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republikŃ satelickŃ, tak jak to miağo 

miejsce ponad dwadzieŜcia lat p·Ŧniej, 

kiedy Stalin tego dokonağ tego w czasie 

Drugiej Wojny światowej. Plan 

satelickich republik na zachodzie ZwiŃzku 

Sowieckiego byğ sformuğowany                    

w 1920tym roku, w czasie bitwy o Lwów, 

przez J·zefa Salina, kt·ry byğ w·wczas            

w dowództwie sowieckiego frontu 

poğudniowo zachodniego, pod generağem 

Aleksandrem Jegorowem.  

   Front Jewgorowa skğadağ siň z Pierwszej 

Armii Konnej oraz 12tej i 14tej armii i nie 

wykonağ rozkazu z 15 sierpnia i nie 

atakowağ na zach·d oraz nie wspomagağ  

z poğudnia, ataku na Warszawň, armii 

generağa Mikhaiğa Tukhaczevskyôego. 

Dowiedziağ siň o tym stanie rzeczy J·zef 

Piğsudski dziňki zğamaniu szyfr·w 

sowieckich, przy pomocy p·Ŧniejszych 

profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, 

Mazurkiewicza i SierpiŒskiego. Dokonağ 

tego porucznik Jan Kowalewski i zostağ 

udekorowany krzyŨem Virtuti Militari        

w 1921 roku.  

   Dziňki wzmocnieniu 5 Armii gen. 

Wğadysğwa Sikorskiego przez PolskŃ 

Brygadň SyberyjskŃ, a zwğaszcza 

doborowŃ 18 DP generağa Franciszka 

Krajowskiego, udağo siň powstrzymaĺ 

natarcie 3 i 15 armii sowieckich w rejonie 

Modlina. Armia Sikorskiego byğa 

zagroŨona atakierm od p·ğnocy przez 4 

Armiň sowieckŃ generağa Szuwajewa.  

   Okoğo 12tej w nocy 13go sierpnia, 

zagon 203 puğku uğan·w, pod rotmistrzem 

Podhorodeckim, zniszczyğ radiostacjň 4 

Armii Szuwajewa. Pozbawiona ğŃcznoŜci 

z Tuchaczewskim, zamiast uderzyĺ na 

odsğoniňtŃ flankň Sikorskiego, dziağajŃc 

wedğug starych plan·w, armia ta 

atakowağa przez Wisğň na zach·d, Ũeby 

Lenin m·gğ oferowaĺ Niemcom zab·r 

pruski, w zamian za komunistyczny rzŃd 

w Berlinie. P·Ŧniej, ocalenie 5 Armii 

Sikorskiego od ataku 4tej Armii generağa 

Szuwajewa, Tuchaczewski przypisywağ 

ĂwyjŃtkowemu szczňŜciu.ò  

   Armia Czerwona rozpoczňğa atak na 

Pragň 13go sierpnia, 14go zdobyğa miasto 

Radzymin po krwawej bitwie. Zamiast 

atakowaĺ Radzymin przed poğudniem 

15go sierpnia, wedğug wczeŜniejszych 

rozkazów, dowódca batalionu karabinów 

maszynowych puğku Strzelc·w 

Kaniowskich, porucznik Stefan 

Pogonowski, zaatakowağ ogniem 

karabinów maszynowych, o pierwszej nad 

ranem, ze wzniesienia Wólk i 

RadzymiŒskiej, mijajŃce go z poğudnia i       

z p·ğnocy dywizje Czerwonej Armii, 

idŃce forsownym marszem nocnym na 

Warszawň. 

   W  n o c y ,  w  z a m i e s z a n i u 

spowodowanym atakiem Pogonowskiego, 

wywiŃzağa siň chaotyczna walka miňdzy 

dywizjami sowieckimi, które zamiast 

wejŜĺ na ulice Pragi, popadğy w popğoch i 

zaczňğy masowy odwr·t od Warszawy, na 

wsch·d, po trupach wiňkszoŜci Ũoğnierzy 

na W·lce RadzymiŒskiej. Z rana, 15 

sierpnia, miasto Radzymin ponownie byğo 

zajňte przez cofajŃcych siň bolszewik·w. 

Wieczorem 15go Polacy zajňli Radzymin. 

Stağo siň to przed uderzeniem 

Piğsudskiego z nad Wieprza, kt·rŃ to 

rzekň, wojska Piğsudskiego przekroczyğy 

16go sierpnia 1920 roku i zaczňğy 

forsowne marsze na p·ğnocny wsch·d         

w atmosferze zwyciňstwa, zamiast 

fatalnych skutków dla duch w wojsku, 

jakie stanowiğaby w·wczas obecnoŜĺ 

wojsk sowieckich w Warszawie, jak to 

planowağ generağ Tuchaczewski.  

   W·wczas generağ Sikorski zaczŃğ 

atakowaĺ uŨywajŃc taktyk Ăblitzkriegôu,ò 

za pomocŃ artylerii na dw·ch pociŃgach 

pancernych, i oddziağ·w 

zmotoryzowanych, wyposaŨonych             

w czoğgi Ft-17 i samochody pancerne.      

W dniu 18go sierpnia w MiŒsku 

Litewskim generağ Tuchaczewski 

zarzŃdziğ odwr·t. Tym czasem jego 

generağ BŨyszkian, dow·dca 3go korpusu 

kawalerii, dalej atakowağ na zach·d przez 

Pomorze, w celu zajňcia zaboru 

pruskiego, wedğug wczeŜniejszych 

rozkaz·w. Straty sowieckie wynosiğy 

15,000 zabitych, 500 zaginionych, 10,000 

rannych i 65,000 wziňtych do niewoli, 

oraz 231 armat i 1,023 karabinów 

maszynowych. 

   W sprawie Lwowa, 23 lata p·Ŧniej, 

ŨŃdania Stalina byğy popierane w 1943 

roku przez zdrajców Polski, Churchilla i 

Rooseveltôa. Natomiast rzŃdy USA i     

W. Brytanii byğy przeciwne polskiej 

granicy na Nysie ĞuŨyckiej, 

proponowanej przez Stalina, który 

w·wczas budowağ sowieckie imperium 

paŒstw satelickich. Churchill i Roosevelt, 

naprz·d chcieli daĺ Niemcom wiňkszoŜĺ 

ślŃska, a potem bezskutecznie upierali 

siň, Ũeby granica Polski z Niemcami 

przebiegağa dalej na wsch·d, wzdğuŨ Nysy 

Kğodzkiej. 

   Miňdzy-wojenna postawa ParyŨa 

uksztağtowağa siň pod wraŨeniem strat 

francuskich w zabitych i w rannych         

w czasie Pierwszej Wojny światowej, 

kt·re stanowiğy blisko 12% blisko 

czterdziestu milion·w ludnoŜci Francji. 

LudnoŜĺ Francji nie chciağa siň naraŨaĺ na 

ponowne straty, zwğaszcza w formie 

poparcia zbrojnego Polski przeciwko 

agresji niemieckiej. Podobny nastrój 

panowağ w W. Brytanii po podpisaniu 

traktatu wsp·lnej obrony z PolskŃ 25 

sierpnia, 1939 roku. Blisko 70% 

najlepszych wojsk niemieckich walczyğo 

w Polsce we wrzeŜniu 1939 w czasie, 

kiedy Francja miağa 105 dywizji i wiňcej 

broni pancernej niŨ Niemcy, ale w·wczas 

Francja nie miağa ducha do walki i nie 

przygotowağa siň do ataku na teren 

Niemiec. 

   OdpowiedŦ na pytanie, dlaczego wojska 

sowieckie rozpoczňğy inwazjň Polski         

w dniu 17 wrzeŜnia, 1939, jest w Polsce 

powszechnie nieznana. Ludziom jest 

trudno myŜleĺ o wielkiej grze na 

ŜwiatowŃ skalň, zwğaszcza, Ũe ZwiŃzek  

   Sowiecki, a po nim Rosja, nie chce 

wyznaĺ prawdy, Ũe w styczniu 1939 roku, 

Polska najprawdopodobniej uratowağa 

ZwiŃzek Sowiecki od klňski, w chwili, 

kiedy rzŃd Polski odm·wi Hitlerowi 

p o d p i s a n i a  P a k t u  A n t y-

Kominternowskiego. Pakt ten Japonia 

podpisağa juŨ 26 listopada 1936 roku, a 

Wğochy 6go listopada, 1937 roku. Japonia 

wysğağa do Niemiec, 13 sierpnia, 1937 

generağa nazwiskiem Sawada, Ũeby wraz  

z Niemcami wywierağ nacisk na 

przystŃpienie Polski do Paktu Anty-

Kominternowskiego. Wkrótce do tych 

staraŒ przyğŃczyğy siň Wğochy.  

   Natomiast Stalin, którego wojska 

walczyğy z JapoŒczykami od 1937 roku i 

staczağy z nimi najwiňksze bitwy 

powietrzne w historii do tego czasu, miağ 

nadziejň, Ũe stajŃc po stronie Hitlera, 

spowoduje DrugŃ Wojnň światowŃ i 

zdoğa uwikğaĺ Niemc·w w powt·rkň 

wojny pozycyjnej z czasów Pierwszej 

Wojny światowej. Stalin chciağ zdobyĺ 

dosyĺ czasu na odbudowň Armii 

Czerwonej, w kt·rej jego wğasne czystki 

spowodowağy Ŝmierĺ 44,000 najbardziej 

doŜwiadczonych oficer·w. 

   Polska w tragicznej sytuacji stağa wobec 

Ămisji dziejowej Hitlerôa przyğŃczenia do 

Niemiec Ũyznych ziem Ukrainyò i 

jednoczeŜnie eliminacji mieszkaŒc·w 

Polski i Ukrainy na rzecz Ărasowych 

Niemc·w.ò J·zef Piğsudski wczeŜniej 

przekazağ Polakom poprawnŃ opiniň, Ũe 

ĂPolacy muszŃ unikaĺ zbliŨenia tak          

z Niemcami jak i z RosjŃ, w obronie 

niepodlegğego paŒstwa polskiego na jego 

ziemiach historycznych.ò  

   Rosja zagraŨağa Polakom brutalnymi 

morderstwami i stratŃ niepodlegğoŜci, 

podczas gdy Niemcy hitlerowskie 

zagraŨağy likwidacjŃ ludnoŜci polskiej, na 

jej historycznych ziemiach. Dlatego rzŃd 

polski odm·wiğ przystŃpienia siň do paktu 

z Hitlerem, kt·ry w 1939 roku wywoğağ 

DrugŃ Wojnň światowŃ, napaŜciŃ na 

Polskň i uczyniğ to z pomocŃ Stalina. 

Hitler chciağ uzyskaĺ dğugŃ granicň ze 

ZwiŃzkiem Sowieckim, koniecznŃ dla 

speğnienia jego Ămisji dziejowejò 

podbojów na wschodzie.  

   Los Polski byğ smutny i nieunikniony        

z powodu poğoŨenia w Ŝrodku Europy, 

miňdzy silniejszymi totalitarnymi 

sŃsiadami Niemcami i Sowietami. 

Churchill i Roosevelt cynicznie zdradzili 

polskiego alianta juŨ w 1943 roku. 

Natomiast Stalin dokonağ na Polakach 

masowych mord·w oraz pozbawiğ ich 

wolnoŜci na prawie p·ğ wieku. Polska 

obecnie ma swoje ziemie historyczne 

zamieszkağe przez blisko 40 milion·w 

Polaków, mimo bardzo bolesnych strat 

wojennych ponad 20% obywateli i 

poğowy przedwojennego terytorium, 

wğŃcznie ze Lwowem i Wilnem. Taki jest 

wynik Drugiej Wojny światowej, kt·ra to 

wojna byğa rozpoczňta jakoby w obronie 

Polski. 

   Polska mogğa siň broniĺ, albo pozwoliĺ 

na dominacjň przez Hitlera, kt·ry m·gğ 

naprz·d korzystaĺ ze zgody Polak·w na 

przemarsz wojsk niemieckich albo                  

z dobrowolnego udziağu Polski w ataku 

Niemiec na ZwiŃzek Sowiecki.  

   Taki atak w 1939 roku prawdopodobnie 

spowodowağoby klňskň Sowiet·w i 

uniemoŨliwiğby Sowietom przygotowania 

do kluczowej bitwy sowiecko-japoŒskiej 

nad rzekŃ KalkŃ, w sierpniu 1939 roku. 

   Niestety mağo znane sŃ w Polsce takie 

fakty jak uznanie Hitlera za Ăzdrajcň 

Japoniiò i protest Tokio w Berlinie 

przeciwko paktowi Ribbentrop-Moğotow 

w sierpniu, 1939, jak teŨ uzyskanie przez 

Japoniň obietnicy, Ũe w cztery dni po 

poczŃtku pierwszej bitwy japoŒsko-

amerykaŒskiej Hitler, zobowiŃzağ siň 

wypowiedzieĺ wojnň Stanom 

Zjednoczonym, w zamian za pomoc 

Japonii przeciwko Sowietom, w formie 

obiecanego ataku japoŒskiego na 

sowieckŃ armiň syberyjskŃ przez wojska 

japoŒskie. JapoŒczycy nigdy tego ataku 

nie dokonali, ale Hitler tym razem 

dotrzymağ sğowa i wypowiedziağ wojnň 

przeciwko USA  
 

w dniu 11go grudnia 1941 roku. 

   Polska nie mogğa uniknŃĺ tragicznych 

strat, kt·re poniosğa, poniewaŨ wielka 

niemiecka ekspansja terytorialna na 

wsch·d mogğa byĺ dokonana tylko za 

pomocŃ likwidacji Polski na jej ziemiach 

historycznych. Niemcy nie chciağy 

rezygnowaĺ z Ũadnej czňŜci byğego zaboru 

pruskiego. Dla Hitlera naturalnŃ dalszŃ 

ekspansjŃ byğa likwidacja paŒstwa 

polskiego na jego historycznych ziemiach 

oraz przyğŃczenie czarnoziemu 

ukraiŒskiego do Niemiec, ale bez ludnoŜci 

sğowiaŒskiej.  

   Hitler kazağ aresztowaĺ dziağaczy 

ukraiŒskich i wywieŦĺ ich do wiňzienia      

w bunkrze, na terenie obozu 

koncentracyjnego w Sachsenhausen pod 

Berlinem, w chwili, kiedy w 1941 roku, 

pr·bowali oni ogğosiĺ wolnŃ Ukrainň we 

Lwowie. Niestety moŨliwoŜci strategiczne 

Polak·w w 1939 roku byğy bardzo 

ogran iczone i  po lska pomoc                     

w niemieckim podboju Rosji nie miağa 

Ũadnego sensu z polskiego punktu 

widzenia. Polacy wraz z JaponiŃ mogli 

umoŨliwiĺ wojskom Hitlera pokonanie 

Sowietów i zdobycie przez niego zasobów 

energetycznych Bliskiego Wschodu bez 

istnienia frontu zachodniego. Wówczas 

kilkuletnia przerwa w dziağaniach 

wojennych mogğa daĺ czas Hitlerowi na 

wprowadzenie w Ũycie jego plan·w 

ekspansji na wschód. 

   Po zdradzie przez Hitlera paktu               

z JaponiŃ i zawarciu paktu Ribbentrop-

Moğotow, JapoŒczycy zaczňli pertraktacje 

o zawieszenie broni z Sowietami na 

froncie syberyjskim, gdzie ponosili duŨe 

straty. Sowieci zamiast atakowaĺ Polskň 

1go wrzeŜnia, wsp·lnie z Niemcami, 

podpisali zawieszenie broni z JaponiŃ 

15go wrzeŜnia, 1939, 16go wrzeŜnia 

zawieszenie broni weszğo w Ũycie i 17go 

wrzeŜnia 1939 Armia Czerwona 

rozpoczňğa inwazjň Polski, po pozbyciu 

siň frontu sowiecko-japoŒskiego.    
 

__________ 

Koreywo - wywiad ze str. 22 
 

w wyborach parlamentarnych, tworzŃc 

NiezaleŨny Komitet Wyborc·w. No, 

niestety ludzie wybrali wtedy SLDò. 

Natomiast wracajŃc do tych 3 tysiňcy 

dolar·w, to ja jakoŜ do tej pory nie 

miağem okazji siň z nich rozliczyĺ, 

bowiem do dziŜ nie wiem skŃd one 

przyszğy. Wiem tylko, Ũe od emigracji 

Polonijnej. Tak wiňc mam nadziejň, Ũe 

wykorzystaliŜmy te pieniŃdze 

prawidğowo, broniŃc nurtu pierwszej 

SolidarnoŜci, linii politycznej, wytyczonej 

w 80 roku. WğaŜnie w tym celu 

wykorzystaliŜmy te pieniŃdze, tak, jak 

potrafiğem najlepiej. 

ZK: Panie Andrzeju, jeszcze raz proszň 

przyjŃĺ od nas wyrazy najwyŨszego 

uznania. Jest pan juŨ teraz legendŃ 

SolidarnoŜci a kiedyŜ, w prawdziwie 

wolnej Polsce, dzieci bňdŃ w szkoğach 

uczyĺ siň pana nazwiska. 

AG: Proszň pana, myli siň pan bardzo. 

WğaŜnie niedawno znajomi mi m·wili, Ũe 

w Stoczni, w sali BHP (historyczna 

miejsce podpisania porozumieŒ 

sierpniowych - przyp. mój) otwarto 

wğaŜnie wystawň ze strajku 80 roku. I, jak 

m·wiŃ, niby rzecz niemoŨliwa - na 

Ũadnym zdjňciu na tej wystawie nie ma 

Andrzeja Gwiazdy. 

ZK: No to wiadomo, kto tň wystawň 

organizowağ. Poza tym oni rzeczywiŜcie 

muszŃ tak bardzo siň pana baĺ, Ũe nawet 

zabraniajŃ pokazywaĺ pana na 

fotografiach. 

AG: Wie pan, jest ponoĺ takie indiaŒskie 

przysğowie: ĂwielkoŜĺ plemienia mierzy 

siň potňgŃ jego wrog·wò. 

ZK: Jeszcze raz serdeczne panu 

dziňkujemy za rozmowň. Bardzo proszň 

przekazaĺ najlepsze Ũyczenia od nas dla 

paŒ Anny Walentynowicz, Alicji 

PieŒkowskiej oraz Ũony, pan·w Kornela 

Morawieckiego, Bogdana Lisa oraz 

Kazimierza świtonia jak r·wnieŨ 

wszystkim polskim patriotom.    
 

__________ 


