 

Group on September 11, 2008. He is a 

former employee and former head (1982-

1989) of the Mossad, an Israeli 

Intelligence Agency. He left Mossad after 

it became public that he supervised Israeli 

spy Jonathan Pollard who stole U.S. 
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Zesłanie ducha 

świętego 

chrześcijańskie 

pentecostes 

Ks. Lucjan Kamieński, SDB 

   „A kiedy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy 

wszyscy znajdowali się razem na tym 

samym miejscu. Naraz dał się słyszeć 

pochodzący z nieba szum, jakby uderzenie 

gwałtownego wichru, który napełnił cały 

dom, gdzie wszyscy przebywali. 

Równocześnie pojawiły się nad nimi jakby 

języki ognia, rozdzieliły się i po jednym 

spoczęły na każdym z osobna. Wtedy 

wszyscy zostali napełnieni Duchem 

Świętym  i zaczęli mówić obcymi językami, 

tak jak sam Duch Święty pozwolił im 

mówić” 

 (Dz Ap 2, 1-4). 
 

   Pentecostes czyli Pięćdziesiątnica dla 

narodu żydowskiego była dniem w 

którym naród izraelski celebrował 

pamiątkę związaną z wydarzeniem, kiedy 

za pośrednictwem Mojżesza, na Górze 

Synaj naród izraelski otrzymał 10 Bożych 

Przykazań. 

   W dniu kiedy przypadło wspmonienie 

tego wydarzenia apostołowie byli 

zgroamdzeni w Wieczerniku. W ten 

sposób żydowskie święto Pentecostes 

przeobraziło się w chrześcijańską 

Pięćdziesiątnicę. W tym dniu Duch 

Święty zstąpił na apostołów i Matkę Bożą 

zgromadzonych w Wieczerniku. 
 

Kim jest Duch Święty? 

   Duch Święty jest istotą niewidzialną,  

jest duchem a ducha nie można ani 

dotknąć ani zobaczyć. Z historii biblijnej 

Nowego Testamentu znamy dwie formy 

pod jaką ukazał się Duch Święty:            

w formie gołębicy kiedy zstąpił na Jezusa 

podczas chrztu w Jordanie. Natomiast      

w dniu zesłania Ducha Świętego zstąpił 

na apostołów w postaci języków 

ognistych. Pamiętajmy jednak, że Duch 

Święty nie jest ani gołąbkiem ani 

językiem ognistym. Dla nas Wszystkich 

Duch Święty jest misterium czyli 

tajemnicą. 

   Zgodnie z nauką Kościoła Duch Święty 

jest Trzecią Osobą Trójcy Świętej, która 

pochodzi od Boga i Syna. Ducha 

Świętego nie można zobaczyć ale można 

odczuć skutki jego  działania. Tego 

rodzaju efekty były widoczne na 

apostołach, którzy w dniu Zesłania Ducha 

Świętego zostali umocnieni w wierze, 

napełnieni mądrością i otrzymali dar 

języków. Duch Święty prostych i 

niewykształconych rybaków z Galilei 

przemienił w gorliwych apostołów i 

nosicieli Dobrej Nowiny. Poszli na cały 

świat aby przepowiadać Ewangelię. Duch 

Święty jest też nosicielem tzw. 7-dmiu 

darów Duch Swiętego. 
 

Obecność Ducha Świętego  

w historii Zbawieni. 
   W Księdze Rodzaju w rozdziale o 

stworzeniu m.in. czytamy:”Duch Boży 

unosił się nad wodami”. Bibliści termin 

„duch” komentują jako  „tchnienie”. To 

jakby oddech Pana Boga, który z miłościa 

ojcowską napełnił bezładną ziemię, 

jeszcze pustą i ciemną, napełnił światłem i 

darem życia. 

   W historii zbawienia mamy momenty 

tchnienia zbawczego o większej mocy; w 

chwili Zwiastowania anioł oznajmił 

Maryi:”Duch Święty zstąpi na Ciebie i 

moc Najwyższego okryje Cię cieniem. 

Dlatego też święte dziecko, które narodzi 

się będzie nazwane Synem Bożym.”  

   Św. Jan Ewangelista zanotował:”A 

wieczorem owego dnia po szabasie... 

ukazując się apostołom Jezus powiedział: 

„Pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec tak i 

ja was posyłam. To powiedziawszy tchnął 

na nich i rzekł im: Weźmijcie Ducha 

Świętego, którym grzechy odpuścicie 

będą odpuszczone, a którym zatrzymacie 

będą zatrzymane.” (J.20, 19-23). 
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   W nauce historii Polski samorodny  

polski proces demokratyczny i jego          

rozwój zasługuje na specjalne miejsce       

w perspekywie historii rozwoju rządów 

reprezentatywnych na świecie. Ważne jest 

pierwsze ustalenie przez polskie sejmiki 

zasady zgody podatników na podatki, 

które szlachta miała płacić, czyli po    

angielsku zasady: ―no taxation without         

representation.‖ Ta polska zasada,      

czterysta lat póżniej, stała się ważnym i 

podstawowym hasłem rewolucji 

amerykańskiej.  

   F o r ma l n y  p o cz ą t ek  P o l sk i e j             

Rzeczypospolitej Szlacheckiej dała Unia 

Lubelska w 1569 roku kiedy                 

proklamowano „Republikę Dobrej 

Woli..Wolnych z Wolnymi...Równych      

z Równymi.‖  

   Norman Davies słusznie zauważył, że  

w Polsce w XVI wieku ustalono            

podstawowe zasady również aktualne       

w teoriach politycznych XXI wieku: 

1. Udział wszystkich obywateli                

w wyborach  

2. Kontrakt społeczny między rządem i 

obywatelami  

3. Zasada rządzenia za zgodą obywateli  

4. Wolność osobista  

5. Indywidualne prawa obywateli  

6. Wolność religii  

7. Cnota polegania na sobie samym  

8. Zwalczanie rządów „silnej ręki‖  

9. Zwalczanie władzy oligarchii  
 

   W świadomości ogółu w Polsce i       

zagranicą na ogół nie jest wiadomo, że 

polski samorodny process demokratyczny 

opierał się na sejmikach pochodzących         

z tradycji wieców plemiennych, w których 

obradowali zwykli ludzie, żeby 

wymieniać poglądy i upoważniać, za  

pomocą wyborów, swoich przedstawicieli 

do obrony ich interesów na sejmie          

narodowym. Następnie obywatele         

dowiadywali się jak dalece ich posłowie 

wywiązywali ze swoich ich misji, oraz 

czego dowiedzieli się o sprawach obrony 

kraju i nowin ze świata. Tak wiec polskie 

sejmiki spełniały „oddolnie‖ rolę         

kulturotwórczą, podczas gdy na zachodzie 

rola ta była spełniana „odgórnie‖ przez 

dwór królewski i miasta. 

   Polska była jedynym państwem            

w Europie gdzie każdy mężczyzna              

z blisko milionowej „nacji szlacheckiej‖ 

miał prawo być kandydatem w wyborach 

na głowę państwa w osobie króla, który 

s tanowi ł  władzę  wykonawczą.                

W wyborach na króla mogli kandydować 

obcy ludzie tak, że wybory nie były 

ograniczone do obywateli urodzonych       

w Rzeczypospoliej i obce interwencje         

w polskich wyborach niestety były        

legalne i okazały się zgubne.  

   Najwyższą władzą w Rzeczypospolitej 

był sejm od 1505 r. i obowiązywało        

jednakowe dla wszystkich spadkobierców 

prawo dziedziczenia do 1589 r., kiedy 

pozwolono na tworzenie polskiej wersji 

„latifundiów‖ w formie „senioratów‖ 

kosztem małych i średnich majątków  

szlacheckich, których właściciele         

stanowili w polskim samorodnym proce-

sie demokratycznym, podstawową „klasę 

średnią”. 

   Latyfundia tak zaszkodziły Polskiej 

Rzeczypospolitej jak zaszkodziły        

Republice Rzymskiej, z tym, że w Rzymie 

powstała silna władza cesarska, a            

w Warszawie był słaby rząd centralny i 

silne maszyny polityczne" polskich 

królewiąt, czyli właścicieli polskich 

„latyfundii‖. Ciekawe jest, że historyk 

amerykański, po przeczytaniu opisu tego 

stanu rzeczy w Polsce powiedział, że 

uważa, że „historia polski‖ przypomina 

historię starożytnego Rzymu „pisaną 

mniejszymi literami.‖ 
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   Około 16 lat chodzi po Polsce Ruch 

Obywatelski na rzecz Jednomandatowych 

Okręgów Wyborczych  ( JOW), 

postulujący wprowadzenie w naszym 

kraju brytyjskiego systemu „pierwszy na 

mecie”, Dlaczego? Dlatego, że jest to nie 

tylko najprostszy, najbardziej przejrzysty i 

naturalny system wyborczy, ale także taki, 

który jest skuteczny i sprawdzony           

w ponad dwustuletniej praktyce krajów 

demokratycznych, takich jak Stany 

Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada i 

inne. 

   System ten sprowadza się do kilku 

prostych zasad: (1)Okręgi  są 

jednomandatowe, a więc z danego okręgu 

wybiera się tylko jednego posła. (2) 

Kandydować może każdy, kto się czuje na 

siłach i uzyska poparcie 10 – 15 

wyborców z tego okręgu; (3) Mandat 

uzyskuje ten, kogo poprze najwięcej 

wyborców z okręgu. (4) Wybory 

odbywają się w jednej turze, a więc jak       

w zawodach sportowych bez kwalifikacji 

i baraży: mandat dostaje pierwszy na 

mecie, choćby rywali wyprzedził tylko 

jednym głosem. 

   Naturalnie, to są tylko główne elementy. 

Amerykanie, Anglicy i inni dodają do 

tego wymóg wpłacenia przez każdego 

kandydat kaucji, np. 1000 dolarów, która 

przepada, jeśli kandydat nie zdobędzie 

poparcia większego niż 3% lub 5%. To 

bardzo dobra zasada i warta zastosowania 

w Polsce. Innym elementem jest zasada 

losowania, jeśli znajdzie się dwóch 

kandydatów, którzy uzyskali identyczne 

poparcie. Wtedy nie przeprowadza się 

dodatkowych wyborów, tylko po prostu 

losuje!  

   Przy takich wyborach rząd powstaje         

z reguły na drugi dzień po podliczeniu 

głosów, nie są bowiem potrzebne targi 

koalicyjne, które w Polsce, i innych 

krajach, w których głosuje się na listy 

partyjne, trwają miesiącami, a nawet 

latami.  Kraj uzyskuje stabilny rząd, które 

z reguły sprawuje władzę przez całą 

kadencję.  

   Za propozycją JOW systematycznie 

opowiadają się obywatele RP w kolejnych 

sondażach opinii publicznej, a Platforma 

Obywatelska już prawie 4 lata temu 

złożyła w Sejmie wniosek o referendum  

w tej sprawie, poparty ponad 700 

tysiącami podpisów.  Odbywają się 

konferencje, happeningi i manifestacje 

u l i czne  -  t ak ie  man i f es tac j e 

zapowiedziane są na 23 maja                    

w Warszawie, 16 maja w Wałbrzychu, na 

19 maja zapowiedziana jest debata          

w  s i edz ib ie  Rzeczn ika  P raw 

Obywatelskich.  19 marca  br, w Rudzie 

Śląskiej,  za postulatem JOW 

opowiedziało się zdecydowanie XXX 

Zgromadzenie Ogólne Związku Miast 

Polskich. Wszystko to zdaje się 

wskazywać, ze taka reforma prawa 

wyborczego jest nieunikniona i że prędzej 

c z y  p ó źn i e j  d z i e ń  w y b o r ó w 

parlamentarnych w Polsce przestanie mieć 

charakter świąteczno-rytualny, a stanie się 

tym czym być powinien , a więc tym co  

Karl Popper w swoich tekstach o 

demokracji nazwał   dniem sądu nad klasą 

polityczną i sposobem sprawowania przez 

nią władzy. 

   To, że wybory JOW oznaczają Dzień 

Sądu nie podlega wątpliwości. Dowiodły 

tego dwukrotnie już przeprowadzone 

wybory wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast. W roku 2002  

wszystkie partie polityczne razem wzięły 

tylko 25% mandatów, a w roku 2006 już 

tylko 18%! Obywatele, jak Polska długa i 

szeroka, gdy tylko dostali możliwość 

pokazania co sądzą o obecnych partiach 

politycznych, wypowiedzieli się w sposób  
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Odsunąć 

Dzień Sądu  
Dzień Braterstwa  

z Polakami na Wschodzie 
 

   Komitet Pomocy Polakom na 

Wschodzie serdecznie zaprasza na Dzień 

Braterstwa z Polakami na Wschodzie       

w niedzielę, 7-mego czerwca br., który 

odbędzie się pod patronatem J.E. Kosula 

Generalnego w Los Angeles - Pauliny 

Kapuścińskiej, Ks. Proboszcza - Marka 

Ciesielskiego i Prezesa KPA – Ryszarda 

Wideryńskiego. 
 

W programie: 

- Msza Św. za polskie ofiary Golgoty 

Wschodu  o godz. 12-tej w południe      

w  Ko śc i e le  Ma tk i  Bo sk ie j 

Jasnogórskiej, 3424 West Adams Bl., 

Los Angeles, 

- program artystyczny i obiad w sali 

parafialnej kościoła, początek godz. 

13:45, 

   Donacja -  $35 od osoby 
 

Informacja i rezerwacja: 

- Zofia Janczur, tel. (714) 544-3329 

- Kazimierz Cybulski (626) 281-0516 

- Janina Kosowicz (323) 857-0208 
 

   Organizatorzy zwracają się z gorącą 

prośbą o poparcie tej imprezy. Komitet 

Pomocy Polakom na Wschodzie istnieje 

już od 20 lat. Dzieki ofiarności naszej 

Polonii może funkcjonować pomagając 

naszym Rodakom, którym los nie sprzyjał 

tak jak nam, w odbudowywaniu 

kościołów, szkół i w wychowywaniu 

nowego pokolenia w duchu patriotyzmu.   
❒ 
 

__________ 

Mossad przejmuje  

Polskie stocznie? 
Grzegorz Wierzchołowski, 

Niezalezna.pl, 16-05-2009 21:07 
 

(Wikipedia) 
   Kluczowe składniki majątku Stoczni 

Gdynia kupił tajemniczy inwestor United 

International Trust. Jak sprawdził portal 

Niezalezna.pl – spółką-matką tego         

funduszu jest Sapiens International        

Corporation NV, która z kolei należy do 

konsorcjum Emblaze Ltd. Członkiem  

zarządu tego ostatniego jest Nahum        

Admoni – szef Mossadu w latach 1982-

1989. 

   „Inwestor, który zakupił kluczowe 

składniki majątku, niezbędne do produkcji 

stoczniowej, wyraził wolę i gotowość  

kontynuowania produkcji statków            

w Stoczni Gdynia” - powiedział minister 

skarbu Aleksander Grad, komentując  

niespodziewaną sprzedaż najważniejszej 

części majątku stoczni spółce United  

International Trust. Ten sam podmiot  

wygrał niedawno przetarg na sprzedaż 

najważniejszych aktywów Stoczni 

Szczecińskiej Nowa. 

   Jak napisała „Gazeta Wyborcza‖,     

tajemnicza firma z Antyli Holenderskich, 

która nie ma nawet strony internetowej, 

„jest powiązana z kapitałem z Kuwejtu i 

Kataru‖. Prawda jest jednak zupełnie 

inna. 

   United International Trust to podatkowa 

„wypustka” spółki Sapiens International 

Corporation, notowanej m. in. na         

nowojorsk im rynku NASDAQ.                 

W kierownictwie tej drugiej firmy         

znajdujemy wiele osób związanych          

z izraelską armią. 

   I tak: prezes Sapiens – Roni Al-Dor – 

służył w izraelskich siłach powietrznych, 

ukończył też prestiżową uczelnię           

informatyczną podlegającą sztabowi sił 

powietrznych Izraela. Rami Doron –     

pełniący w Sapiens funkcję kierownika 

ds. operacyjnych (Chief Operating        

Officer) – przez 6 lat był ekspertem od 

elektroniki w armii Izraela. Sagi         

S ch l i e s s e r  –  k o l e j n a  p o s t a ć                             

z kierownictwa Sapiens – przez wiele lat 

stał na czele Computer Training School   

w żydowskich siłach obronnych. Martin 

Greenberg – wiceprezes Sapiens – przez 8 

lat    pracował    w  wojskowym    centrum  
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Popierajcie firmy 

ogłaszające się  

w News of Polonia 

One pomagają  

Polskiej społeczności 

“Polski nazistowski obóz 

śmierci” - telewizje  

z USA popełniły błąd 
 

Brama w jazdowa  

do obozu Auschwitz 
 

   Dwie amerykańskie sieci telewizyjne, 

ABC News i CBS News, użyły ostatnio       

w swoich programach obraźliwych wobec 

Polski sformułowań dotyczących        

nazistowskich niemieckich obozów        

koncentracyjnych w czasie II wojny  

światowej. 

   W programie telewizji ABC News o 

deportacji z USA Johna Demjaniuka,  

oskarżonego o zbrodnie mordowanie  

Żydów w obozach, dziennikarka tej sieci 

Diane Alvair powiedziała o „polskim  

nazistowskim obozie śmierci‖ i o „obozie 

śmierci w Treblince w Polsce”, nie      

wyjaśniając, że chodzi o kraj okupowany 

przez niemiecką Trzecią Rzeszę. 

   W innym programie o sprawie         

Demjaniuka, nadanym przez telewizję 

CBS News w Chicago, dziennikarka  

Cynth ia  Bowers  użyła  t akże                    

sformułowania „polski obóz śmierci‖.  

   Polonia w Chicago protestuje przeciw 

kolejnemu przykładowi fałszowania    

historii w amerykańskich mediach. 

   Chicagowski lekarz, dr Marek Rudnicki 

wysłał listy do prezesów ABC News i 

CBS News Davida L. Westina i Seana 

McManusa, w którym zwraca uwagę, że 

użyte sformułowania „świadczą o       

głębokiej ignorancji historycznej i braku 

podstawowej wiedzy o II wojnie          

światowej u osób odpowiedzialnych za 

mass media‖. 

   W swych listach dr Rudnicki domaga 

się przeprosin z informacją o „decyzjach 

personalnych w stosunku do osób          

odpowiedzialnych za niewłaściwy 

przekaz wiadomości oraz wycofanie tych 

treści ze wszystkich materiałów stacji‖. 

   Żąda też zmian w dziennikarskim      

kodeksie etycznym, aby wykreślić       

s formułowanie „polskie  obozy              

koncentracyjne‖ z języka mediów,     

opracowania programu edukacyjnego dla 

pracowników ABC i CBS o historii 

niemieckich obozów koncentracyjnych, i 

pokazania programu o obozach                  

z udziałem historyków polskich i        

żydowskich. 

   W piątek na list doktora Rudnickiego 

odpowiedział wiceprezes ABC w Nowym 

Jorku Jeffrey Schneider. Powiedział mi, 

że absolutnie przyznają się do błędu i że 

nigdy nie powinien się on zdarzyć.            

Obiecał też wycofanie programu               

z błędnymi sformułowaniem ze swoich 

stron internetowych - powiedział dr           

Rudnicki. 

   Nie udało mu się jednak przekonać 

wiceprezesa ABC News do zmian           

w instrukcjach podawania informacji, tak 

aby obraźliwe dla Polski sformułowania 

nie zdarzały się w przyszłości. 

   Sprawą kolejnych przekłamań zajęły się 

także polskie placówki dyplomatyczne       

w USA - ambasada w Waszyngtonie i 

konsulaty generalne w Chicago i             

w Nowym Jorku.   ❒ 

Administracja 

Prezydenta Obamy 

wprowadza sankcje dla 

pracodawców 

zatrudniających 

nielegalnych 

immigrantow   
Krzysztof Kerosky 
Tłumaczenie: Magdalena Zimka  
 

   Rząd amerykański ogłosił nową, 

agresywną  politykę wobec pracodawców 

z a t r u d n i a j ą c y c h  n i e l e g a l n i e 

przebywających w USA emmigrantów. 

Jest to zupełnie nowe, znacznie różniące 

się od polityki Georga Busha  podejście 

nowego Prezydenta. 

   Juz w 2006 roku Urząd Celno- 

Emigracyjny w USA [ U.S. Immigration 

and Customs Enforcement (ICE)]  

zaostrzył  res trykcje przeciwko 

p r a c o d a w c o m  z a t r u d n i a j ą c y m 

nielegalnych. 

Wszczęto wówczas postępowania na 

drodze sądowej  przeciwko wielu firmom 

grożąc odpowiedzialnością karną                 

w procesie cywilnym. 

   W ostatnim roku blisko 863 

p r a c o d a w c ó w  z a t r u d n i a j ą c y c h 

nielegalnych pracowników zostało 

aresztowanych. Zostało wobec nich 

wszczęte postepowanie karne oraz 

narzucenie grzywny. W ostanim roku 

suma zapłaconych kar z tego tytułu 

wyniosła aż 30 milionów dolarów. 
 

Podczas procesu pracodawcom 

stawiane są zarzuty o nielegalny obrót 

pieniędzmi oraz pogwałcenie prawa  

„Racketeer Influenced and Corrupt 

Organizations Act (RICO)”. 18 USC 

§1961 et seq.  

   Prezydent Obama podkreślał w swojej 

k a mp an i i ,  ż e  b ęd z i e  tw a r d y                            

w postanowieniach przeciwko tym, co 

zatrudniają nielegalnych. Ta pierwsza 

zmiana w polityce Departamentu Obrony 

Narodowej [Department of Homeland 

Security]  dokładnie potwierdza 

wypowiedziane słowa Obamy podczas 

kampanii.   

See 8 USC §1324a(f). 

   W lutym Minister Obrony Narodowej 

Janet Napolitano podczas obławy na 

jednego z podejrzanych pracodawców 

zatrudniających nielegalnych w stanie 

Waszyngton, zdecydowała wypuścić 

zatrzymanych  nielegalnych pracowników 

dając im tymczasowy status i pozwolenie 

na prace. W zamian za to oczekuje od  

zatrzymanych zeznawania przeciwko 

firmom, które ich zatrudniły. 

   Takie zachowanie dokładnie ukazuje 

taktykę jaką rząd podjął w celu walki         

z nielegalną emigracją. Obława okazuje 

sie bardziej niebezpieczna dla samych 

pracodawców, aniżeli pracowników.  

   Podczas ostatnich ośmiu lat 

administracji Georga Buscha przyłapani 

na pracy nielegalni emigranci byli niemal 

n a t y c h m i a s t  a r e s z t o w a n i  i                           

w konsekwencji deportowani. 

   Nowe dyrektywy jasno określają, że 

Ministerstwo wprowadza znacznie 

surowsze grzywny oraz kary sądowe dla 

pracodawców łamiących prawo - i to na 

nich bedzie skupiona cała uwaga 

Agentów Urzędu Celno- Emigracyjnego 

[ICE]. 

   Ponadto nowe zmiany dążą do sytuacji, 

gdzie pracownicy sami doprowadzą do 

oskarżenia własnych pracodawców.           

W zamian za to moga otrzymać 

tymczasowy status oraz pozwolenie na 

prace.   

   Nowa dyrektywa mówi: „Skupienie 

uwagi na pracodawcach jest skutecznym 

sposobem walke z nielegalną emigracją” 

   Priorytetem dla Urządu Celno- 

Emigracyjnego stało sie  surowe karanie 

pracodawców nie tylko tych, którzy 

obecnie zatrudniają nielegalną siłę 

roboczą ale rownież tych którzy 

świadomie zrobili to  wcześniej.  Zdaniem  
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Wolna prasa? 
Jan Latus 
 

   T y s i ą c e  r e p o r t e r ó w  w ę s z y                     

w poszukiwaniu tematów. Gazety 

desperacko walczą o czytelnika. Mimo to 

nie mogę w mediach znaleźć wielu 

odpowiedzi; nikt nawet nie próbuje zadać 

pewnych pytań. 

   Do tej pory starałem trzymać się               

z daleka od ludzi głoszących teorie, że to 

„oni” rządzą światem – cokolwiek ci 

„oni” znaczyli – że rządzą nami wielkie 

korporacje, agencje reklamowe, kompleks 

wojskowy, ustosunkowane narody i 

mniejszości, monolityczne partie 

polityczne. Nie byłem też skłonny 

przyznać, że nasz nowy prezydent to 

człowiek „establishmentu” („ich” 

człowiek), kukiełka przez „nich” wysłana, 

aby czarował i zwodził motłoch siedzący 

przed telewizorami. Nie wierzę                

w uproszczone teorie, że media siedzą           

w kieszeni większych od nich organizacji. 

Ale… może jest w tym trochę, tak tylko 

trochę, prawdy? 

   Amerykańscy dziennikarze mają tę 

słabość, że często nie widzą większej 

całości. Jeszcze na wydziałach 

dziennikarstwa zorientowali się, że 

najłatwiej zadowolić profesora, redaktora 

i czytelnika opowiadając mu jakąś 

historię, anegdotę z życia wziętą; story. 

„Maggie Smith mieszka w przyczepie od 

czasu, gdy bank przejął jej dom. Takich, 

jak ona, są…” albo: „Przez cały dzień 

piekarnia Stevena Done’a sprzedała tylko 

5 babeczek. Żeby wyjść na zero, musi 

sprzedać sto”.  Oczywiście te 

indywidualne losy, opowiedziane 

melodramatycznie, by wzbudzić 

zainteresowanie czytelnika, są potem 

umieszczane w szerszym kontekście. 

Obowiązkowo podaje się dane 

statystyczne, cytuje ekspertów, przytacza 

historyczne fakty.  

   Ale wielu tematów media po prostu nie 

ruszają. Są za to dyskutowane                      

z przyjaciółmi w tanich barach, 

podnoszone na blogach. Bezsilne 

narzekanie internetowych anarchistów nie 

ma jednak takiego wydźwięku, jak coś 

opisane w dużej gazecie czy 

przedstawione w programie telewizyjnym. 

W telewizji słyszymy za to przestrogi o 

nadchodzącej burzy oraz groźnej 

salmonelli w fistaszkach. 
 

Oto przykłady tematów, o których 

często nie czytamy i nie słyszymy: 

– Wystarczyło, że cena ropy skoczyła z 30 

do 147 dolarów, aby rzucić amerykańską 

gospodarkę na kolana. Tak, jasno i prosto, 

wytłumaczył mi to przyjaciel, stąpający 

twardo po ziemi biznesmen. Rzeczywiście 

– ceny energii, transportu, komponentów, 

usług tak poszły w górę, że wiele małych 

firm musiało się zamknąć. I choć teraz 

ceny ropy spadły, gospodarka nadal jest 

ciężko ranna. Może taki był plan 

producentów ropy? Rządów krajów 

na f tow ych?  Międzynarodow ych 

korporacji? Ale czy są one aż tak perfidne 

w intencjach, a ich akcje aż tak 

planowane? Nie wiem tego, ale też nikt na 

łamach prasy nie próbuje mi tego 

wytłumaczyć. 

– Podobne wątpliwości mam wobec 

koncernów wojskowych. W jakiej są teraz 

kondycji? Może nawet kwitną? Czy nie 

miałoby sensu i nie byłoby możliwe 

obcięcie amerykańskich wydatków 

zbrojeniowych o, powiedzmy, 20 procent? 

Dlaczego nie byłoby możliwe? Kto byłby 

przeciw, kongresmani? Z obu partii? Bo 

przecież mamy dwie partie, prawda? 

– Wszyscy słyszymy o fatalnej sytuacji 

banków i producentów samochodów. Ale 

czy są dziedziny gospodarki, które 

prosperują? Może koncerny naftowe? Czy 

straciły, czy może przypadkiem zarobiły 

na tych ogromnych skokach cen paliw? 

Jak się teraz mają? Zauważmy, że już nie 

można za to winić G.W. Busha i jego 

teksaskich kumpli. 

– Dlaczego nadal wszystko drożeje? 

Wskaźnik inflacji to jedno, a to, co 

widzimy codziennie – drugie.  Skoro  ropa  
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Nie tylko generał „Nil” 
Wojciech Wybranowski  
 

   Mord sądowy na Emilu Fieldorfie nie 

był nadzwyczajnym wydarzeniem            

w historii Polski Ludowej. Ta i setki           

podobnych zbrodni były elementem         

działania systemu komunistycznego – 

pisze dziennikarz „Rzeczpospolitej‖ 

   Wydawać by się mogło, że wchodzący 

na ekrany kin film „Generał Nil‖                  

w reżyserii Ryszarda Bugajskiego 

(poświęcony życiu i tragicznej śmierci 

polskiego bohatera generała Augusta 

Emila Fieldorfa) będzie okazją do         

publicznej debaty o zbrodniach PRL, do 

chwili refleksji nad śmiercią tysięcy        

żołnierzy AK czy NSZ walczących           

z oddziałami KBW i UB, mordowanych 

po sfingowanych procesach sądowych 

bądź to zabijanych w lochach bezpieki. 
 

Setki ofiar komunistów  

   Tym bardziej musi dziwić, że tygodnik 

„ P o l i t y k a ” ,  p i ó r e m  A n d r z e j a                  

Romanowskiego przybliżając czytelnikom 

losy generała „Nila‖, w kuriozalny sposób 

przekonuje, iż „morderstwo sądowe na 

Emilu Fieldorfie jest zbrodnią               

niespotykaną w historii Polski‖. Skąd taka 

teza? „Nigdy jednak polskie państwo, 

nawet niesuwerenne, nie orzekało wobec 

bojowników o niepodległość kary 

głównej‖ – stwierdza Romanowski. 

   Niestety, autor nie pisze prawdy.           

W rzeczywistości mord sądowy na „Nilu‖ 

popełniony w majestacie marionetkowego 

państwa – jakim była Polska Ludowa – 

nie był niczym wyjątkowym. Do lutego 

1953 r. (kiedy wykonano karę śmierci na 

generale „Nilu‖) ofiarami wyroków 

śmierci wydanych przez komunistów było 

co najmniej 515 żołnierzy AK, NSZ i 

WiN, a kilka tysięcy z nich zakatowano  

w więzieniach UB. 

   Wystarczy wspomnieć o kilku               

najbardziej znanych: Stanisławie Siwcu 

(zastępcy szefa BiP obwodu AK Lublin 

Miasto, rozstrzelanym w lipcu 1944 r. na 

dziedzińcu Zamku Lubelskiego, który          

w grypsie przesłanym do żony krótko 

przed śmiercią napisał: „Ginę za to, co 

najgłębiej człowiek ukochać może‖), o 

mordzie sądowym na rotmistrzu            

Witoldzie Pileckim (skazanym na śmierć 

15 maja 1948 r. – wyrok wykonano 25 

ma j a ) ,  D an u c i e  S i ed z ik ó w n i e 

„Ince” (skazanej na śmierć przez WSR        

w Gdańsku w sierpniu 1946 r.),           

Władysławie Żwirku (szefie II Oddziału I 

Komendy Okręgu NSZ, skazanym na 

śmierć i straconym w 1946 r.), Marianie 

„Olgierdzie” Pilarskim (założycielu II 

Inspektoratu Zamojskiego AK, skazanym 

na śmierć i straconym w 1951 r.) czy 

Marianie Babieńczuku (ostatnim           

skazanym na śmierć żołnierzu II         

Konspiracji, rozstrzelanym w kwietniu 

1956 r. w Białymstoku). 
 

Więzienie zamiast śmierci  
   Wyrok śmierci orzeczony przez           

komunistyczny sąd zresztą nie zawsze był 

wykonywany, niekiedy w akcie „łaski‖  

bojownika o wolność Polski skazywano na 

wieloletni pobyt w więzieniu: w Lublinie, 

Rawiczu czy Wronkach. Tam powolnej, 

okrutnej na nim egzekucji, torturami i    

prześladowaniem dokonywali członkowie 

„wydziału specjalnego” (tak nazywano 

zwerbowanych przez UB członków  

więziennego personelu). 

   W ten sposób zginął m.in. Jan        

Małolepszy „Murat‖ (ostatni dowódca 

konspiracyjnego Wojska Polskiego 

zamordowany 14 marca 1949 r. w celi 

w i ę z i e n n e j  w  Ł o d z i ) ,  t a k                           

najprawdopodobniej zamordowano też 

Kazimierza Pużaka, niepodległościowego 

socjalistę (w kwietniu 1950 roku miał 

rzekomo popełnić samobójstwo                

w więzieniu w Rawiczu, ale ustalenia 

poznańskiego IPN wskazują, że          

wykonano na nim tajną egzekucję). 
 

Czy oprawcy staną przed sądem  

   Mord sądowy na generale Auguście 

Fieldorfie „Nilu‖ nie był więc – jak 

twierdzi „Polityka‖ – zbrodnią                 

niespotykaną w historii Polski. Setki        

p o d o b n y c h  b y ł y  e l e m e n t e m                 

komunistycznego systemu, podstawą 

trwania i funkcjonowania peerelowskich 

władz. I pozostaje jedynie wierzyć, że 

mozolnie prowadzone przez wydział     

prokuratorski IPN setki śledztw w sprawie 

zbrodni komunistycznych pozwolą na 

postawienie jeszcze żyjących oprawców 

przed sądem.   ❒ 
 

__________ 
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Odważne serce 
Anna Bernat 
 

Anna Mieszkowska jest autorką książki 

Matka dzieci Holocaustu. Historia Ireny 

Sendlerowej. 

   Na podstawie tej książki został 

nakręcony film. The Courageous Heart of 

Irena Sendler, amerykański film          

fabularny wyprodukowany przez firmę 

Hallmark w ramach cyklu ―Hallmark Hall 

of Fame Movie‖. 
 

Z autorką rozmawia dziennikarka 

„Nowego Dziennika” Anna Bernat           

z okazji premiery filmu. 

Rozmaite były sposoby ratowania 

żydowskich dzieci z getta. Podobno sceny 

ich przemycania poza mury należą do 

najbardziej realistycznych w filmie, są 

najbliższe opisom przedstawionym           

w Pani książce. 

   Irena Sendlerowa i jej łączniczki 

przemycały dzieci na cztery sposoby, np. 

w samochodzie, który na teren getta 

wwoził środki czystości, a wracał             

z dziećmi, które wywożono w pudłach, 

skrzynkach lub w workach. Nieszczęsne 

dzieci, oddzielane od rodziców, 

dziadków, były tak przerażone, że płakały 

i krzyczały. Podawano im więc środki 

nasenne. Wyprowadzano je też przez 

piwnice kamienic lub przez gmach sądów 

na Lesznie. Wtajemniczeni w akcję dwaj 

woźni otwierali drzwi i prowadzili dzieci 

do tylnego wyjścia na aryjską stronę. 

Kolejny etap przerzutu rozpoczynał się        

w zajezdni tramwajowej po żydowskiej 

stronie. Mąż jednej z łączniczek był 

motorniczym. O świcie, gdy ruszały 

tramwaje, znajdował w wagonie pod 

ławką karton z uśpionym dzieckiem i 

wywoził je w bezpieczne miejsce za 

murami. 

   Te sposoby dotyczyły małych dzieci. 

Kilkunastoletni chłopcy i dziewczęta byli 

wyprowadzani w tzw. brygadach pracy i 

potem kierowani do partyzantki. Sceny 

ratowania dzieci są wzięte dokładnie          

z książki. Amerykańscy realizatorzy 

skrupulatnie trzymali się faktów. Ale 

zdarzały im się, mówiąc wprost, wpadki. 
 

Jakiego rodzaju? Przecież to film 

fabularny, a nie dokumentalny, więc 

swobodniejsze podejście do tematu jest 

możliwe. 

   Film, którego akcja rozpoczyna się        

w 1941 r., kiedy Niemcy zamknęli getto, a 

kończy w marcu 1944, gdy Irena 

Sendlerowa zostaje wykupiona z rąk 

gestapo, musiał odpowiadać, choć           

w zarysie, realiom. Nie mogłam się 

zgodzić na scenę, w której Irena 

Sendlerowa idzie na spacer do Łazienek i 

widzi bawiące się w parku dzieci 

żydowskie, polskie i niemieckie. 

Musiałam, jako konsultant, być stanowcza 

i powiedzieć: „Nie, tak być nie może”. 

„Ale dlaczego?” - dziwili się Amerykanie. 

„To byłaby taka symboliczna scena na 

temat tolerancji” - mówił zawiedziony 

reżyser John Kent Harrison. Musiałam 

wytłumaczyć, że Polakom wstęp do 

Łazienek był wzbroniony, że to była 

dzielnica niemiecka, obszar miasta Nur 

für Deutsche, pokazałam nawet, gdzie 

stały szlabany. 

   Podobne nieporozumienie wystąpiło 

przy kręceniu sceny aresztowania pani 

Ireny przez gestapo w wieczór jej imienin. 

Realizatorzy wyobrazili sobie zastawiony 

stół. Ludzie z ekipy jedli w jakimś 

naszym hotelu makowce i serniki, które 

bardzo im smakowały, i chcieli je mieć          

w filmie na stole. I kawę. Powiedziałam: 

„Kawy nie było”. „Jak to nie było, a co 

ludzie pili?” - dziwił się reżyser. „Ziółka, 

suszoną trawę” - odpowiedziałam. 

Ostatecznie na filmie stół nie jest 

zastawiony. 

   W pewnych przypadkach reżyser 

uwzględniał moje uwagi, w innych nie. 

Wersji napisanego przez niego 

scenariusza było piętnaście! Amerykanie 

zrobili film fabularny, który nie jest 

ekranizacją książki o Irenie Sendlerowej; 

on powstał na jej podstawie. 
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Jeszcze świat finansów 

nie pozbierał się po  

pęknięciu bańki na 

rynku kredytów  

hipotecznych, a rośnie 

kolejna. Kiedy pęknie 

obraz światowych  

finansów całkowicie się 

zmieni. 
Jan Mazurek 
 

   Aktywni inwestorzy chwytają każdą 

sposobność do zarobienia, a takich jest 

zawsze wiele. Krach na giełdach                

w czwartym kwartale ub. roku 

spowodował, że pieniądze wycofane           

z rynków akcji powędrowały na rynek 

obligacji. Ogromne możliwości zarobku 

zauważono w Stanach Zjednoczonych, 

które są największą potęgą, lecz          

jednocześnie największym dłużnikiem 

świata. Spowodowało to wywindowanie 

cen obligacji rządowych tego kraju.         

W efekcie rentowność tych papierów 

spadła do poziomu 2–3 proc. Trudno 

znaleźć dla tej sytuacji uzasadnienie         

fundamentalne. 

   G r o s  k a p i t a ł u ,  j a k i  z o s t a ł                      

zainwestowany w amerykańskie          

obligacje, ma charakter spekulacyjny. O 

tym świadczy kupowanie papierów 

długoterminowych, nawet na okresy 30-

letnie, których rentowność kształtuje się 

na poziomie znacznie niższym niż         

i n f l a c j a .  S p a d ek  r en t o w n o ś c i       

amerykańskich „skarbówek‖ mierzony 

indeksem GS10 notujemy od połowy 

2007 r. Jednak czwarty kwartał 2008 r. 

przyspieszył ten proces. 

   Ci, którzy inwestują obecnie, chcą   

zarobić na zmianie ceny obligacji, a nie 

oprocentowaniu. Bańka spekulacyjna 

będzie rosła tak długo, dopóki nie opadnie 

op tymizm nadz ie i  związanych                     

z programem naprawy gospodarki i         

finansów USA. A nastroje inwestorów są 

fatalne, o czym świadczą spadki 

amerykańskich indeksów akcji, także na 

innych rynkach. 

   Nowy prezydent nie przyczyni się do 

znaczącej poprawy sytuacji gospodarczej 

USA, gdyż jego polityka będzie polegać 

na łagodzeniu skutków kryzysu,               

w znaczącej mierze poprzez działania 

pomocowe i socjalne, a te kosztują.       

Ponadto już wkrótce musi zacząć        

pracować na rzecz przyszłej kampanii 

prezydenckiej. A najskuteczniejsze są 

działania populistyczne, które zazwyczaj 

szkodzą gospodarce. W efekcie będzie 

wzrastać deficyt budżetowy, a to 

uruchomi lawinę kolejnych problemów 

gospodarczych. Dług publiczny Stanów 

Zjednoczonych przekroczył 10,6 bln 

dolarów. Na mieszkańca przypada więc 

35 tys. dolarów, siedem razy więcej, niż  

w Polsce. Udźwignięcie takiego ciężaru, 

pomimo wielkiej energii, jaką chce 

zaszczepić Amerykanom nowy prezydent, 

stoi pod znakiem zapytania. A takich  

sytuacji rynki finansowe nie tolerują. 

Niepewność może przełożyć się na 

spadek apetytu na ryzyko wśród              

inwestorów i paniczną wyprzedaż 

amerykańskich obligacji. W ostatnich 

tygodniach można zaobserwować wzrost 

rentowności obligacji rządu Stanów        

Zjednoczonych. Świadczy to, że ich ceny 

zaczynają spadać, a zatem została       

zainicjowana ich podaż. Obawy przed 

wzrostem inflacji w USA mogą wzmóc 

ucieczkę od rynku tamtejszych obligacji. 

   To spowoduje spadek wartości dolara, a 

zatem koszt amerykańskiego importu, 

zatem wzmoże inflację. Stany            

Zjednoczone od lat więcej importują niż 

eksportują. Spadek dolara oznacza 

również wzrost ceny złota, które jest 

ujemnie z nim skorelowane. 

   C z y  w ś r ó d  i n w e s t u j ą c y c h                      

w amerykańskie obligacje nie zawiodła 

trzeźwa ocena sytuacji gospodarczej tego 

kraju? FED nie ma już możliwości          

obniżek stóp procentowych. Od tego, co 

się wydarzy, będzie zależeć los             

inwestorów, którzy kupowali dług 

Stanów. Stąd problem uderzy najmocniej 

w tych, którzy posiadają najwięcej US-

Treasuries, głównie Chiny, które                  

w ostatnich miesiącach zainwestowały 

spore części swych rezerw w amerykański 

dług. Później przeniesie się na cały świat, 

dopełniając dzieła zniszczenia z ubiegłego 

roku.   ❒ 

Dramat Polski  

w „Amerykańskim 

Stuleciu”  
Iwo Cyprian Pogonowski 
www.pogonowski.com   
 

   W dniu 30 kwietnia 2009, profesor        

Zbigniew Brzeziński powiedział przed  

kamerami telewizji CNN, że punktami 

zwrotnymi w historii powojennej Europy 

było zawarcie porozumienia przez       

kanclerza Adenauera z Francją, przez 

uznanie Alzacji i Lotaryngii jako części 

Francji z końcem lat 1940. Czterdzieści 

lat później nastąpiło równie ważne        

porozumienie zawarte przez kanclerza 

Helmuta Kohla z Polską. Stało się to na 

spotkaniu w Krzyżowej, w 1989 roku, 

gdzie przez uznanie granicy na Odrze i  

Nysie Łużyckiej, rząd niemiecki jakoby 

ogłosił oficjalny koniec tysiącletniego 

„Drang’u Nach Osten.” Działo się to              

w czasie rozkwitu potęgi USA. 

   Wiek dwudziesty został określony jako 

„Amerykańskie Stulecie” przez Henry 

Luce w „Time-Life‖ 5 lutego 1941          

według artykułu w kwietniu 2009,              

w gazecie „Washington Post,‖ autorstwa 

Richard’a Cohen’a. Jednocześnie                  

z początkiem 1941 roku odbyły się            

w Moskwie gry sztabowe, z których 

wynikało, że po stracie 44,000 najbardziej 

doświadczonych oficerów Armii          

Czerwonej w czystkach Stalina, armia ta 

nie byłaby w stanie zatrzymać bardzo 

głębokiej penetracji niemieckich wojsk 

pancernych, mimo posiadania znacznie 

większej ilości czołgów i samolotów niż 

Niemcy. Ciekawe jest, że jesienią 1943 

roku „Time-Life‖ opublikowało „obawę,‖ 

że wojna może dobiec końca, nim 

wystarczająca ilość wojsk amerykańskich 

będzie gotowa do interwencji w Europie. 

   Richard Opery twierdzi w Times Books, 

Harper Collins Atlas, że w 1941 roku   

wyposażenie sił sowieckich liczebnie 

znacznie przeważało nad niemieckimi: 

20,000 tanków do 3,500 niemieckich, 

10,000 sowieckich samolotów do 3,400 

Luftwaffe. Jakość sprzętu niemieckiego 

była wyższa i Niemcy mieli wystarczającą 

ilość oficerów. Brak oficerów był główną 

słabością Czerwonej Armii. Z tego 

powodu we wszystkich bitwach Sowieci 

mieli więcej strat. Nawet w czasie       

odwrotu, Niemcy zabili dwukrotnie 

więcej żołnierzy sowieckich niż Sowieci 

Niemców. 

   Pułkownik w stanie spoczynku, profesor 

historii w Boston University, Andrew J. 

Bacevich (Bacewicz) jest autorem książki 

„Granice Potęgi: Koniec Amerykańskiej 

Unikalności,‖ („The Limits of Power: The 

End of American Exceptionalism,)‖         

w której kwestionuje mit o amerykańskim 

stuleciu, jak też roli USA w pokonaniu 

Niemiec. Temat ten autor porusza               

w artykule „Pożegnanie Amerykańskiego 

Stulecia‖ z 29 kwietnia 2009. 

   Straty wojenne Związku Sowieckiego są 

określane na 65% strat aliantów           

anty-niemieckich. Mniej znany jest fakt, 

że Polska straciła w czasie wojny ponad 

20% ludności. Polska odmowa podpisania 

z Niemcami Anty-Kominternowskiego 

Paktu, wykoleiła strategię niemiecką, 

według której optymalnie Sowiety byłyby 

zaatakowane ze wschodu i z zachodu,       

w sumie przez około 600 dywizjami 

przeciwko wówczas o połowę mniejszym 

liczebnie siłom sowieckim. W takim          

wypadku Niemcy w ogóle nie mieli by 

frontu zachodniego na początku wojny         

w 1939 roku. 

   Dowódca wojskowego wywiadu 

niemieckiego, admirał Canaris powiedział 

po odrzuceniu przez Polskę kilkuletnich 

starań Hitlera o pozyskanie udziału Polski 

w ataku na Sowiety, że wojna jest nie do 

wygrania z powodu braku żołnierza i       

faktycznie na froncie wschodnim         

Niemcom było brak milion żołnierzy           

w czasie każdego roku wojny. Canaris 

uważał, że nie tylko będzie brakowało 

trzy    i   pół   miliona   Polaków,    ale   że  
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Hasn’t this been in 

Many newspapers??? 
 

Kristian Zimerman 

Polski pianista wywołał polityczny 

skandal w USA (PAP) 

   Polski pianista Krystian Zimerman 

wywołał skandal podczas koncertu w Los 

Angeles, zapowiadając, że jest to jego 

ostatni występ w USA z powodu polityki 

zagranicznej tego kraju - pisze dziennik 

“Los Angeles Times”. 

   Zimerman zbliżał się już do końca 

swego sobotniego recitalu w Walt Disney 

Concert Hall, gdy zamarł na chwilę          

w milczeniu przed fortepianem. Już miał 

zacząć wykonywać „Wariacje na polski 

temat ludowy” Karola Szymanowskiego, 

gdy zwrócił się do publiczności i cichym, 

ale pełnym gniewu głosem powiedział, że 

nie będzie więcej grać w kraju, którego 

armia chce kontrolować cały świat. 

   „Zostawcie mój kraj w spokoju” - 

powiedział. Rzucił też uwagę na temat 

amerykańskiego obozu  w Guantanamo. 

   Około 30-40 osób wyszło z sali, 

niektórzy przeklinając. - Tak - powiedział 

Zimerman. - Niektórzy ludzie zaczynają 

maszerować na samo słowo „wojsko”. 

   Inni słuchacze pozostali w fotelach. 

Niektórzy gwizdali na pianistę i krzyczeli, 

żeby się zamknął, zaczął grać, ale 

zdecydowana większość go oklaskiwała. 

Zimerman oświadczył wówczas, że 

Ameryka ma do eksportowania dużo 

wspanialsze rzeczy niż armię, i 

podziękował wszystkim, którzy popierają 

demokrację. 

   Zamyka jące  r ec i t a l  war iac j e 

Szymanowskiego wykonał - jak pisze 

“Los Angeles Times” - z niezwykłą 

zaciekłośścią, wywołując entuzjastyczny 

aplauz. Nie bisował. 

   Jak informuje dziennik, Zimerman miał 

w ostatnich latach kłopoty w USA. 

Podróżuje on ze swoim własnym 

fo r tep ianem S te inwaya ,  k tó ry 

samodzielnie przerobił. Jednakże wkrótce 

po zamachach 11 września 2001 r. jego 

instrument został skonfiskowany na 

lotnisku JFK w Nowym Jorku, gdzie 

Zimerman miał wystąpić w Carnegie Hall. 

Służby bezpieczeństwa na lotnisku 

uznały, że klej użyty w instrumencie 

dziwnie pachnie i nie chcąc ryzykować, 

zniszczyły fortepian. 

   Od tego czasu Zimerman przewozi 

instrument w częściach i montuje go po 

wylądowaniu. Także sam prowadzi 

ciężarówkę podczas przewożenia 

fortepianu z miasta do miasta.    
 

__________ 

Polka Deli 
The Best Polish Deli 

in Orange County California 
 

Polish Traditional Deli Products 
Sausage, meat cuts, pierogi 

 Stuffed cabbage 

Polish bread and cakes 

Imported from Poland 
Candies, cookies and chocolate 

Great Polish beer, wine and spirits 

Cosmetics, Newspapers and magazines  
 

1710 Tustin Ave  -  Orange, CA 

Tel/Fax (714) 974-8276 
 

Mon to Fri - 10 – 6,  Sat 10 - 4 
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Przyjmują z radością 

Każdą informację 

O wydarzeniach  

W naszych polskich 

organizacjach 

 

Martin Krawiec,  

Attorney/Adwokat  
 

Ethical / Experienced  
 

Accidents - Business & Civil Litigation  

Estate Planning  - Personal  Injury 

Probate Real Estate – Trusts – Wills 
 

1457 East  Chapman  

Fullerton  
 

(714) 871-7331  
 

Mówimy po Polsku 

Kerosky - Prezydent Obama ze str. 18 
 

ICE dotychczas grzywny nie były zbyt 

wysokie, a możliwość aresztowania 

znacznie zmniejszy odwagę potencjalnych 

pracodawców.  

   Minister Napolitano podkreśliła podczas 

jednego z ostatnich wywiadów, że agencje 

pośredniczące oraz sami pracodawcy 

powinni zwiększyć wewnętrzną kontrolę 

nad świeżo zatrudnianymi.  Forma I-9 

musi być złożona przed  zatrudnieniem 

potencjalnego kandydata sprawdzając tym 

samym jego  status prawny. Otrzegła, że 

Urząd Celno- Emigracyjny zacznie 

używać samych nielegalnie zatrudnionych 

oraz anonimowych informatorów w celu 

ukarania pracodawców. „ Moim celem jest 

powstrzymanie pracodawców od  

świadomego zatrudnienia nielegalnych 

emigrantów” – powiedziała Napolitano. 
 

Pracodawcy powinni wziąść do serca 

otrzeżenia rządu amerykańskiego. 

   Zwłaszcza w okresie kryzysu 

ekonomicznego możemy oczekiwać 

agresywnej polityki przeciwko nielegalnej 

emigaracją na tak ciężkim ostatnio  rynku 

pracy.   □  
 

“U.S. Immigration and Customs 

E n f o r c e m e n t  F Y 0 7 

Accomplishments” (Jan. 2008), available 

at www.ice.gov/doclib/pi/news/factsheets/

fy07accmplshmntsweb.pdf. 

Sukces ma wielu  

rodziców a porażka jest 

sierotą 
Henryk Jankowski 
 

   W numerze 10 z dnia 7 marca California 

Staats=Zeitung tygodnika w języku 

niemieckim ukazała się krótka notatka 

Karli Roder o Irenie Sendler. Autorka 

informuje o śmierci 98letniej bohaterki 

Ireny Sendler „Niemki” Dlaczego autorka 

uważa Irenę Sendler za Niemkę, skąd 

mogła otrzymać taką informację i w jakim 

celu zmienila Polkę Irenę Sendler na 

Niemkę? Tego autorka nie wyjaśnia. 

   Natomiast oskarża bohaterkę Irenę 

Sendler o uboczne/ukryte motywy w jej 

bohaterskiej działalności. Nie wyjaśnia 

jakie to mogły być motywy, ale jej 

humanitarną pełną poświęcenia 

altruistyczną działalność poddaje                  

w wątpliwość.  

   Dodatkową intrygującą ciekawostką jest 

p r z y p i s y w a n i e  n i e m i e c k i e g o 

obywatelstwa Irenie Sendler i tylko ten 

jeden raz używa wyrażenia Niemka 

(German), natomiast plany eksterminacji 

Żydów są już nazistowskie, także 

nazistowscy żołnierze (Nazi soldiers) 

pozwalali jej wyprowadzić dzieci z getta i 

znów naziści (Nazi) schwytali ją i 

połamali nogi i ręce. Pani Irena Sendler 

nie jest już z nami, ale z pewnością 

byłaby oburzona stworzeniem z niej 

Niemki, oskarżeniem jej o uboczne 

motywy w jej jakże altruistycznej i 

humanitarnej działalności, a także ze 

zmiany z niemieckich żołnierzy na 

nazistów. W rozmowach Irena Sendler 

zawsze używała słowa Niemcy, a naziści 

weszli do słownika w celu wybielania 

Niemców, przykład jakże modnego 

obecnie „spinu”, t.zn. zmieniamy tylko 

słowa a tymczasem nagle zmieniamy 

historię. Z własnego doświadczenia wiem, 

że to armia niemiecka zaatakowała Polskę 

i poźniej okupowała Polskę, a naziści stali 

s i ę  s ł o w n y m  n o w o t w o r e m 

spopularyzowanym kilkadziesiąt lat po II 

wojnie światowej. Taka semantyczna 

gimnastyka zmienia ofiarę w agresora a         

z agresora czyni niewinną owieczkę.   ❒ 

Polskę czeka w tym roku 

spadek PKB  

w wysokości 1,4 proc.  
podała Komisja Europejska (KE)  

w opublikowanych w poniedziałek  

wiosennych prognozach gospodarczych.  
 

   Tymczasem jeszcze w styczniu KE 

prognozowała w Polsce mimo kryzysu 

wzrost tegorocznego PKB w wysokości 2 

proc.  

   „Łagodna recesja puka do polskich 

drzwi‖ - komentuje Komisja Europejska. 

– „W porównaniu z innymi krajami          

regionu to relatywnie łagodna recesja 

dzięki m.in. mniejszemu udziałowi 

wymiany handlowej w PKB‖.  

   Rzeczywiście - spadek PKB ma być 

jeszcze większy we wszystkich innych 

krajach UE, poza Grecją, Maltą i Cyprem; 

ten ostatni to jedyny kraj w UE na plusie: 

0,3 proc. PKB. Najbardziej dotknięte  

recesją są Litwa, Łotwa i Estonia, gdzie 

KE prognozuje odpowiednio spadek o 

11,0, 13,1 i 10,3 proc. PKB.  

   W sumie KE zakłada, że PKB UE,        

podobnie jak strefy euro, skurczy się         

w tym roku o 4 proc. Na rok 2010 KE 

prognozuje ożywienie i wzrost             

gospodarczy w Polsce w wysokości 0,8 

proc. Także UE i strefa euro mają powoli 

wychodzić z kryzysu, choć wzrost nadal 

będzie w 2010 roku ujemny i ma wynieść 

minus 0,1 proc.  

   „Europejska gospodarka jest w samym 

środku najgłębszej recesji w czasach 

powojennych. Ale oczekujemy, że       

ambitne środki przedsięwzięte przez rządy 

i banki centralne (...) pozwolą                  

w przyszłym roku na odrodzenie         

gospodarcze‖ - powiedział unijny        

komisarz ds. gospodarczych i walutowych 

Joaquin Almunia.  

   Prognozy stawiają pod znakiem      

zapytania polskie plany wejścia do strefy 

euro w 2012, bo wskaźniki są znacznie 

gorsze nie tylko od tych, które KE         

podawała w styczniu, ale także od          

prognoz polskiego rządu. Deficyt sektora 

finansów publicznych wyniesie w tym 

roku 6,6 proc., a w 2010 7,3 proc. PKB - 

zakłada KE. Oznacza to, że praktyczne 

przesądzone jest otwarcie procedury nad-

miernego deficytu wobec Polski, gdyż 

deficyt znacznie przekroczy dozwolone  

w traktacie z Maastricht 3 proc. W 2008 

roku według GUS oraz Eurostatu deficyt 

wyniósł w Polsce 3,9 proc. PKB.  
 

Tymczasem w strefie euro nie ma mowy 

o poluzowaniu kryteriów z Maastricht.  

   „Drzwi do strefy euro są otwarte, ale 

niczego nie zmieniamy: trzeba spełniać 

kryteria wejścia, nad którymi czuwają KE 

i Europejski Bank Centralny. Rozumiem, 

że pewne kraje chciałyby teraz jak       

najszybciej wejść, ale nie wystarczy 

chcieć‖ - podkreślają źródła niemieckie. – 

„Chcemy uniknąć pospiesznego wejścia 

do strefy euro, które skutkowałyby      

pogorszeniem sytuacji danego kraju i 

frustracją społeczną‖.  

   Kraje strefy euro nie chcą poluzowania 

kryteriów przyjęcia euro, bowiem - jak 

tłumaczą - spowodowałoby to pogłębienie 

różnic w ramach strefy i narażałoby na 

szwank konkurencyjność poszczególnych 

krajów.   ❒ 
 

__________ 

Jan Styka (1858 -1925)  
polski malarz (PAP) 
 

   Syn Czecha, oficera austriackiego. 

Urodzony 8 kwietnia 1858 r. we Lwowie. 

M a l o w a ł  o b r a z y  h i s t o r y c z n e , 

batalistyczne, religijne, portrety oraz 

krajobrazy. Ilustrator i poeta (wydał także 

zbiór poezji m.in.: Z łez, krwi i żelaza, 

Poezje z czasów wojny), inicjator i 

współtwórca panoram. Znany był także 

jako patriotyczny prelegent (jego 

przemówienia wydane zostały drukiem    

w 1915 L’ame de la Pologne). Prowadził 

szeroką działalność charytatywną, 

wspierał sieroty i wygnańców z Rosji. Od 

1877 studiował w Akademii Wiedeńskiej, 

w 1880 otrzymał „Prix de Rome”, w 1882 

osiadł w Krakowie, gdzie zaprzyjaźnił się 

z Janem Matejką, pod okiem którego 

uczył się malarstwa historycznego. 

Matejko w znaczący sposób wpłynął na 

jego artystyczny warsztat. W 1886 nie 

przyjął profesury w krakowskiej Szkole 

Sztuk Pięknych. Otworzył pracownię we 

Lwowie, gdzie przy współpracy                

W. Kossaka i monachijczyka L. Bollera 

oraz innych malarzy powstała Panorama 

Racławicka (1892 -1894), wspaniałe 

gigantycznych rozmiarów dzieło (120 x 

15m), znajdujące się obecnie we 

Wrocławiu i udostępnione do zwiedzania 

w specjalnie wybudowanej rotundzie. Od 

1900 roku, J. Styka przebywał w Paryżu, 

a od 1919 na Capri, gdzie urządził 

Muzeum „Quo Vadis”. Był członkiem 

Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie. We 

Francji został odznaczony Krzyżem Legii 

Honorowej. Papież Leon XIII, 

pobłogosławił jego paletę malarską. 

Zmarł w Rzymie, 28 kwietnia 1925. 

Swoją twórczością artystyczną zdobył 

wielkie uznanie w świecie. 
 

Niektóre wspaniale malarskie  

dzieła Jana Styki: 

   Polonia (1890-91); Męczeństwo 

pierwszych chrześcijan (1899), a ponadto 

Sandor Petofi (1897) oraz cykl 15 

obrazów (1901-1903) wg Quo vadis        

H. Sienkiewicza. Polska wyzwolona 

(1919) - przy pomocy pędzla wspaniale 

oddany hymn na cześć odrodzonej Polski. 

Paryski wydawca Ernest Flamarion, 

zamówił u J. Styki, ilustracje do 

opowiadania Pójdźmy za Nim i ilustracje 

do powieści Quo vadis. W latach 1901-

1903 wydano trzytomowe Quo vadis ze 

150 ilustracjami Styki. Tematem jego 

prac, były także ilustracje do eposu 

Homera Odyssea. Odbył wówczas ze 

swymi synami (też malarzami) podróż do 

Grecji i efektem jego pracy były 84 

krajobrazy, wykonane na przestrzeni 10 

lat i wykończone we Włoszech. Wśród 

wielu obrazów malarstwa religijnego 

najsłynniejsze są: Regina Poloniae, Matka 

Boska błogosławiąca; Chrystus rozdający 

chleb rzeszom; Chrystus nauczający; 

Chrystus nad Jerozolimą. Malował też 

patriotyczne obrazy: Biały orzeł polski na 

froncie francuskim i w 1919 roku Polskę 

Wyzwoloną. 

   Obraz Golgota powstał w 1896 roku, 

wielkość dzieła (60 x 15 m), został 

namalowany przez Jana Stykę za namową 

wybitnego pianisty i męża stanu, Ignacego 

Paderewskiego. Pokazano go po raz 

pierwszy we Lwowie na wiosnę 1896 

roku w czasie wielkiego wiecu 

katolickiego. Od stycznia 1897 roku, 

można było go oglądać w Warszawie.       

W 1898 obraz został wysłany do Moskwy 

na 3 lata, a potem był prezentowany        

w Kijowie. Później przewieziono go do 

St. Louis w USA, gdzie miała się 

odbywać wystawa światowa. (I. 

Paderewski przywiózł dzieło do Ameryki 

w 1904 r.). Ekspozycja nie doszła jednak 

do skutku z braku odpowiedniego miejsca 

i trudności finansowych. Malowidło 

sprzedano na licytacji. Golgotę 

przewożono z miejsca na miejsce, leżała 

nawet zapomniana w magazynie. W 1944 

roku, obraz zakupił dr Hubert Eaton, 

koneser sztuki i pobożny milioner, który 

wybudował dla niej specjalny pawilon. 

Od 1951 roku obraz znajduje się koło Los 

Angeles w jednej z dzielnic tej 

wielomilionowej metropolii w miasteczku 

Glendale. Wystawiony jest w specjalnie 

zbudowanym budynku ekspozycyjnym 

(amfiteatralny pawilon, którego budowa 

kosztowała Huberta Eatona ponad milion 

dolarów), znajdującym się na terenie 

“Forest Lawn Memorial-Park”. Jest to 

malownicze miejsce, w Kalifornii 

odwiedzane przez wielu turystów i 

okolicznych mieszkańców, ze wspaniale 

zadbanym prywatnym parkiem, 

cmentarzem i muzeami. Prezentacja 

panoramy Golgoty, to swoiste misterium 

słowno-muzyczno-świetlne. W 1976 roku 

kardynał Karol Wojtyła, po obejrzeniu 

dzieła napisał: Pod wielkim wrażeniem 

dzieła mojego Rodaka Jana Styki, 

polecam Bogu Wszystkich, dla których 

krzyż Chrystusa jest nadzieją 

Zmartwychwstania i życia. 
 

Opis Golgoty 

   Panoramiczna sceneria obrazu, 

przedstawia dramatyczny moment 

odczytania przez oficera rzymskiego, 

skazującego wyroku na Jezusa. Ma On 

być ukrzyżowany w otoczeniu 

z ł o c z y ń c ó w .  Ś w i a d k a m i 

niesprawiedliwego wyroku są tłumy 

mieszkańców Jerozolimy i znane postacie 

biblijne. Przejmującą scenerię obrazu 

podkreśla realizm przygotowywanej 

śmierci. Oprawcy kopią dół, aby móc 

osadzić krzyż leżący przy nogach Jezusa 

(jeden z nich wykopał kości i czaszkę 

Adama). U Jezusowych stóp leży korona 

cierniowa, czerwony płaszcz i trzcina. 

Dwa osadzone krzyże, czekają już na 

skazańców. Oprawcy zajęci są 

przygotowaniami do ukrzyżowania, 

zebrany tłum czeka w napięciu na mające 

nastąpić wydarzenia. Ciemne zwały 

nawisających chmur przez które 

przebijają się słoneczne promienie, dodają 

lęku i grozy tej historycznej chwili. 

Promienie świetlne padają na wyschniętą 

ziemię Golgoty. Niebo jest ciemne, 

nadciąga burza, wydaje się, że za chwilę 

przetną je błyskawice. Dostojna, 

wyprostowana postać Zbawiciela, stojąca 

w promieniach światła, skupia uwagę 

oglądających ukrzyżowanie. Jezus patrzy 

w niebo, w milczeniu rozgrywa się los 

Człowieka-Boga i całej ludzkości. 

Niezapomniane przeżycie wymalowane 

pędzlem artysty, udziela się wszystkim 

oglądającym. Krajobraz tego miejsca i 

widocznych na horyzoncie wzgórz oraz 

architektura Jerozolimy namalowane na 

płótnie, powstały w oparciu o specjalnie 

zrobione przez autora szkice do tego 

imponującego dzieła, kiedy odwiedzał        

w tym celu Ziemię Świętą , aby lepiej 

zapoznać się z topografią miejsca śmierci 

Jezusa.    

 

Twoja pomoc jest 

potrzebna zaangażuj się 

w działalność Polonii 

Zostań członkiem  

polskiej organizacji 
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Długie łapy SB  

w sprawie ks. Jerzego 
Mirosław Dakowski 
h t t p : / / l i s t s . c e t i . p l / p i p e r m a i l /

wiec/20081028/014753.html   
 

   O zacieraniu śladów zbrodni dokonanej 

na ks. Jerzym Popiełuszko i kolejnych 

skrytobójczych zbrodniach SB  

18.10.2006. Od 22 lat w dziwnych       

okolicznościach giną ludzie, którzy 

próbują dociec prawdy o zamordowaniu 

księdza Jerzego Popiełuszki. Kto i      

dlaczego sabotuje śledztwo w sprawie 

„zbrodni stulecia”? 

   ―Przestań gadać, albo skończysz            

w Wiśle jak twój brat‖ - te słowa        

wielokrotnie słyszał w słuchawce telefonu 

Józef Popiełuszko - brat księdza Jerzego. 

To właśnie on swoimi zeznaniami       

pomagał śledczym IPN-u w wyjaśnieniu 

prawdy o zbrodni na kapelanie 

„Solidarności”. Szantażyści domagali się 

od niego i jego najbliższych, aby nie        

rozmawiali z prokuratorami, niczego nie 

pamiętali i nie mówili na temat księdza. 

Kilkakrotnie grozili im śmiercią. Józef 

Popiełuszko był nieustraszony w dążeniu 

do ustalenia prawdy o śmierci brata. Za 

swoją wytrwałość zapłacił wielką          

tragedią. W 1996 r. w białostockim     

szpitalu zmarła jego żona - Jadwiga 

Popiełuszko. W akcie zgonu, jako 

przyczynę śmierci wpisano lakoniczną 

fo rmułę :  „Za t ruc ie  a lkoho lem             

metylowym‖. To zdumiewająca 

przyczyna, bowiem pani Popiełuszko 

znana była jako osoba niepijąca. Zadziwia 

również zawartość alkoholu w jej krwi, 

przekraczająca o wiele dawkę śmiertelną. 

Mimo próśb rodziny, nie udało się         

wykonać sekcji zwłok, która wskazałaby 

prawdziwą przyczynę zgonu. Na jej 

rękach zauważyłem malutkie ślady po 

igłach, w okolicach żył. Wskazywały one, 

że ktoś wstrzyknął tej pani do żył truciznę 

w formie stężonego alkoholu - opowiada 

„Polskiemu Radiu‖ pragnący zachować 

anonimowość lekarz z białostockiego 

szpitala, który jako jeden z pierwszych 

oglądał ciało zmarłej. - Potem przełożony 

naciskał mnie, abym nikomu o tym nie 

wspominał i jak najszybciej zapomniał o 

sprawie. Zastraszanie Józefa Popiełuszki i 

tajemnicza śmierć jego małżonki to  

zaledwie jeden z wielu tragicznych        

epizodów brutalnej gry służb specjalnych 

PRL-u. Jej celem od początku jest         

zamknięcie ust wszystkim osobom, które 

mogłyby podważyć oficjalną wersję 

zbrodni na księdzu Jerzym Popiełuszce. 

Gra zaczęła się w kilka dni po             

męczeńskiej  śmierci  „kapelana             

Solidarności‖ i nieprzerwanie trwa do 

dziś. „Polskie Radio‖ odtworzyło kulisy 

jednej z największych mistyfikacji        

ostatnich lat.  
 

Sekrety płetwonurka 

   Oficjalna wersja śledztwa dotycząca 

odnalezienia zmasakrowanych zwłok 

księdza jest kłamstwem. To Krzysztof 

Mańko - płetwonurek z Wrocławia – już 

26 października 1984 roku, w godzinach 

popołudniowych, jako pierwszy odnalazł 

w Wiśle i wyłowił ciało księdza        

Popiełuszki. To, co działo się kilka godzin 

później, wiadomo dzięki zeznaniom osób 

obecnych w tym dniu na tamie. Zwłoki 

zostały ponownie wyłowione przez       

płetwonurków, a następnie zaczepione do 

pontonu i holowane w ten sposób do 

brzegu. Tam, gdzie znajdowała się 

chwilowa baza płetwonurków i ekipy 

poszukiwawczej, podjechał samochód 

marki „Nysa‖ i do niego zostały        

załadowane zwłoki - czytamy w protokole 

przesłuchania Andrzeja Czerwińskiego - 

włocławskiego płetwonurka. Dzięki m.in. 

tym zeznaniom, prokuratorzy IPN ustalili, 

że człowiekiem, który pierwszy wydobył 

zwłoki księdza był Krzysztof Mańko. 

Krewni płetwonurka, do których         

dotarliśmy, opowiadają, że po tym      

wydarzeniu Mańko czegoś panicznie się 

bał. Nie chciał z nikim rozmawiać,       

zamknął się w sobie, a w końcu wyszedł  

z domu i więcej nie wrócił. Otrzymał 

paszport i 1 listopada 1984 roku wyjechał 

z Polski. Dziś mieszka i pracuje w Grecji. 

Po 2000 roku udało mu się skutecznie 

uniknąć spotkania ze śledczymi Instytutu 

Pamięci Narodowej. Ten człowiek        

posiada wiedzę, która może się okazać 

kluczowa do odtworzenia przebiegu 

zbrodni - mówią prokuratorzy którzy 

prowadzili śledztwo w sprawie        

zamordowania kapłana. - Tylko ten        

płetwonurek mógłby pomóc w ustaleniu 

co działo się z ciałem księdza przed jego 

ostatecznym wydobyciem z Wisły w dniu 

30 października. Sam Mańko do dziś  

milczy i nie chce wracać do Polski. Dzięki 

zeznaniom pracowników włocławskiej 

tamy, śledczy IPN-u odkryli, że po 26 

października przeprowadzona została 

pierwsza sekcja zwłok kapłana. 

Tymczasem z zeznań włocławskich pro-

kuratorów, którzy w 1984 r. prowadzili 

sprawę, wynika, że sekcję tą wykonał 

a n a t o m o p a t o l o g  z e  S z p i t a l a                 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Żadna 

przesłuchiwana osoba nie była jednak     

w stanie przypomnieć sobie jego naz-

wiska. W szpitalnym archiwum nie 

zachował się protokół tej sekcji (choć 

prawo nakazuje trzymać takie dokumenty 

przez 20 lat). Równie tajemnicze są          

okol iczności  śmierci  Tadeusza 

Kowalskiego*. Kowalski - rybak              

z włocławskiej spółdzielni „Certa‖ - miał 

zwyczaj wieczorami kłusować po Wiśle. 

Towarzyszyli mu w tym kolega i         

szwagier. 25 października 1984 r., ok. 

godz. 22.00, Kowalski i jego dwaj          

towarzysze widzieli jak tajemniczy 

mężczyźni wrzucają do zalewu ciało 

księdza Popiełuszki. Byli tak blisko, że 

zwłoki kapłana omal nie wpadły do ich 

łódki. Trzej mężczyźni obiecali sobie 

milczenie. Bali się o swoje życie. To, co 

w i d z i e l i ,  p o w t ó r z y l i  d o p i e r o                

prokuratorom IPN. Kilka tygodni po  

złożeniu zeznań, Kowalski trafił do szpi-

tala, gdzie po kilku dniach umarł. W akcie 

zgonu, jako przyczynę wpisano „zatrucie 

a l k o h o l e m  m e t y l o w y m ‖ .  T o           

zdumiewające, bo tak samo określono 

powód śmierci Jadwigi Popiełuszkowej.  

Biorąc pod uwagę datę śmierci, rodzaj 

choroby i okres pobytu w szpitalu, 

należałoby przyjąć, że Kowalski zatruł się 

alkoholem podczas hospitalizacji.        

Znajomi pamiętają go jako człowieka 

cieszącego się udanym życiem        

rodzinnym, szczęśliwego, zdrowego. Czy 

to możliwe, aby szczęśliwy mężczyzna po 

50tce popełnił samobójstwo, upijając się 

zatrutym alkoholem? Wyjaśnienie tej 

sprawy może być bardzo trudne, bo sekcji 

zwłok Kowalskiego nie przeprowadzono, 

choć jego rodzina starała się o to. 
 

Cień KGB 

   Cień szansy na wyjaśnienie prawdy o 

zbrodni miał Andrzej Grabiński –            

w okresie PRL-u znany obrońca       

opozycjonistów, podczas „procesu        

toruńskiego‖ oskarżyciel posiłkowy 

reprezentujący rodzinę Popiełuszków. 

Grabiński - świetnie wykształcony 

prawnik - od początku dostrzegał rażące 

błędy w postępowaniu sądowym, które 

nie doprowadziło do wyjaśnienia prawdy. 

Mecenas - niezadowolony z tego, że sąd 

nie wykrył prawdziwych inicjatorów 

zbrodni - zapowiedział apelację. Gdyby 

do tego doszło, sąd wyższej instancji 

musiałby ponownie przeprowadzić cały 

proces. To zaś mogło zniweczyć cały plan 

wielkiej mistyfikacji. Kilka dni przed 

upływem terminu złożenia apelacji,         

w domu na Saskiej Kępie należącym do 

rodziny Grabińskich wybuchła bomba,      

w wyniku czego zginęła 25-letnia       

Małgorzata Grabińska. W trakcie          

śledztwa okazało się, że właściciel domu 

nie był słynnym mecenasem, a zbieżność 

ich nazwisk była przypadkowa. Do dziś 

nie ustalono czy była to próba             

zastraszenia czy zamordowania adwokata. 

Szanse na wyjaśnienie tej sprawy są 

znikome, bo po 1989 r. zaginęły materiały 

z tego śledztwa. 30 listopada 1984 roku   

w Białobrzegach - niewielkiej             

miejscowości przy trasie Kraków -       

Warszawa wydarzył się tajemniczy        

Piotrowski kontaktował się z KGB bez 

wiedzy swoich zwierzchników, co z kolei 

znaczy, że rosyjskie służby specjalne  

miały swojego tajnego agenta                  

w najbliższym otoczeniu gen. Kiszczaka. 

W tej sytuacji Kiszczak, który             

zdecydował, że zabójcy księdza trafią na 

długie lata do więzienia, wyznaczając do 

realizacji zbrodni Piotrowskiego,          

eliminował w swoim otoczeniu wtyczkę        

obcego wywiadu. 
 

Haki na Kiszczaka 

   Jak  wynika  z  arch iwalnych               

dokumentów MSW zgromadzonych 

podczas śledztwa lubelskiego IPN,          

jeszcze w 1984 r. podjęte zostały 3        

operacje „Teresa‖, „Trawa‖ i „Robot‖. Ich 

celem była inwigilacja skazanych i ich 

rodzin oraz uniemożliwienie im          

ujawnienia nawet rąbka prawdy o zbrodni. 

Osobą nadzorującą tą zakrojoną na        

szeroką skalę inwigilację był Stanisław 

Ciosek - wówczas minister ds. związków 

zawodowych, po transformacji ambasador 

RP w Moskwie, do listopada 2005 r. 

główny doradca ds. zagranicznych Alek-

sandra Kwaśniewskiego. W IPN 

zachowały się raporty Cioska dla         

najważniejszych przywódców PRL-u,           

w których minister szczegółowo          

informuje o zachowaniu skazanych          

w celach. Z ustaleń śledztwa IPN-u 

wynika, że Chmielewskiego, Pękalę i 

Piotrowskiego odwiedzał w więzieniach 

zastępca Kiszczaka - gen. Zbigniew 

Pudysz. To właśnie on na przemian groził 

i obiecywał esbekom, że resort o nich nie 

zapomni, a za odegranie do końca trudnej 

roli w zbrodni, każdy z nich otrzyma        

nagrodę. Tak się też stało. Trzej esbecy 

zostali objęci wszystkimi amnestiami dla 

więźniów politycznych pod koniec lat 80. 

Dzięki temu każdy z nich odsiedział mniej 

niż jedną trzecią kary (Chmielewski 4 lata 

z 14, Pękala 4,5 roku z 15 lat). Dodat-

kowo wszyscy bardzo często wychodzili 

na przepustki. Natomiast okres pobytu        

w więzieniu, wszystkim czterem esbekom 

skazanym w Toruniu zaliczono do stażu 

pracy, dzięki czemu dziś mogą za ten  

okres pobierać resortowe emerytury. To 

zdumiewająca koincydencja, bowiem 

nigdy wcześniej, ani później nie zdarzyło 

się, aby komukolwiek pobyt w więzieniu 

zaliczono do stażu pracy. Decyzję o tym 

aprobował osobiście w 1990 r. gen. 

Czesław Kiszczak. Wszystkie te           

s zo k u j ą ce  i n f o r ma c j e  o d k r y l i                

prokuratorzy IPN.  Spośród wszystkich 

skazanych, największa nagroda miała 

przypaść Grzegorzowi Piotrowskiemu. 

Zachowanie Piotrowskiego wskazuje, że 

początkowo także on wierzył w resortowe 

obietnice. Złudzenia stracił dopiero         

w 1989 r. po kolejnej rozmowie                

z Pudyszem, kiedy zorientował się, że 

jego wiedza staje się niebezpieczna dla 

niego samego. Podczas kolejnej 

przepustki napisał gruby na kilkadziesiąt 

stron raport z działań SB przeciwko 

księdzu Popiełuszce. Za pośrednictwem 

żony - Janiny Pietrzak - kilka kopii tego 

raportu zdeponował u najbliższych         

znajomych.  „Najprawdopodobniej     

wyjaśnienie kpt. G. Piotrowskiego  

zawierało rzeczywistą wersję zdarzeń 

związanych z osobą księdza Jerzego‖ - 

czytamy w notatce IPN z lutego 2004 r. 

Jak ustalili śledczy IPN-u, za               

pośrednictwem Pudysza, Piotrowski miał 

w 1989 r. przekazać Kiszczakowi         

wiadomość, że jeśli zginie - raport ujrzy 

światło dzienne. Jedna z kopii tego 

raportu dotarła również do mieszkania 

Pietruszków. To znikło - powiedziała 

Róża Pietruszka do syna. Dialog ten    

zarejestrowały urządzenia podsłuchowe         

założone w ich mieszkaniu w ramach  

operacji „Teresa‖. Taśmy z nagraniami 

przejęli prokuratorzy IPN. 
 

 

 

 

(Ciąg dalszy w następnym 

numerze rozpocznie tytuł 

Zadusić śledztwo) 
 

 

wypadek drogowy.  Ok. godz. 20.              

w jadącego od strony Krakowa fiata        

uderzył rozpędzony Jelcz. Na miejscu 

zginęli dwaj pasażerowie fiata i ich 

kierowca. Milicjanci ograniczyli się tylko 

do tego, by wpisać w protokole, że       

podróżujący fiatem nie mieli żadnych 

szans, a kierowca ciężarówki uciekł             

z miejsca wypadku. Nie wszczęto       

żadnego dochodzenia, by wyjaśnić      

okoliczności wypadku, nie podjęto 

również jakiejkolwiek próby odnalezienia 

ciężarówki, ani zidentyfikowania jej 

kierowcy. Nie przesłuchano żadnych 

świadków zderzenia, choć tragiczne       

zderzenie dobrze widziało kilku          

okolicznych mieszkańców. „O tym      

wypadku dowiedziałem się dzień       

wcześniej, wieczorem, jeszcze zanim się 

wydarzył‖ - opowiada Stefan Bratkowski 

- pisarz i dawny działacz opozycji. 

„Byłem tylko ciekaw jaką przyczynę 

wymyślą.  Kiedy prasa podała, że był to 

wypadek samochodowy, nie miałem       

żadnych wątpliwości, że było to           

sfingowane morderstwo‖. O mającym 

wydarzyć się wypadku, Bratkowskiego 

poinformował jego przyjaciel - nieżyjący 

już warszawski prawnik Bogumił     

Studziński.  Szef ochrony gen.              

Jaruzelskiego - płk Artur Gotówko mówił 

w 1991 r.: „Tam, w Białobrzegach, 

ofiarom nie dano żadnych szans. Wiem 

jak to się robi.‖ Prokuratorzy IPN, którzy 

podjęli ten wątek, szybko odkryli, że 

ciężarówka staranowała fiata dokładnie 

według metod uczonych na specjalnych 

kursach NKWD, a potem KGB i GRU.  

W wypadku w Białobrzegach zginęli dwaj 

oficerowie MSW - płk Stanisław Trafalski 

i major Wiesław Piątek. Wracali               

z południa Polski, gdzie przez kilka 

poprzednich tygodni badali wcześniejszą 

działalność i powiązania Grzegorza 

Piotrowskiego, Leszka Pękali i           

Waldemara Chmielewskiego. Ze          

wszystkich czynności sporządzali 

szczegółowe raporty i notatki, które wieźli 

w bagażniku fiata. Dokumentacji tej nigdy 

nie odnaleziono. Nie ma o nich również 

żadnej wzmianki w protokołach           

powypadkowych. Zachowały się         

natomiast niektóre ich notatki              

sporządzane podczas pracy w Krakowie i 

Tarnowie i pozostawione w tamtejszych 

aktach operacyjnych. Przez przypadek nie 

zostały zniszczone w latach 1989-1990, 

dzięki czemu potem przejął je IPN.       

Notatki te dotyczą działalności Grzegorza 

Piotrowskiego wymierzonej w Kościół i 

księży. Pozwalają poznać istotne 

szczegóły z życia głównego mordercy 

kapelana „Solidarności‖. 
 

Wakacje z agentem 

   Kim naprawdę był Grzegorz 

Piotrowski? Aby odpowiedzieć na to  

pytanie, trzeba cofnąć się do pamiętnego 

lata 1982 r., kiedy kapitan SB wyjechał na 

wakacje do Bułgarii. Jak wynika                   

z zachowanych w IPN notatek 

(sporządzonych przez Trafalskiego i 

Piątka na podstawie relacji świadków i SB

-ków znających Piotrowskiego), na 

granicy rumuńsko - bułgarskiej spotkał się 

na krótko z oficerem KGB, który          

przedstawił się pseudonimem Stanisław i 

nawiązał z nim współpracę. W trakcie 

„procesu toruńskiego” opowiadał o tym 

Adam Pietruszka, lecz sąd nie uwierzył         

w jego zeznania. W IPN zachował się 

dokument „Wyjazdy i przyjazdy za lata 

1971 – 1989 pracowników IV              

Departamentu‖. Wynika z nich, że        

urzędnicy IV Departamentu MSW       

regularnie wyjeżdżali na spotkania              

z przedstawicielami V Zarządu Głównego 

KGB (zarząd ten odpowiedzialny był za 

zwalczan ie  dywers j i  i  wa lkę           

ideologiczną). Spotkania te odbywały się 

w Moskwie i Czechosłowacji. Udział          

w nich brał m.in. Piotrowski.               

Potwierdzają to szczegółowe raporty         

z przebiegu tych spotkań. Co istotne - nie 

zachowały s ię  żadne  no ta tk i 

Piotrowskiego z innych jego spotkań         

z KGB - nawet z feralnego spotkania          

w 1982 r. Jeśli ustalenia Trafalskiego i 

Piątka są prawdziwe - oznacza to, że 
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Bernat - Irena Sendler ze str. 19 
 

Jaki więc jest to film? 

   Psychologiczny, a nie historyczny. 

Niedobrze, gdyby Amerykanie musieli 

nas uczyć historii. To nasza historia 

zaimponowała Amerykanom. Film jest 

opowieścią o wspaniałym człowieku. 

Reżyser podkreśla, że historia Ireny 

Sendlerowej, mimo że dzieje się w czasie 

II wojny światowej i opowiada o 

zagładzie narodu żydowskiego, jest 

historią o życiu: ona przeżyła i przeżyły 

uratowane przez nią dzieci. To 

optymistyczne przesłanie: opowieść o 

miłości i życiu. 

   Irena Sendlerowa pytana, co jej zdaniem 

jest najważniejsze w życiu, odpowiadała, 

że miłość, tolerancja i pokora. I to jest, 

według mnie, motto tej opowieści o 

młodej, pięknej kobiecie o szlachetnym 

sercu i wielkiej odwadze. Kobiecie, która, 

powiedziała do swych koleżanek, 

współpracowniczek z ośrodka pomocy 

społecznej: „Nie wiem, jak wy, ale ja 

wypowiadam wojnę Hitlerowi”. 
 

Zatem nie jest to film historyczny ani 

dokumentalny, a jednak szczegóły 

historyczne musiały się zgadzać. 

   Jako konsultant we współpracy z ekipą 

filmową musiałam się dyscyplinować, 

ponieważ chciałam im przekazać więcej, 

niż oni chcieli przyjąć. Trochę się bali, że 

im zanadto będę patrzeć na ręce i pewnie 

dlatego nie zabrali mnie na plan filmowy 

w Rydze na Łotwie. 
 

Ale, jak wiem, dzwonili stamtąd  

z prośbą o konsultacje. 

   Marcia Gay Harden, aktorka, która gra 

rolę matki Ireny Sendlerowej, nie znalazła 

w scenariuszu dość materiału, aby 

stworzyć tę postać. Z Rygi przychodziły 

do mnie e-maile, telefonowano                   

z pytaniami. Od razu polubiłam tę 

aktorkę. Zagrała świetnie. Jest też 

znakomity epizod polskiego aktora 

Jerzego Nowaka, który gra starego Żyda. 

W filmie występują również inni polscy 

aktorzy, m.in. Danuta Stenka, Maja 

Ostaszewska, Krzysztof Pieczyński w roli 

Korczaka. Świetnie grają też dzieci: 

angielskie, kanadyjskie, łotewskie. 
 

Dlaczego filmu nie kręcono  

w Polsce, w Warszawie? 

   W Rydze istnieje dawna dzielnica, 

podobna do krakowskiego Kazimierza, 

dziś już niemal niezamieszkana. Tam 

filmowcy mieli dużą swobodę i tam 

realizacja była dużo tańsza niż                 

w Warszawie. Budżet filmu - 11milionów 

dolarów - nie był wysoki. 
 

Jak doszło do tego, że Amerykanie 

przystąpili do realizacji filmu? 

   Pomysł filmu fabularnego o pani Irenie 

powstał prawie równocześnie z książką. 

Pani Irena jak ognia bała się fabuły. 

Uważała, że to, co ma do przekazania, 

p o w in n o  mi eć  f o r mę  z ap i su 

dokumentalnego. Zgłaszały się różne 

ekipy: niemiecka, argentyńska, japońska. 

Do mnie się zwrócono jeszcze za życia 

pani Ireny za pośrednictwem Kai 

Mireckiej-Ploss, obecnie mieszkającej         

w Waszyngtonie aktorki emigracyjnej, 

ostatniej towarzyszki życia Jana 

Karskiego. Ona skierowała do mnie Jeffa 

Mosta, Amerykanina, który jest 

producentem filmu. Most przyjechał do 

Warszawy. Potem, w kwietniu 2008 r. 

zjawił się John Kent Harrison, który         

w 2005 r. zrobił film o Janie Pawle II i 

Polska nie jest mu obca. Ale przyjechał        

w niedobrym okresie; pani Irena była 

wtedy w szpitalu, nie było mowy, aby 

mógł się z nią zobaczyć. On pani Ireny 

nie poznał. 
 

A zatem Pani i Pani książka  

były jego źródłami informacji? 

   Przegadałam z nim wiele dni. Zabrałam 

na wycieczkę po Warszawie „śladami 

pani Ireny”. Pokazałam dom, w którym 

mieszkała przy ul Ludwiki 6, siedzibę 

Żegoty przy ul. Żurawiej 24, miejsce 

słynnej pralni przy Brackiej 5 w suterenie, 

która stanowiła skrzynkę kontaktową. 

Odwiedziliśmy również ogród przy ul. 

Lekarskiej 9, gdzie nadal rośnie jabłoń, 

pod którą pani Irena zakopywała słoik,       

w którym na paskach bibułki spisane były 

dane dzieci żydowskich i polskich rodzin, 

do których one trafiały. Byliśmy na 

Pawiaku, w alei Szucha, żeby mógł 

zobaczyć „tramwaje” - te wąskie cele,      

w których pani Irena oczekiwała na 

przesłuchanie przez gestapo. 

   Chciałam zabrać Harrisona na Powązki, 

gdzie jest pochowana matka pani Ireny; 

opowiadałam mu o niej, o tym jak 

przysłała Irenie na Pawiak gryps: 

„Nastały smutne, listopadowe dni. A Ty 

mi się śnisz, że jesteś ze mną”. Harrison 

nie chciał iść na cmentarz, takiej sceny nie 

planował w filmie. Trzy tygodnie później 

pani Irena umarła. Był na jej pogrzebie. 

Płakał, był wstrząśnięty. Los go na te 

Powązki doprowadził. 
 

Pani poznała Irenę Sendlerową pięć lat 

przed jej śmiercią. Ten czas wykorzystały 

panie na wzajemne poznanie się i na 

pracę nad książką. Jak ją Pani 

zapamiętała? 

   Panią Irenę, wówczas już przeszło 90-

letnią, zapamiętałam jako człowieka 

tkwiącego w środku życia, mądrego, 

kierującego uwagę ku innym. Osobę 

pogodną, która ma doskonały kontakt         

z młodymi ludźmi. Te amerykańskie 

dziewczęta ze szkoły w Uniontown         

w Kansas, które napisały i wystawiły o 

niej sztukę Holocaust. Life in a Jar, stały 

się jej przyjaciółkami. Przyjechały do niej 

do Polski, pisywały do niej. To do nich 

pani Irena napisała w liście z 14 września 

2000 r. „Proszę gorąco, abyście nigdy nie 

robiły ze mnie żadnej bohaterki, bo to by 

mnie ogromnie zdenerwowało”. 

   Było też w niej jakieś wyciszenie, 

dystans. Do mnie pani Irena potrafiła 

kiedyś powiedzieć: „Wiesz, tak naprawdę 

to wojna się dla mnie nigdy nie 

skończyła”. 
 

Dlaczego tak długo po wojnie milczała? 

   Po jej zakończeniu Irena Sendlerowa 

wydobyła ze słoika swoją listę 

uratowanych dzieci i przekazała Adolfowi 

Bermanowi z Żegoty. Potem zaczęła żyć 

własnym życiem. Wyszła za mąż, miała 

dzieci, pracowała. I zamilkła. Również 

dlatego, że okazało się, iż Adolf Berman 

jeździł po Polsce, wyszukiwał uratowane 

przez nią dzieci i odbierał je przybranym 

rodzicom. Zaczął się kolejny dramat. 

Dzieci znowu traciły rodziny. Znowu 

stawały się sierotami. Te uratowane dzieci 

były traktowane jako materiał 

biologiczny, dzięki któremu miał się 

odrodzić zgładzony naród żydowski. Tacy 

ludzie jak Adolf Berman uważali, że te 

dzieci muszą wrócić do społeczności 

żydowskiej i jako Żydzi stworzyć dalszy 

ciąg, zaczyn narodu. Były wywożone do 

Palestyny, a potem do Izraela, gdzie 

trafiały najczęściej do sierocińców          

w kibucach. Wielu przybranych rodziców 

nie mogło się z tym pogodzić. Zaczęli 

ukrywać te „swoje” dzieci. Przybrana 

matka Elżbiety Ficowskiej, Stanisława 

Bussoldowa, która kochała swą córeczkę 

ponad wszystko, trzy razy zmieniała 

mieszkania, bo wiedziała, że tropią ją 

organizacje żydowskie, Elżunia była 

bowiem na liście poszukiwanych dzieci 

jako Elżunia Koppel. Dziewczynka przez 

kilka miesięcy przesiadywała jedynie na 

balkonie na pierwszym piętrze, nie 

wychodziła na podwórko. Elżbieta 

Ficowska nigdy z Polski nie wyjechała, 

sama jest mamą i babcią. Przewodniczyła 

Stowarzyszeniu Dzieci Holocaustu. 
 

I jest jedną z niewielu osób, których 

relacja znajduje się w Pani książce. 

Dlaczego nie ma innych świadectw osób 

uratowanych przez Irenę Sendlerową? 

   Dzieci Holocaustu na ogół milczą. 

Milczą, a trzy tomy wspomnień Dzieci 

Holocaustu mówią w paradoksalny 

sposób o tym świadczą. Z traumy się nie 

wyrasta - napisał uratowany przez panią 

Irenę wraz z dwójką ciotecznego 

rodzeństwa Michał Głowiński. Z traumą 

należy uczyć się żyć. 

   Dzieci Holocaustu są rozrzucone po 

całym świecie, mają teraz od 67 do 83 lat, 

są ludźmi wykształconymi, prawnikami, 

lekarzami, dziennikarzami, naukowcami, 

artystami, nauczycielami. Mają dzieci i 

wnuki, ale nie zawsze ich najbliżsi znają 

prawdę o ich wojennej przeszłości. To ich 

milczenie należy uszanować. Pani Irena 

ratowała często rodzeństwa. Odwiedzał ją 

pan, który trafił do sierocińca jako 

chłopiec sześcioletni i pamiętał, że miał 

dwuletnią siostrę, ale dwuletnia siostra nie 

pamiętała, że miała sześcioletniego brata. 

Trafiła w inne miejsce. Nigdy po wojnie 

się nie odnaleźli. I on przez 60 lat panią 

Irenę od czasu do czasu odwiedzał i wciąż 

pytał o siostrę. 
 

Polskiej premierze filmu jesienią br.  

ma towarzyszyć wznowienie książki, do 

której Pani dopisała rozdział. Co się  

w nim znalazło? 

   30 czerwca 2004 roku przyniosłam pani 

Irenie pierwszy egzemplarz książki. 

Bardzo się wzruszyła. Ale właściwie 

zdecydowała się na tę książkę, aby 

odsyłać do niej dziennikarzy. Chciała 

mieć wreszcie spokój. Stało się jednak 

inaczej. Książka zaczęła żyć własnym 

życiem. Na spotkaniach autorskich 

zjawiały się tłumy, bardzo wiele osób 

wpadało wprost z ulicy do pokoju nr 15 u 

Bonifratrów, aby zdobyć autograf, 

porozmawiać o książce. Odwiedziła np. 

panią Irenę Maria Turkow, która mieszka 

w Stanach Zjednoczonych, córka Diany 

Blumenfeld i Jonasza Turkowa. Jej matka 

była taką żydowską Hanką Ordonówną, a 

ojciec reżyserem, dyrektorem Teatru 

Żydowskiego. Pani Irena współpracowała 

z Jonaszem Turkowem w getcie. Mała 

Marysia miała cztery lata, jak została 

wyprowadzona z getta przez budynek 

sądu. Z Ireną Sendlerową nie widziały się 

od 1946 roku. Takich zdarzeń i spotkań 

było więcej. Stąd pomysł dopisania 

rozdziału o tym, co się działo po 

publikacji książki. Niektórzy ze 

wzruszeniem opowiadali mi swoje 

h is to r i e ,  a l e  n ie s t e ty  częs to                         

z zastrzeżeniem: „Tylko proszę mnie nie 

wymieniać, to tylko dla pani”. 
 

Szykują się zagraniczne wydania książki. 

   Pierwsze wydanie, niemieckie, wyszło 

w 2006 r., jeszcze w 2009 r. ukaże się 

wydanie hebrajskie, na które bardzo 

czekała pani Irena, włoskie, portugalskie i 

być może szwedzkie. Wkrótce też będą 

wydania francuskie i hiszpańskie. 

Czekamy na angielskie i amerykańskie. 

Przy tej popularności pani Ireny                     

w Stanach Zjednoczonych nie zgłosiło się 

do tej pory ani jedno wydawnictwo. A 

polski wydawca rozesłał trochę 

egzemplarzy. Widać książka czeka na 

najlepszego wydawcę. Może po filmie...!   
❒ 
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jest znowu tania, czy nie powinny także 

potanieć: prąd, przewozy, dostawy? Nie 

rozumiem tego. Mamy recesję, można 

więc oczekiwać, że zdesperowani 

właściciele firm obniżą ceny. Owszem, 

można przeczytać zabawne historie o 

najdroższej restauracji w Nowym Jorku, 

Per Se, która oferuje teraz tańsze dania          

z karty. Ja jednak wolałbym przeczytać, 

dlaczego lunch special za 5,99 dolara jest 

tak rzadko spotykany, dlaczego ewoluuje 

w stronę 8,99 i 11,99. Może restauratorzy 

desperacko próbują związać koniec            

z końcem i naprawdę nie mogą już 

obniżyć cen. Ale dlaczego? Za co więcej 

płacą? Za czynsz? Warzywa? Gdzie idą te 

pieniądze? 

– Dlaczego co czwarty już chyba budynek 

na Manhattanie jest  otoczony 

rusztowaniami? Nie przypominam sobie, 

że miasto wyglądało tak 20 lat temu. 

Rozumiem, że te zadaszenia są wymagane 

przez prawo, aby zabezpieczać 

przechodniów przed spadającymi 

obiektami, gdy trwa budowa, remont lub 

rozbiórka. Ale te rusztowania są teraz 

wszędzie, nawet przy budynkach, których 

jeszcze przez lata nie dotknie ręka 

pracownika budowlanego. Zadaszone 

trakty są wygodne na wypadek ulewy, ale 

szpecą miasto niebywale. Czy będzie już 

tak zawsze? Kto na tym zarabia? 

– Jeśli naprawdę szukasz tematu, 

dlaczego, młody reporterze, nie 

zainteresujesz się, że subway linii 7 nie 

jeździ z powodu prac remontowych         

w każdy weekend od marca do września 

przez… ostatnich 10 lat. Kto napełnia 

sobie kabzę? 

– Mógłbyś więc przyjrzeć się inaczej niż 

inni budżetowym cięciom w MTA – 

spędzając dzień na obserwacji, jak pracują 

zrzeszeni w związkach pracownicy: 

sprzątający perony, sprzedający karty. 

Jaka jest ich wydajność, jaka etyka pracy? 

– A może coś o policji? Dlaczego 

przyjmują na służbę ludzi otyłych? Czy 

ktoś kiedyś widział grubasa, dodatkowo 

obciążonego 11 funtami gadżetów, w tym 

latarką, próbującego złapać złodzieja? 

– Skoro mówimy o związkach… czy 

może ktoś napisałby sensacyjną historię o 

wystawnym życiu i drogich zasłonach do 

prysznica jakiegoś szefa związków 

zawodowych? 

   Rzeczy, o których raczej się nie pisze, 

jest mnóstwo: lobby żydowskie – prawdy 

i mity; nauczyciele w szkołach 

publicznych bojący się wprowadzać 

dyscyplinę w klasie; ludzie karani za 

tańczenie w barach, które nie mają na to 

licencji; dlaczego miasto Nowy Jork nie 

jest już w stanie zbudować ani jednej linii 

metra, mostu i tunelu; czy kontrakty 

miejskie są nadal kontrolowane przez 

mafię, albo czy przetargi są 

skorumpowane; jaki jest totalny budżet 

uczelnianych wydziałów studiów na temat 

kobiet oraz na temat gejów,                            

w porównaniu z naukami ścisłymi i 

wydziałami inżynieryjnymi. 
 

Gdzie wędrują pieniądze?! 

   Smutna prawda jest taka, że ostatnimi 

bastionami wolnego słowa są tu jeszcze 

wygłaszający monologi satyrycy, 

kreskówka „South Park”, internetowe 

blogi i rzeczone tanie bary. Ale nie 

gazety, ale nie media.    
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   Tak więc samorodny polski proces        

demokratyczny, podobnie jak ateński, i 

amerykański, zaczynał się „od dołu‖, tzn. 

od zwykłych obywateli – oparty był on na 

przeświadczeniu, że najważniejsza jest 

rzeczywistość oraz wspólne dobro, tak jak 

to pisał Arystoteles, a później uczyła       

religia chrześcijańska, wymagająca od 

wiernych miłosierdzia. 

   Dla porównania ważne jest, że          

republikanizm typu francuskiego nie jest 

samorodny, ponieważ zaczynał się ,,od 

gory‖, tzn. przez narzucenie ludziom           

w sposób otwarty lub zakulisowy,       

koncepcji rządzenia, przez pojedynczych                

organizatorów społecznych lub                

natchnionych pisarzy, których twory         

wyobraźni były przyjmowane za opisy  

rzeczywistości. Niestety obydwa typy 

rządów reprezentatywnych nieraz stają się 

demokracjami fasadowymi, sterowanym 

zakulisowo. Arystoteles ostrzegał, że       

demokracji zawsze grozi przemiana            

w oligarchię. 

   Dziedzictwo literatury politycznej i     

historycznej wieków XVI i XVII jest 

równie ważne w W. Brytanii gdzie jest 

nauczane w szkołach jak i w Polsce,         

w której dziedzictwo to musi być           

narodowi przywrócone dla dobra polskiej 

tożsamości narodowej i znajomości 

p rawdziwego wkładu  Po laków                 

w formowanie wspólnej kultury          

europejskiej.  

   W czasie rządów pierwszej dynastii 

polskiej, Piastów (c.840-1370), po 

zniszczeniach przez najazdy Tatarów,         

w Polsce powstał, unikalny w ówczesnej 

Europie, system obronny. Polegał on na 

przymierzu króla z właścicielami ziemi, 

czyli ze szlachtą. W innych państwach 

zachodniej cywilizacji, władcy polegali na 

wojskach królewskich i przymierzu               

z ufortyfikowanymi miastami, a szlachta 

stanowiła poniżej 1% ludności, podczas 

gdy w Polsce w niektórych dzielnicach         

dochodziła nawet do 20%,.  

   W tradycji wieców plemiennych       

powstały sejmiki regionalne a następnie 

sejmy narodowe przy jednoczesnym  

tworzeniu się blisko milionowej „nacji 

szlacheckiej,‖ która jako partner              

w systemie obronnym skutecznie 

postawiła, pionierskie wówczas               

w Europie, żądania praw obywatelskich. 

„ N a c j a  s z l a c h e c k a ”  P o l s k i e j                     

Rzeczypospolitej Szlacheckiej składała 

się  z Polaków, Ukraińców, Białorusinów 

i Litwinów. Polska była jedynym 

państwem w Europie gdzie każdy 

mężczyzna z milionowej „nacji           

szlacheckiej‖ miał prawo być kandydatem 

w wyborach na głowę państwa w osobie 

króla ,  k tóry s tanowił  władzę               

wykonawczą.  

   Niestety w wyborach na króla mogli 

kandydować obcy ludzie tak, że wybory 

nie były ograniczone do obywateli          

urodzonych w Rzeczypospoliej i obce 

interwencje w polskich wyborach niestety 

były legalne i okazały się zgubne.  

   Historycznie, w sejmie odkładano 

ustawy natrafiające na sprzeciw. Starano 

się o jednomyślność i większość posłów 

wręcz wymuszała zgodę małej          

mniejszości, żeby unikać potrzeby      

tworzenia „sejmu skonfederowanego,‖        

w którym decydowała większość posłów. 

Każdy wniosek był rozpatrywany tylko                 

w obecności wnioskodawcy – w razie 

jego nieobecności wniosek nie był      

rozpatrywany w ogóle.  

   Marszałek sejmu Andrzej M. Fredro, 

autor „Paradoksalnej Filozofii Anarchii,‖ 

przyjął wniosek nielegalnie, pod nieobec-

ność wnioskodawcy. Było to pierwsze 

Liberum Veto w 1652 r. które pozwalało 

prawnie każdemu posłowi na zerwanie 

Sejmu i odrzucenie wszystkich przyjętych 

przez Sejm uchwał. Usiłowania usunięcia 

Liberum Veto drogą prawną przez 139 lat 

uniemożliwiali magnaci, jak też agenci  

działający na rzecz państw ościennych, 

którzy mogli z łatwością przekupić jedną 

lub więcej osób, aby odrzucić jakiekol-

wiek niewygodne z ich punktu widzenia 

reformy. 

   Trzeba pamiętać, że niestety          

słowiańskie tradycje władz wybieranych 

na wiecach były niszczone przez Moskali, 

którzy na służbie imperium mongolskiego 

przejęli mongolski typ władzy tak, że 

nawet usunęli ze swego słownictwa słowo 

„wiec,” po  rosyjsku „wiecze.” Kiedy car 

Piotr I przeznaczył 96% rosyjskich       

dochodów państwowych i stworzył         

w Rosji największy na świecie przemysł 

zbrojeniowy, zdobył pozycję wielkiej 

przewagi nad Polską i wówczas 

wykorzystał fakt że podstawowo Polska 

Rzeczpospolita Szlachecka była strukturą 

prawną.  

   Piotr I zdecydował się wykoleić         

Rzeczpospolitą za pomocą pogwałcenia 

jej praw u szczytu państwa i przeforsował 

na tron polski inagurację uzależnionego 

od niego Sasa, Augusta II Mocnego, który  

faktycznie wybory przegrał na rzecz       

Francuza, Francois Louis de Bourbon 

Conti. Był to początek „Nocy Saskiej‖        

w historii polski, która trwała do 1763 

roku i zaczęła się od zniszczenia            

polskiego systemu obronnego. Narzucenie 

Polsce protektoratu rosyjskiego przez 

P i o t r a  I  m i a ł o  mi e j s c e  n a                       

sterroryzowanym przez niego Sejmie  

Niemym w 1717 roku, kiedy wojsko        

rosyjskie kazało posłom milczeć, co miało 

oznaczać ich zgodę na protektorat rosyjski 

nad Rzeczpospolitą. 

   Z a s a d y  s z e r z e n i a  a n a r c h i i                         

w Rzeczypospolitej zostały ustalone przez 

dyplomatów Rosji i Prus. Pięć tych zasad 

„permanentnych i niezmiennych” miało 

gwarantować „utrzymanie Polski                

w letargu.‖ 

1. Dostęp obcych kandydatów do        

wyborów głowy państwa  

2. Prawo „weta‖ każdego posła na sejm  

3. Prawo nie podporządkowywania się 

władzy królewskiej  

4. Wyłączne prawo szlachty do własności 

i do sprawowania urzędów.  

5. Władza właścicieli nad chłopami w ich 

majątkach  
 

   Konstytucja 3 maja 1791 roku 

(właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 

maja) stanowiła podstawową i formalną 

zmianę ustroju Polski na konstytucyjną 

monarchię dziedziczną. Był to formalny 

koniec Polskiej Rzeczypospolitej         

Szlacheckiej. Powszechnie przyjmuje się, 

że Konstytucja 3 maja była pierwszą         

w Europie i drugą na świecie (po          

konstytucji amerykańskiej z 1787 roku)        

nowoczesną, spisaną konstytucją.          

Konstytucja 3 maja została ustanowiona 

ustawą rządową przyjętą tego dnia przez 

sejm. Została zaprojektowana w celu  

zlikwidowania obecnych od dawna wad 

systemu politycznego i miała stanowić 

f o r m a l n y  k o n i e c  P o l s k i e j                   

Rzeczypospolitej Szlacheckiej. 

    Konstytucja wprowadziła polityczne 

zrównanie mieszczan i szlachty oraz 

stawiała chłopów pod ochroną państwa,      

w ten sposób łagodząc najgorsze          

nadużycia pańszczyzny. Konstytucja 

zniosła zgubne instytucje, takie jak 

liberum weto, które przed przyjęciem 

Konstytucji pozostawiało sejm na łasce 

każdego posła, który, jeśli zechciał –          

z własnej inicjatywy, lub przekupiony 

przez zagraniczne siły, albo magnatów – 

mógł unieważnić wszystkie podjęte przez 

sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała 

wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną 

przez część krajowych magnatów,         

Petersburg oraz Berlin, na rzecz        

egalitarnej i demokratycznej monarchii 

konstytucyjnej. W tym samym czasie 

przetłumaczono Konstytucję na urzędowy 

język Wielkiego Księstwa Litewskiego, 

którym wówczas był język białoruski. 

   Przyjęcie Konstytucji 3 maja 

sprowokowało wrogość sąsiadów Polski a 

szczególnie prowokacje króla Prus.        

Polska przegrała wojnę z Rosją w obronie        

Konstytucji 3go maja. Konfederacja        

targowicka była spiskiem Rosji i polskich 

magnatów przeciwnych reformom           

osłabiającym ich wpływy. Pomimo tej       

klęski i późniejszych rozbiorów              

Konstytucja 3 maja wpłynęła na         

późniejsze ruchy demokratyczne w Polsce 

i na świecie. Polacy brali czynny i  

wielokrotnie przywódczy udział we 

wszystkich ruchach wolnościowych        

Europy i Ameryki XIX wieku.  

   Po utracie niepodległości w 1795, przez 

123 lata rozbiorów przypominała o walce 

o niepodległość. Była ona zdaniem dwóch 

jej współautorów, Ignacego Potockiego i 

Hugona Kołłątaja „ostatnią wolą i          

testamentem gasnącej Ojczyzny.‖    

Drukuj!    
 

__________ 

Pogonowski - Dramat ze str. 19 
 

jednocześnie Japończycy uznają Hitlera 

za zdrajcę i odstąpią od walki przeciwko 

Sowietom rozpoczętej przez Japonię już 

w 1937 roku, po podpisaniu paktu z 

Niemcami w 1936 roku.  

   Faktycznie Japonia złożyła oficjalny 

protest w Berlinie przeciwko paktowi 

Ribbentrop-Mołotow w sierpniu 1939 

roku. Działo się to w czasie wielkiej bitwy 

sowiecko-japońskiej w Mandżurii pod 

KhalKhim Gol nad rzeką Khalką, w której 

to bitwie, według Encyklopedia Bratanica, 

zginęło ponad 20,000 Japończyków. Tak 

więc Polska naraziła Niemcy na brak 

wystarczająco liczebnych wojsk i tym 

wykole i ł a  moż l iwość  szybkiego 

niemieckiego zwycięstwa na wschodzie, 

kiedy Polska odmówiła udziału w ataku na 

Sowiety. 

   Polska uratowała Sowiety od klęski. Stało 

się to za cenę masowych mordów inteli-

gencji i patriotów polskich przez niemiecki i 

sowiecki aparat terroru, które to aparaty 

terroru były w bliskiej współpracy od 22 

września 1939, do ataku Niemiec na 

Sowiety w lecie 1941 roku. 

   Na przykład, Niemcy znali ilość oficerów 

polskich wymordowanych przez NKWD i 

zdradzili się dokładną wiedzą, kiedy 

wymienili cyfrę 10,000, po znalezieniu 

grobów w Katyniu w 1943 roku. Faktycznie 

w Katyniu była połowa wymordowanych 

oficerów polskich, a reszta grobów była 

głównie w Charkowie i Miednoje oraz wielu 

innych miejscach straceń wszystkich Po-

laków wymienionych na liście nazwisk po-

nad 25,000 osób, przygotowanej przez 

Berię, szefa NKWD. 

   Tak więc rasiści niemieccy zagrażali lik-

widacją państwa polskiego na polskich 

ziemiach historycznych, podczas gdy 

Sowieci chcieli zniewolić Polskę na 

ziemiach polskich, w granicach his-

torycznych sięgających wstecz o ponad ty-

siąc lat. Rosjanie nigdy otwarcie nie uznali 

historycznego faktu, że na początku Drugiej 

Wojny Światowej Polska odmawiając paktu 

z Niemcami uratowała Rosję od klęski. 

   Rząd Hitlera mścił się na Polakach za 

wykolejenie jego strategii. Stemplował on 

na skrzyniach amunicyjnych „nie 

oszczędzać‖ tak, że Niemcy użyli ponad 

dwukrotnie więcej kul, szrapneli i bomb 

lotniczych w Polsce, niż w 1940 roku we 

Francji. W lutym 1940 Hitler opublikował 

plany systematycznego zniszczenia War-

szawy, jej zabytków i archiwów, przygoto-

wane przez urbanistę Sigfrieda Pabsta, a 

wprowadzone w życie w czasie Powstania 

Warszawskiego przez saperów niemieckich 

w 1944 roku. Działo się to, kiedy Sowieci 

zatrzymali front i pozwolili Niemcom doko-

nać tego barbarzyństwa i zamordować 

wówczas blisko ćwierć miliona Warszawi-

aków. 

   Powstańcy warszawscy nie wiedzieli, że 

blisko o rok wcześniej, w 1943 roku, w Te-

heranie prezydent Roosevelt i premier Chur-

chill dokonali zdrady Polski, za pomocą 

oficjalnego uznania, że powojenna Polska 

będzie kontrolowana przez Związek 

Sowiecki w ramach sowieckiej strefy wpły-

wów. Tak wyglądała perspektywa dramatu 

Polski w „Amerykańskim Stuleciu.‖ Dramat 

ten jest mało znany na Zachodzie i wiedza o 

nim jest wręcz tępiona przez propagandę 

żydowskiego ruchu roszczeniowego, który 

zebrał i sprzeniewierzył miliardy dolarów 

uzyskane od Niemiec, Szwajcarii etc.    
 

__________ 

Wierzchołowski - Mossad ze str. 17 
 

komputerowym „Mamram‖. „Mamram‖ 

t o  s p e c j a l i s t y c z n a  j e d n o s t k a               

przetwarzająca informacje dla wszystkich 

jednostek wojskowych Izraela. Stworzyła 

m.in. specjalną wewnętrzną sieć             

komputerową (tzw. system intranetowy) 

na użytek armii i wywiadu wojskowego. 

   Oficjalnie spółka Sapiens – której 

podlega United International Trust (UIT), 

nabywca majątku polskich stoczni –       

zajmuje siê wdrażaniem informatyczno-

technologicznych rozwiązań dla biznesu. 

Warto dodać, że ani Sapiens, ani UIT nie 

miały nigdy nic wspólnego ze stoczniami 

czy okrętami. 

   Na stronie internetowej Sapiens              

International Corporation NV znajduje siê 

ponadto informacja, że firma ta jest 

cz³onkiem holdingu Formula Systems, 

który z kolei w listopadzie 2006 r. został 

wykupiony przez konsorcjum Emblaze 

Group. 

   Jak sprawdził portal Niezalezna.pl – 11 

września 2008 r. członkiem zarządu        

Emblaze, i jednoczećnie dyrektorem-

konsultantem tej spółki, został Nahum 

Admoni. To wieloletni oficer wywiadu 

wojskowego Izraela, który w latach 1982-

1989 był szefem Mossadu. Admoni 

odszedł z Mossadu, gdy okazało się, że 

nadzorował działania Jonathana Pollarda 

– izraelskiego szpiega, który wykradał 

Amerykanom tajemnice wojskowe 

(Pollard został skazany w USA na        

dożywocie). Członek konsorcjum, które 

przejęło majątek polskiej stoczni, jest 

jednak wciąż osobą wpływową – cieszy 

się m.in zaufaniem byłego premiera        

Izraela – Ehuda Olmerta. 

   W zarządzie Emblaze Group zasiadają 

także inne osoby, mające powiązania           

z wojskiem i administracją państwa Izrael, 

jak np. Naftali Shani (prezes) – były        

urzędnik kancelarii premiera Izraela,           

Zvi Shur (dyrektor-konsultant) – który 

pracował w izraelskiej armii i był m.in. 

s ze fem wydz ia łu  f inansowego                 

w tamtejszym Ministerstwie Obrony, czy 

Ilan Flato (dyrektor-konsultant) – były 

doradca ekonomiczny premiera Izraela i 

wysoki urzędnik Ministerstwa Skarbu.   ❒ 
 

Grzegorz Wierzchołowski Od redakcji 

[portalu Niezalezna.pl - przyp. red]:  

Prosimy Czytelników o kopiowanie tego 

tekstu na innych stronach i forach - a     

najlepiej: podawanie linku: http://

www.niezalezna.pl/article/show/id/20607 

Już teraz dochodzą do nas bowiem sygnały, 

że tzw. mainstreamowe media będą chciały 

przemilczeć temat i w dalszym ciągu pisać, 

że United International Trust (UIT) ma 

„związki z Katarem”. Jest to, oczywiście, 

kompletna brednia i celowe oszukiwanie 

Czytelników - wystarczy przejrzeć podane      

w tekście nazwiska kierownictwa spółki 

Sapiens (członkowie zarządu to m.in. Eli 

Reifman, Hadas Gazit Kaiser, Guy       

Bernstein, Naamit Salomon, Yacov Elinav, 

Uzi Netanel i Eyal Ben-Chelouche). 

Przypomnijmy, że za niewytłumaczalne  

doprowadzenie do upadku polskiego      

przemysłu stoczniowego, a następnie 

sprzedaż go za paręset milionów złotych 

firmie, którą kierują byli agenci, wojskowi i         

urzędnicy obcego państwa - niezależnie od 

tego czy jest to Izrael, Rosja czy Australia - 

przynajmniej kilka osób „trzymających         

w Polsce władzę” powinno trafić pod      

Trybunał Stanu.   ❒ 

http://www.niezalezna.pl/article/show/id/20607
http://www.niezalezna.pl/article/show/id/20607
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nie pozostawiający wątpliwości.  

   W tej sytuacji przed partiami 

politycznymi stoi dylemat: jak zrobić 

ukłon w stronę społeczeństwa – pokazać, 

ze się z jego oczekiwaniami liczy, a 

jednocześnie uciec spod gilotyny i 

zachować beneficja i przywileje władzy? 

Trwają więc nieustające poszukiwania 

systemu wyborczego, który robiłby 

wrażenie zasadniczej zmiany, a w którym 

wszystko pozostałoby na swoim miejscu. 

   W Polska.The Times z 21 kwietnia       

w sukurs partyjnym reformatorom 

przychodzi uczony politolog-socjolog dr 

Jarosław Flis i wzywa: Skopiujmy system 

wyborczy zza Odry. Najlepiej tak, jak to 

już kilka lat temu zaproponował Ludwik 

Dorn: podzielmy miejsca w Sejmie na 

dwie nierówne połowy - mniejszą połowę 

dla wybranych w jednomandatowych 

okręgach, a większą , już poza kontrolą 

obywateli,  według uznania partyjnych 

szefów. Dr Flis nie wchodzi w szczegóły, 

ale może warto dopowiedzieć, że 

nowelizacja Dorna polegała na tym, że        

w przeciwieństwie do systemu 

niemieckiego te „połowy” mogły być 

większe i mniejsze oraz na tym, ze można 

by wygrać wybory w JOW, a dostać figę        

z makiem. Szkoda też, że uczony-

specjalista nie próbuje dokonać analizy, 

jak takie „kopie” sprawdziły się w krajach 

nam bliskich: na Ukrainie, na Węgrzech, 

w Czechach, na Litwie, Łotwie, a także       

w Rosji, a ostatnio w Rumunii? Wszędzie 

tam, w ramach demokratycznego 

eksperymentu wypróbowano różnych 

„kopii” systemu niemieckiego i co one 

przyniosły? 

   Jarosław Flis pisze niedwuznacznie: 

Obecny system jest bardzo kiepski i 

wymaga zmiany. Karmi się złudzeniami, 

ponieważ partie wystawiają kandydatów 

w nadmiarze, a ich głównymi 

konkurentami są koledzy z listy. To 

zjawisko nie występuje w przypadku 

okręgów jednomandatowych. To wszystko 

prawda. Szkoda tylko, że dr Flis, który         

z racji swojej pozycji zawodowej 

powinien – tak mi się przynajmniej 

wydaje – mieć na oku przede wszystkim 

dobro społeczeństwa i państwa, martwi 

się głównie zmartwieniami partyjnych 

gremiów. Pisze więc, że wprowadzenie 

JOW w Polsce wydaje się bardzo mało 

realne i  dodaje zaraz, ze z kilku 

powodów. Z tych „kilku powodów”  

wymienia tylko jeden: rozwiązanie to 

narusza interesy członków wszystkich 

klubów parlamentarnych. I słusznie, bo 

ten jeden rozstrzyga, a dr Flis jest realistą 

i wie, że polityka jest grą interesów. 

Konkluduje więc, że „system niemiecki” 

ma w Polsce szansę, natomiast „system 

amerykański” takiej szansy nie ma.  

   I dalej: Natomiast kompletnie nie widzę 

w Polsce możliwości stworzenia systemu 

dwupartyjnego, jaki jest w Stanach 

Zjednoczonych. Aby mogły istnieć 

wyłącznie dwie partie, muszą się 

całkowicie  różnić od tych które znamy. 

Muszą być znacznie bardziej elastyczne i 

zezwalać na większe wewnętrzne 

zróżnicowanie. Dążenie do układu 

dwupartyjnego za pomocą sztuczek 

instytucjonalnych jest pogonią za 

złudzeniami, a koszty takiego  

przedsięwzięcia byłyby ogromne.  

   Właśnie o to chodzi ludziom, którzy 

domagają się wprowadzenia w Polsce 

JOW na wzór brytyjsko-amerykański: 

żeby mogły powstać INNE PARTIE 

POLITYCZNE, nie na wzór „partii 

nowego typu W. I. Lenina”, tylko takie 

partie, jakie system JOW wytworzył          

w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 

Brytanii, Kanadzie, a więc zróżnicowane 

wewnętrznie, szerokie, elastyczne partie 

obywatelskie. 

   Wypada tu uczynić jedną uwagę, aby 

uniknąć typowego nieporozumienia. 

System amerykański nie powoduje, że 

istnieć mogą wyłącznie dwie partie, jak to 

napisał dr Flis. Mam nadzieję, że na 

polskich politologiach, przynajmniej od 

czasów Maurycego Duvergera, uczą że 

brytyjski system „pierwszy na mecie” 

prowadzi do „dwupartyjnej sceny 

politycznej”, ale nie przeszkadza istnieniu 

wielu partii, zarówno poza parlamentem 

jak i w parlamencie. Zauważa to sam dr 

Flis, pisząc o Kanadzie, a w Brytyjskiej 

Izbie Gmin mamy dzisiaj przedstawicieli 

ok.10 partii politycznych.  Istotą sprawy 

jest to, ze są to INNE partie polityczne, 

tylko z nazwy przypominające twory, 

jakie niepodzielnie królują w Polsce. 

Partie te zbudowane są na innych 

zasadach i działają inaczej, aczkolwiek         

w statystykach to się nie rzuca w oczy. 

Trzeba pojechać do Anglii, Szkocji czy 

Kanady, żeby zobaczyć jak funkcjonuje 

parlamentarzysta brytyjski czy kanadyjski 

i jak to jest różne od tego z czym mają do 

czynienia wyborcy w Polsce przez całe 

minione dwudziestolecie.  

   Pytanie jest takie: czy jesteśmy już do 

końca naszych dziejów skazani na 

system partyjny, jaki nam miłościwie 

za pano wa ł ,  pon iewa ż  to  j e s t                

„w interesie  wszystkich klubów 

parlamentarnych”, czy też doczekamy 

się prawdziwej reformy, zamieniającej 

rytuał głosowania na Sąd Obywatelski 

nad partiami politycznymi – bo to jest 

w interesie obywateli Rzeczypospolitej?   
 
 

__________ 

Ks. Kamienski ze str. 17 
 

   Władza   odpuszczenia   grzechów  czyli 

ustanownienie Sakramentu Pokuty, jej 

bliskość ustanowienia Eucharystii jest 

bardzo znamienne. Odpuszczenie 

grzechów dokonuje się mocą Ducha Św., 

a w II-giej Modlitwie Eucharystycznej 

modlimy się słowami:”Uświęć te dary 

mocą Twojego Ducha aby stały się dla 

nas Ciałem i Krwią Pana Naszego a 

Jezusa Chrystusa”. 

   Dzieło stworzenia nieba i ziemi, 

zwiastowanie, odpuszczenie grzechów, 

przeis toczenie  ch leba i  wina                        

w Eucharystii to wszystko dlatego aby 

człowiek stworzony na obraz i 

podobieństwo Boże mógł przemienić się i 

stawać dzieckiem Bożym. 

   Dzień Zesłania Ducha Świętego dla 

apostołów był dniem w którym otrzymali 

jeszcze jeden sakrament to jest sakrament 

bierzmowania. Na Ostatniej Wieczeryz         

z rąk Jezusa przyjęli Komunię św. 

słowami Chrystusa:”To czyńcie na moją 

pamiątkę”, przyjęli święcenia kapłańskie. 

W dniu żmartwychstania otrzymali 

władzę odpuszczenia grzechów. W dniu 

wniebowstąpienia na pożegnanie Jezus 

powiedział do apostołów:”Idąc na cały 

świat nauczajcie wszystkie narody 

chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego nauczając ich wszystkiego co 

wam przekazałem”. Z chwilą zesłania 

Ducha Świętego zostali namaszczeni 

Duchem Świętym jako, że przyjęli 

S k a r a m e n t  u m o c n i e n i a  c z y l i 

Bierzmowania. 
 

Inaugurację działalności kościoła 

   Jezus Chrystus przygotowywał 

stopniowo. Z pośród ludzi wybrał 72 

uczniów, potem wyselekcjonował 12-tu 

których ustanowił apostołami. W swoim 

czsie jednemu z nich tj. Szymonowi, 

zmienił imię na Piotra ustanawiając go 

swoim zastępcą na ziemi czyli papieżem. 

   Był to początek organizacyjny struktury 

Kościoła jako społeczności: był lud boż, 

byli uczniowie odpowiednik kapłanów, 

byli apostołowie jako pierwsi biskkupi. 

Szymon Piotr został ustanowiony jako 

najwyższy autorytet i władz a Kościele. 

Były już sakramenty: a więc chrzest, 

eucharystia, kapłaństwo i sakrament 

przebaczenia czyli spowiedź. Do pełnego 

funkcjonowania Kościoła brakowało 

jeszcze czegoś, brakowało siły 

nadprzyrodzonej do tego aby nowa 

społeczność tj. Kościół jako wspólnota 

rozpoczęła swoje funkcjonowanie. Tą siłą 

napędową miał być Duch Święty. Dzień 

zesłania Ducha Świętego był dniem         

w którym apostołowie otrzymal 

sakrament bierzmowania. Był to 

jednocześnie dzień inauguracji Kościoła 

Katolickiego. Grupa zastraszonych 

rybaków z Galilei, ludzi prostych i 

niewykształconych przemieniła się           

w duchowych liderów, którzy przesłanie 

ewangeliczne ponieśli na cały świat. Duch 

Św. towarzyszył im oświecając podczas 

głoszonej przez nich nauki i wzmacniał 

ich w pracy apostolskiej. 
 

Asystencja Ducha Świętego  

w kościele dzisiaj. 
 - Duch Święty jest sprawcą wszelkich 

dobrych dzieł w Kościele poczynając od 

dzieł miłosierdzia. 

 - On inspirował i nadal pobudza Kościół 

do aktywności misyjnej. 

 - Z jego iniciatywy w Kościele powstało 

tyle zakonów, różnych organizacji oraz 

ruchów natury religijnej. 

 - To dzięki Duchowi Świętemu mamy 

tylu świętych w Kościele, którzy są 

wzorami do naśladowania. 

 --Duch Święty poprzez sakramenty 

oczyszcza nas z naleciałości i skutków 

grzechu pierworodnego oraz uświęca nas 

w drodze do Bożego Królestwa. 

 - Duch Święty czuwa nad tym aby 

doktryna wiary katolickiej nie była 

wypaczona i aby wiernie była 

przekazywana następnym pokoleniom. 

   Dyktatury oraz wszelkie ideologie 

upadają a Kościół od chwili założenia 

trwa mimo wszelkich przeciwności. 

Według zapewnień Chrystusa będzie 

trwał aż doskończenia świata. 

 - Duch Święty jest sprawcą braterstwa i 

jedności wspólnoty kościelnej. Mimo że 

czasem pojawia się różnica zdań w 

debatach i dyskusjach to jednak 

zwycięsko wychodzi zawsze sprawa, 

która jest najlepszym wyjściem dla 

Kościoła. Widać to było szczególnie 

podczas ostatnich wyborów w Polsce gdy 

chodziło o wybór Przewodniczącego 

Konferencji Episkopatu. Podczas gdy 

prasa liberalna i inna mało przychylna 

Kościołowi, niby w trosce o „dobro” 

Kościoła, rozpętała propagandę co do 

cech nowego przewodniczącego 

konferecji Episkopatu, co niektórzy 

żartobliwie nazwali „koncertem życzeń”, 

to i tak Duch Święty zrobił to po 

swojemu, że został wybrany człowiek 

najwłaściwszy na właściwe stanowisko. 

Duch Święty nie pozwoli aby nim 

manipulowano.   ❒ 


