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Orange County News 
By: Lila Ciecek  (714) 544-2458 

mciecek@aol.com 

 

Your help is needed  
 

Get involved in Polonia!  

Join a  

Polish Organization 

   Here we are in the middle of summer  enjoying life in California - after all, this is the place 

where all the tourists like to come, and are paying a lot of money for all the fun and excitement 

that we have all year round at the tip of our fingers. Although everybody likes to be a tourist 

once in a while and spend some time away from home and all domestic stresses, work and 

obligations - when this is not possible, we need to appreciate and enjoy this beautiful part of 

our Country we are living in.  

   While some lucky people are still enjoying their travels and vacation - either in Poland, in 

the good old USA or some other exotic places - the life at the Polish Center in  Yorba Linda is 

as busy as always, with many activities and events taking place or on the future agenda. 

   The Center‘s Director Fr. Henry Noga and Fr. Stanisław Urbański - our guest from Poland - 

keep the flock at the John Paul II Polish Center happy and spiritually nourished with the daily 

and Sunday Liturgies, beautiful homilies and pastoral services. Fr. Norbert Nawrath, on a short 

vacation from the Czech Republic visited the Center and many friends.  

   On Sunday, August 30th, in the spirit of the Worldwide Year of the Priesthood, a special 

Celebration is planned to honor the priests who have been in the past and are currently 

ministering to the Polish Center‟s Community. A concelebrated, bilingual Holy Mass will take 

place at 10:30am, followed by refreshments. 

   A Commemoration of the Polish Patriotic Anniversaries of the 20th Century, sponsored by 

the Polish American Congress will take place at the Center on Sunday August 23rd. It will be 

a commemoration of the anniversaries of: 1st and II World War, Battle of Warsaw (Cud nad 

Wisłą), Warsaw Uprising, and Rise of the ―Solidarity‖. Tribute will be paid to all soldiers, 

veterans and victims of German nazism and Soviet communism, especially St. Maximilian 

Kolbe and Fr. Jerzy Popiełuszko. After the 10:30 am Mass there will be the placing of flowers 

by the memorial plaques, followed by a ―Soldier‘s Lunch‖, an artistic program and a showing 

of the film ―Śmierć Rotmistrza Pileckiego‖. Information: Michael Mietek Dutkowski (714) 

608-0511.  

   The annual “Ognisko”, (an evening Picnic) held in Huntington Beach, under the auspices of 

the “Piast” PNA  Lodge # 3259,  as well as the “Polish American Day ” held for the first time 

at the Polish Center in Yorba Linda, sponsored by PNA Lodge # 3193 - both were very 

successful events, enjoyed by everyone who attended.  

    A “Country Western Steak Fry”, an annual event at the Polish Center sponsored by the Fr. 

Jerzy Popiełuszko Knights of Columbus Council # 9599 took place on Saturday August 16th. 

Those who attended enjoyed dinner, dancing, good food and lots of fun. For nformation about 

the Knights of Columbus please call Jerry Labuda (714) 995-7097, Joe Tokar (714) 524-2310.  

   Preparations are in a full swing for the biggest event at the  Polish Center in Yorba Linda: 

the 2009 “Dożynki”, under the chairmanship of Darek Światkowski. The date is September 

19th and 20th. Like every year, the Center‟s best talents and efforts are put to work to make 

this event enjoyable for everybody. Please mark your calendars. All are welcome!   ❒ 
 

__________ 

Public Media Bill 

Debate 
By: Daniel Kamiński 
 

   The new Media Bill, which was passed by 

the Polish Parliament [Sejm] but vetoed by 

President Kaczyński, has become the source 

of much debate in artistic circles in Poland 

and abroad. Some of the main points of 

discussion include the issues of funding and 

political independence for the public media 

outlets, Polish Radio [Polskie Radio] and 

Television [TVP].  

   In its current form, the bill removes the 

annual license fee that every user of public 

media is required to pay, which is the main 

source of funding for public media. In its 

place, funding would be provided by the 

allocation of a governmental budget decided 

upon during parliamentary budget sessions. 

According to numerous voices in artistic 

circles, this will lead to the slow death of 

channels dedicated to high art, and provide 

tools for political pressure on station 

programming.  

   One of the institutions most endangered 

by underfunding is Polish Radio Channel 2. 

This channel has limited possibilities for 

outside income, due to its specialized 

programming, but at the same time it 

provides high art, including music, theatre, 

and prose, to about 90% of Poland‘s 

territories. It is the most important, and 

often the only, source of such material for 

many households in Poland. 

   Rzecznik Praw Obywatelskich [Citizen‘s 

Rights Representative] Janusz Kochanowski 

has also strongly opposed the bill. In an 

interview for Polish Radio, Kochanowski 

said that, in its current form, ―…the bill 

cannot stand because, for Public TV and 

Radio to fulfill their missions, they have to 

be free of political pressure, and such 

pressure is easiest to apply through financial 

restrictions.‖ Furthermore, Kochanowski 

said that if the presidential veto gets 

overturned by the Parliament, which is 

highly unlikely since this would require 2/3 

of the votes of the representatives, he will 

sue the bill at the Constitution Tribunal. 

   In a meeting with numerous artists, 

president Lech Kaczyński discussed 

possible solutions to the issues brought forth 

by the introduction of the media bill. Many 

artists expressed the need for a complete 

rewrite of the bill and the president has not 

ruled out the possibility of the development 

of a new bill under his supervision and 

patronage. 

   The text of the latest revision of the bill is 

available on the KIPA website. KIPA is the 

acronym for Krajowa Izba Producentów 

Audiowizualnych, or the National Chamber 

of the Audio-Visual Producers, and their 

website is actively reporting on issues 

concerning the bill. 

   Concerned artists have also created an 

online petition opposing the bill which can 

be viewed and signed at www.dwojka-

popieram.org.pl. To date, there are over 

5,500 signatures and the list is growing 

daily. 

[Sources: polskieradio.pl, rmf.fm,  

wiadomosci.wp.pl, ustawamedialna.pl, 

wiadomosci.onet.pl, wirtualnemedia.pl, 

audiowizualni.pl, news.money.pl,]    ❒ 
 

__________ 

Culture Minister gives 

information on WWII 

ceremony in Poland 
 

   Culture Minister Bogdan Zdrojewski 

announced that, ―The September 1 

ceremony in Westerplatte will be one of the 

most significant anniversary events this year 

in Europe.‖ It was revealed that the 70th 

anniversary of the outbreak of World War II 

will be attended by German Chancellor 

Angela Merkel as well as the Prime Minister 

of Russia Vladimir Putin. Late last night a 

decision was also to be made by the US 

whether Vice President Joe Biden or 

Secretary of State Hillary Clinton will be 

invited to attend the event. In total, the 

ceremony will host 14 Prime Ministers as 

well as seven Foreign Ministers. 
 

Source: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita ❒ 
 

__________ 

 

representatives via free, democratic 

elections. The results of those elections are 

that former communist apparatchiks still 

form a major part of the political 

establishment, and one of their 

nomenklatura representative Aleksander 

Kwaśniewski, is occupying the post of the 

Head of State. The whole political 

establishment is a direct succession of those 

―invited‖ to take part in the 1989 Round 

Table Agreement. The chief objective, since 

that time, the ultimate political goal of 

Poland is to surrender her sovereignty to a 

new European superpower, i.e. to the EU 

and become a European vassal state. The 

new Constitution of Poland declares in its 

art. 90.1: ―The Republic of Poland can 

surrender, as a result of an international 

agreement, some part of its sovereign power 

to an international organisation or an 

international body‖. And the full power of 

the State is directed towards persuading the 

Polish population that the idea of being an 

independent and sovereign state is not only 

old and unfashionable, incompatible with 

the modern world but it is just ridiculous 

and foolish. 

   But what do the Polish people think about 

all that? It is difficult to answer this question 

for how one could get an answer. In the 

middle of June 2000, in a provincial town of 

Świdnica (ca.70.000 inhabitants), a 

―referendum‖ took place, in which the 

inhabitants were asked a simple question: 

are you for or against joining the EU? A 

massive, expensive, propaganda show had 

been staged. With the hard work of the 

media and a giant TV promotion the best 

country entertainers were brought into town. 

The result of the referendum was rather 

unwelcome: barely 17% of voters bothered 

to enter the polling stations. What could be 

the meaning of that? 

   Polish people, from day to day, are getting 

more disillusioned with the acquired 

democracy and dissuade themselves from 

the affairs of their state. More and more they 

feel that they have nothing to say. They feel 

manipulated and cheated. 

   Some of us understand that the root of this 

evil is the electoral system that had been 

imposed on us and which makes it 

extremely difficult to change the ruling 

political establishment. This is the so-called 

Proportional Representation in its extreme 

form. According to a British political 

scientist, Michael Pinto-Duschinsky, this is 

the well-known quality of such electoral 

systems. In his article ―Send the Rascals 

Packing: Defects of Proportional 

Representation and the Virtues of the 

Westminster Model‖ (Representation 36: 

117-26), upon examining seven democratic 

states: Japan, Italy, Germany, Belgium, 

Holland, Sweden and Switzerland, whose 

citizens went to the election polls 103 times 

since 1945, he concluded that only in 6 

cases, in less than 6% of the total, the 

voters managed to change a party in 

government! 

   For the Polish People, to decide our own 

fate, to decide on the question whether we 

are to become a member of the EU or not, 

the first and the most important question to 

answer is how to send packing the 

successors of the Round Table Agreement, 

how to cut off for good the umbilical cord 

which ties us with the communist past and 

the communist establishment of power? 

How to free the Polish State from people for 

whom any idea of sovereignty is totally 

alien? They have merely changed their 

masters: before they travelled for 

instructions to Kremlin, now they found 

much better and more enjoyable route: to 

Brussels. 

   For me the answer is simple: we have to 

change, and change fast, the electoral 

system. We urgently and badly need the 

Westminster system of single-member 

constituencies. Otherwise we may just cry!   

❒ 
 

__________ 

How to Send the Rascals 

Packing? 
Prof. Jerzy Przystawa,  

Wrocław University 

(printed in a Swiss magazine 

Current Concerns, 18 May 2001) 
 

   For a patriotic Pole, and I hope I have a 

right to consider myself as one, an idea of 

Poland being a part of a European 

Superstate is unacceptable and, in fact, 

abhorrent. It goes against all my education 

and upbringing, it invalidates everything 

that had been dear to me since I began 

reading books and learning my country’s 

history. 

   Because I happen to know that history I 

feel entitled to say that such an adherence to 

national sovereignty and independence has 

nothing to do with xenophobia or 

nationalistic chauvinism. Since the dawns of 

history the Polish Monarchs, of the first 

Polish Royal Dynasty of Piasts, kept 

marrying German princesses. The Year 

1000 was marked in our chronics as the year 

of a great pilgrimage of the Emperor Otto III 

to Gniezno (then the capital of Poland) to 

pray at the tomb of the Polish Patron - Saint 

Wojciech (Adalbertus), and bring to King 

Boleslaus the Brave the insignia of 

sovereign power: the spear of St.Mauritius 

and a royal diadem. German historians 

today claim that another royal prince of the 

Piast Dynasty, Henry the Pious, who fell 

during the battle of Legnica (Leignitz), 

defending Europe against the Mongol 

hordes, had over 75% of  German blood in 

his veins. 

   When the last of the Piasts died Poles 

offered the crown to Jagiello, the Great 

Prince of Lithuania, who started the 

Jagiellonian Dynasty and Poland with 

Lithuania, created a Kingdom of Two 

Nations. After the Jagiellonians, (the second 

half of the XVI century) Poland had become 

a constitutional monarchy, like the UK, with 

monarchs being elected and the Polish State 

proudly turned into the Republic of Two 

Nations. The first elected king happened to 

be a Frenchman, Henri de Valois then we 

had for a monarch a great Hungarian, 

Stephen Batory, then three gentlemen of 

Swedish origin of the Vasa Dynasty. With 

all those foreigners as the Royal Heads of 

the Polish State there had never been any 

question of national sovereignty and 

independence. 

   By the end of WWII the victorious Soviet 

Army brought to Poland a group of traitors, 

mostly direct employees of Soviet secret 

police, the NKVD, and, with general 

consent of the Allied Governments of the 

USA and the UK, installed them as rulers of 

the so-called independent Polish People 

Republic. Any resistance to that had been 

crushed by ruthless, cruel and bloody 

measures. For nearly half a century any idea 

of Poland being a sovereign state was 

deeply buried. 

   In 1989 the successors of those Soviet 

rascals, on the orders from the Kremlin sat 

down with carefully selected members of 

the opposition movement at the so-called 

―Round Table.‖ The result was a declaration 

of Poland becoming a really and truly 

sovereign and independent state. However, a 

precondition to that was that selected 

members of the ruling communist elite 

would stay in power, in a strange coalition 

with selected members of a ―democratic 

opposition‖, 2/3 of the parliamentary seats 

were to be reserved for the yesterday 

communists. The post of the Head of State 

had to be offered to General Jaruzelski, the 

former Secretary General of the Communist 

Party, who was one of the military 

commanders brought to Poland by the 

Soviet Army. In published biographies of 

General Jaruzelski, until the last years, as 

his special deeds of distinction and merit 

there were always mentioned his 

outstanding achievements in fighting ―the 

bandit organisations of reactionary 

underground forces‖ (read: ―With those, 

who were determined to pay with their life 

for independent and sovereign Poland‖). In 

1989, by a fraudulent election Jaruzelski had 

been ―elected‖ President of the new, 

democratic Poland. 

   Since that time Polish people three times 

went to the polls to elect their 



 

Our Lady  

of the Bright Mount 
Roman Catholic Church 

 
 

3424 W. Adams Blvd. 

Los Angeles, CA 90018 
 
 

Schedule of Masses 
 

Saturday  5:00 pm 

Sunday   9:00, noon  &  18:30 

Mon,Tue, Th, Sat  -  8:00 am,  

Wed, Fri  -  7:30 pm 
 

(All Masses are in Polish) 
 

Ks. Marek Ciesielski, Proboszcz 

Ks. Ryszard Bucholc, Assystent 

Ks. Antoni Bury, Rezydent 
 

(323) 734-5249 

 

Zakład Pogrzebowy 
(323) 681-0776  -  (626) 793-7159  

 

Oferujemy pełen zakres usług 

związanych ze zgonem. Przygotowanie 

pogrzebu, możliwość kremacji zwłok. 

Msza pogrzebowa w języku polskim, 

pogrzeb na polskim cmentarzu, stypa. 

Zawiadom nas, a my zajmiemy się 

przygotowaniami i formalnościami. 
 

Cabot & Sons Mortuary 
Catholic Funeral Directors  

Serving the community since 1921 
 

We offer funeral arrangements with  

Mass in the Polish language,  

cremation or burial at a gravesite in the 

Polish section of a cemetery.    

 

Consulate General 
Republic of Poland in Los Angeles 

website: www.losangeleskg.polemb.net 

e-mail: mailing.list@consulplla.org 
 

(310) 442-8500 
 

Consul General 
Paulina Kapuścińska                  ext. 109 

E-mail: Paulina.Kapuscinska@msz.gov.pl 
 

Culture, Science Education, 

Public Affairs 

Consul Małgorzata Cup              ext.  108 

e-mail: Malgorzata.Cup@msz.gov.pl 
 

Administration and Finances 

Consul Małgorzata Kopeć    ext. 104, 105 
e-mail: Malgorzata.Kopec@msz.gov.pl 
 

Passports/Visas/Citizenship Section 

Consul Marzena Gronostajska     ext. 106 

Marzena.Gronostojska@msz.gov.pl 
 

Legal Affairs/Consular Protection 

Consul - Wojciech Bergier           ext. 107 

e-mail: Wojciech Bergier@msz.gov.pl 

mail to: legal@consulplla.org 
 

Economic and Trade Division 

 www.wehusa.gov.pl 
 

Receptionist  X 115 

Pope John Paul II  

Polish Center 
3999 Rose Drive,  

Yorba Linda, CA 92886 
 

Mass Schedule: 
 

Saturday 4:00 PM ENG 

Sunday 7:00 AM Tridentine 

9:00 AM ENG   10:30 AM  POL 

Tuesday - Friday 8:30AM ENG. 

First Friday of the month  

8:30 AM Eng 7:30 PM. POL 

First Saturday of month  

8:30 a.m. ENG 
 

Director: Rev. Henry Noga, SVD 
 

714-996-8161 office 
 

www.polishcenter.org 

office@polishcenter.org 
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Valerian Soltes 
Attorney  

Living Trusts - Probate  

Bankruptcy 

Personal Injury 

Collections 
 

30011 Ivy Glenn Drive - Suite 203 

Laguna Niguel, CA 92677 

949/363-0106 
E-mail: vsoltes@solteslaw.com 

 

Slovak, Czech, Polish, English 

Fruits of the Exchange: 
Central Coast Youth  

and Wines in Poland 
 

   Following up on the cooperation 

agreement signed in November 2008 

between Frank Mecham, former Mayor of 

Paso Robles, and Mieczysław Kras, 

Supervisor of the Tarnów District, the first 

cultural exchange between the two cities 

was officially inaugurated in June of this 

year. Three young pianists from 

California—finalists of the 2007 and 2008 

Paderewski Youth Piano Competition in 

Paso Robles—were invited for a week of 

workshops and master-classes at the manor 

house on the estate Paderewski once owned 

in Kąśna Dolna, 25 miles south of Tarnów. 

The young Americans were joined by three 

Polish counterparts, all of whom were 

selected for the program by the Director of 

the Paderewski Center in Kąśna Dolna, 

Madame Krystyna Szymańska and her 

board. Tarnów City Council President, 

Ryszard Żądło, together with the District 

Supervisor Kras and the Paderewski Center 

provided accommodations, daily catering, 

sightseeing excursions, and transportation 

for all participants. Workshops and master-

classes were conducted by pianist Marek 

Żebrowski and, at the end of program, the 

participating musicians presented a recital at 

the manor house on June 27, 2009.  

   Matthew Fauria, Rory McClish, and 

Lindsay Reed arrived in Kraków on June 20, 

accompanied by a chaperone, Teresa 

McClish, Rory‘s mother. The next morning 

the American visitors took a walking tour of 

Kraków‘s most important tourist attractions, 

including the Royal Castle, Cathedral, Old 

Town Square and Market, and sampled local 

cuisine and tasty ice cream treats. Late in 

the afternoon, Mr. Ryszard Zabielny, 

Deputy Director of the Paderewski Center in 

Kąśna Dolna, arrived to transport the 

participants to the Paderewski estate in 

Kąśna Dolna. The two-hour trip from 

Kraków on picturesque country roads gave 

the visitors—for whom this was their first 

trip to Europe—a good taste of the 

adventures that were still to come. Upon 

arrival at the manor house they were greeted 

by the staff with supper, served at the office 

building right next to the manor. Formerly 

used to house the servants and farm 

employees, the building has been 

attractively renovated and converted into a 

comfortable hotel. For the next eight days it 

served as a base for all activities of the 

group.  

   Piano workshops, conducted by Marek 

Żebrowski and an assistant, Klaudia Kukla, 

a native of Tarnów who currently studies 

piano in Oklahoma, began on Monday, June 

22. All music classes were held in the manor 

house, which has several grand pianos 

located throughout its spacious interior. 

Courses began each morning at 10 and 

ended at 7 p.m. with a break for lunch. Each 

participant had 2 private one-hour lesson per 

day, with Mr. Żebrowski and Ms. Kukla, 

and the rest of the day was spent practicing. 

Barbara Doroszuk, Marian Michalski, and 

Alicja Wójtowicz were the young Polish 

participants, also winners of various local 

competitions. 

   Two afternoons—Tuesday, June 23 and 

Thursday, June 25—were devoted to sight-

seeing. City Council President, Ryszard 

Żądło, gave a detailed tour of Tarnów, 

narrating its fascinating 800-year history. 

After a treat of hot chocolate and delicious 

cakes, the group walked around Tarnów‘s 

beautiful Old Town Square with its 

Renaissance City Hall and the Cathedral. A 

brief visit to an old farmhouse that was once 

an inn for travelers and now serves as the 

museum of history of the Roma people (the 

only such institution in Europe) gave the 

American tourists a chance to imagine the 

lives of various nationalities that inhabited 

that part of Europe for centuries. A quick 

dash to the elegant fin-de-siècle hotel across 

the street saved the group from a violent 

afternoon thunderstorm which soaked this 

charming hillside town.  

   The   Thursday  sightseeing  trip  took  the  
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group to the ancient salt mine of Wieliczka, 

just east of Kraków. This is one of the oldest 

salt mines in the world, operating since the 

thirteenth century and closed only recently. 

Its underground wonders include huge 

underground chambers with chandeliers and 

salt rock carvings, chapels and underground 

lakes, and many other attractions. 

   On Friday morning, selected members of 

the youth exchange program attended a 

press conference held in the Tarnów City 

Council chambers. They were joined by two 

wine representatives from Paso Robles—Cri 

Cri Solak-Eastin, a Paderewski Festival 

Board Member and winemaker, and Gracie 

Rey, representing the Paso Robles Wine 

Country Alliance—who were also 

generously hosted at Kąśna Dolna during 

this exchange, thanks to the support of the 

local government and the Paderewski 

Center. Supervisor Kras opened the press 

conference with a summary of the exchange 

program so far, and then invited questions 

from several newspapers and TV stations. 

Rory McClish and Marian Michalski gave 

statements about their experiences, Cri Cri 

Solak-Eastin and Gracie Rey were 

individually interviewed about the wines 

from Paso, and Marek Żebrowski provided 

background on the Paderewski Festival in 

Paso Robles. 

   The culmination of the week-long piano 

workshops was the concert at the manor 

house on Saturday, June 27. One of the 

elegant salons in Paderewski‘s manor was 

filled with members of the public, some of 

whom came on a specially chartered bus 

from Tarnów, and they were treated to a 

program of excellent music. 

   Alicja Wójtowicz began the program with 

selections from compositions by Krieger, 

Mikstein, Rowley and Dussek. Rory 

McClish came next, presenting works by 

Bach, Beethoven, and Chopin. He was then 

joined by his Polish friend, Marian 

Michalski, for a four-hand duet by Ravel. 

Lindsay Reed came next on stage, 

performing works by Haydn, two of her own 

compositions, and Paderewski‘s famous 

Menuet. Marian Michalski then returned for 

a solo segment of Bach, Haydn and 

Miśkiewicz. He was followed by Barbara 

Doroszuk, who presented works by Bach, 

Haydn, and Chopin. Remaining on stage, 

Barbara was joined by Matthew Fauria; 

together they performed a duet by Fauré. 

Afterwards Matt remained on stage to end 

the concert with compositions by Ravel and 

Chopin. The audience responded with 

tumultuous applause and seemed especially 

pleased when all of six performers came on 

stage for a group bow.  

   The evening then continued with wine 

tasting, featuring vintages contributed for 

the exchange by several Central Coast 

wineries, including: Cass, J. Lohr, Pear 

Valley, Liberty School, Eberle, Sharp‘s Hill, 

and Vina Robles. A short presentation by 

Cri Cri Solak-Eastin and Gracie Rey was 

followed by the sampling of wines from the 

region where Paderewski had once owned 

and cultivated extensive vineyards.  

   Sunday, the last day in Kąśna, was a day 

of expedition into the southern resort town 

of Krynica, famous for its healing mineral 

waters. This fashionable nineteenth century 

resort town in the mountains is also one of 

the most famous winter ski destinations in 

Poland. Charming wooden villas with 

beautifully carved balconies and stately 

Victorian-era hotels line the park and the 

main promenade, where the vacationing 

public comes out for a stroll. Home-made 

ice cream, arts and crafts stalls, and souvenir 

shops line the park that is bisected by a 

swiftly-flowing mountain stream of ice cold, 

crystalline water. After snacking on grilled 

smoked sheep‘s cheese, the group drove 

towards the Slovak border, where they took 

a 15-minute gondola ride to the summit of 

Jaworzyna Mountain. It was a sunny and 

warm day, with billowing white clouds 

dotting the blue skies, and the view of the 

surrounding countryside from 3,600 feet 

above sea level was simply stunning. On the 

way back, the group stopped to view a few 

old wooden churches and observed a 

Sunday folk festival in one of the nearby 

villages. Dancers from several nearby 

countries, including Slovakia, Hungary, and 

Romania, performed in their native 

costumes, with arts and crafts of all kinds on 

display and various local foods for 

sampling. The evening ended with a gala 

dinner served in the eighteenth century 

cellars of the City Hall in Ciężkowice, the 

Miracle On TheVistula 

River  (Cud Nad Wisłą) 
By: Kazimierz Cybulski 
 

   An Englishman Lord d‘Abernon, once 

remarked, that the battle of the Vistula was 

the XVIII deciding battle in the history of 

the world. Said he: ―There are battles great 

and bloody, but they are of importance only 

to those nations that are participating in 

those battles. However, there are battles that 

are deciding the historical faith of not one 

but many nations, as well as the historical 

overall faith of civilization. Such was the 

battle of Salamina, which saved the ancient 

Greek civilization and set the destiny of 

Europe some thousand years forward. Such 

battles were 16 in the past, and now the 

battle on the Vistula River in 1920.‖ 

70th anniversary of the 

outbreak of World War II 
By: Robert Strybel,  
Our Warsaw Correspondent 
 

Poland didn’t start the war  

but was first to fight 
WARSAW–The pre-war Polish Military 

Transit Depot at Westerplatte was aptly 

chosen as the venue of Poland‘s central 

observances of the World War II 

anniversary. It was on  September 1st, 1939, 

at precisely 4:45 a.m. that the battleship 

Schleswig-Holstein, allegedly paying a 

courtesy visit to the then largely German-

controlled Free City of Gdańsk (Danzig), 

opened fire on the Polish depot, thereby 

launching  the bloodiest war in human 

history. 

   Seventeen days later, the Red army moved 

in from the east. Implementing a secret 

agreement between Nazi Germany and 

Soviet Russia, Hitler and Stalin divided 

Poland down the middle. Poland was the 

only Allied country to fight from the first to 

the last day of the war and then some. A few 

freedom-fighters managed to survive in the 

underground in Communist Poland until the 

early 1960s, and the London-based Polish 

Government-in-Exile continued their 

struggle until the Soviet-imposed regime 

finally collapsed in 1989. 

   One of the symbols of the anniversary is 

the well-known ―Poland – First to Fight‖ 

poster, showing a battle-scarred Polish flag. 

It has been updated to include the dates 

1939 and 1989. Seventy years ago, Poland 

had been the first country to stand up to 

Hitler, and half a century later it was the 

first to throw off the Communist yoke. That 

triggered a domino effect which led to the 

collapse of one Soviet satellite after another 

and eventually to the disintegration of the 

USSR itself.  

   But that generally accepted view of the 

war‘s outbreak is now being questioned. 

Russian leader Vladimir Putin was among 

those invited to the Westerplatte observance, 

but Moscow has insisted the ceremony must 

concentrate only on Germany‘s September 

1st attack on Poland. There can be no 

mention of the Molotov-von Ribbentrop 

pact in which Germany and Russia agreed to 

partition Poland between them. The Red 

mailto:mailing.list@consulplla.org
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Will the Irish save Europe? 
By: Dariusz Zakrzewski 
 

    Declan Ganley, an Irish patriot and self 

made millionaire, the man who managed to 

persuade his Irish countrymen to read and 

get to know the treacherous Lisbon Treaty, 

against all odds achieved a stunning victory 

and a clear “NO” vote in a referendum that 

shocked Europe causing fury with the 

Brussels power elites.  The Lisbon Treaty, 

in reality a redressed version of The 

European Constitution, democratically 

rejected by the French and the Dutch, was to 

change Europe forever, for worse, robbing 

27 nations of sovereignty, rights, and 

democracy. The Irish did not vote what 

Brussels wanted, so October 2, 2009 they 

are made to vote again! Will they falter? 

 

The interview which follows is the result 

of a couple of meetings with Mr. Ganley.  

   It would not have been possible without 

the kind help of Father Joe O‟Brien of 

Abbeykockmoy parish, who arranged the 

initial encounter. Deep felt gratitude is 

hereby expressed. 

 

Dariusz Zakrzewski: You led the charge 

in the Battle of Ireland, as the most clear, 

eloquent and effective leader. You have 

engaged in a battle few would dare, at a 

great personal involvement and cost. You 

took up the Goliath of Brussels and 

achieved a stunning victory much to the 

fury of the EU Power Monopoly. What 

motivated you take this kind of a risk?  

Declan Ganley: You‟re very kind in your 

summation but it was simple really. I want 

my four children to grow in a free 

democracy founded on Judeo Christian 

values, rule of law, freedom to own private 

property, freedom of speech and respect for 

the individual and where those exercising 

power to make law are accountable at a 

ballot box to the people. Only a European 

Union built on such foundations can survive 

and I want it to succeed, Brussels‟ version 

of a European Constitution, now called The 

Lisbon Treaty, ended any serious prospect 

of that happening and instead conferred 

huge amounts of power to an unelected elite 

in Brussels that would not be accountable to 

voters anywhere. I make all theses points 

and more in the book „The Fight for 

Democracy‟ which can be downloaded and 

printed for free at www.libertas.eu or 

www.brucearnold.ie      

Do you think that if this time around the 

Irish vote “yes”, it will be that their 

convictions and sentiments have changed, 

or will that be the result of massive 

pressure, huge funds to campaign the 

“yes” vote and simply fear of the 

consequences if they don’t?  

If it was a Yes, it would be due to fear and 

an extensive Brussels funded and supported 

misinformation campaign. 

The “NO” vote in part was the result of 

relatively low turnout. Many people not 

understanding the issues at hand and 

highly critical of the government that has 

failed them in this huge economic 

downturn, refused to accept the 

governments assurances of trusting them 

and just saying “yes”.. They chose to stay 

home. It has been a phenomena of late, 

successfully used by the radical Left 

across Europe, to mobilize the young 

people, eager to change the world but 

lacking political savvy, knowledge and 

experience. Do you fear this scenario will 

be applied in the second referendum?  

It is not the case that the No vote was the 

result of a low turnout, quite the opposite. 

Turnout was very high for a referendum, 

around 54%, mid to high 30‟s has been the 

past experience. It was because of the high 

turnout there was a motivated No vote, I 

think the same would apply again but I may 

be wrong. Interestingly, No voters came 

from all political spectrums, it was primarily 

about democracy, in spite of the 

misinformation that it was about a multitude 

of other things.     

Bruce Arnold, a political columnist with 

the Irish Independent, author of 23 books 

among them a biography of  Margaret 

Thatcher, in the Foreword of his recently 

published book the “The Fight for 

Democracy - The Libertas Voice in 

Europe - a series of interviews with 

Declan Ganley” explains his need to “test 

and examine” and to set the record 

straight on things you were 

misrepresented and criticized. He writes: 

“A huge amount of negative information, 

much of it in the form of smears, 

innuendoes and outright lies, has followed 

his convincing success last June. A good 

deal of it has come from officials in 

Europe, politicians in the European 

Parliament and from several of the Irish 

political parties. There has also been a 

media campaign against him.”  Is it 

available in the bookstores in Ireland, 

across Europe and the USA? 

It is available from Amazon but it is also 

available to be downloaded free at the 

addresses given above. 

In the Foreword Bruce Arnold states: “.... 

the Cowen-led government made the 

extraordinary mistake of indicating – 

almost before the votes had been counted 

in the referendum poll – that there would 

be an attempt to reverse the decision. 

Taoiseach Brian Cowen seems to have 

told Gordon Brown to go ahead with 

British ratification of the Lisbon Treaty 

because Ireland would eventually ratify 

following a re-run referendum and this 

indication was relayed to Europe 

generally, supported with some 

determination by the Minister of Foreign 

Affairs, Michael Martin.” Where does 

this certainty come from? Was this a sign 

of blatant arrogance, or an indication 

that any means would be used including 

rigging the referendum through voter 

fraud? 

There are many things one could say that are 

perhaps best left unsaid but in short, 

democracy and the decision of a sovereign 

people is not something that the current 

Brussels elites will allow to get in the way 

of their objectives. They have also ignored 

the majority No votes in France and The 

Netherlands and Gordon Brown refused to 

give the British people the referendum his 

party had promised. The same thing 

happened in Portugal. Ireland‘s EU 

Commissioner Charlie McCreevy recently 

said that if all the member states of the EU 

were given the opportunity to vote on the 

Lisbon Treaty, 95% would have said no.  

The fury that your activity has triggered 

corresponds to the true significance of 

what is at stake. If the Lisbon Treaty is 

adopted is Europe lost? Are there any 

legal ways out of all this? 

No. Theoretically a member state could 

withdraw from the Union but no one is 

going to do that for a multitude of reasons 

too lengthy to get into here.  
 

Lisbon Treaty to page 10  

Lisbon Treaty from 2 
 

Within the Lisbon Treaty the weight of 

vote of Poland, Ireland and many smaller 

countries would be severely reduced as 

would be their democratic representation. 

Why then, aside from the main 

beneficiaries Germany, France and UK 

would anyone agree and not oppose?  

Those countries voting weights are reduced, 

in Ireland‘s case by more than half and those 

countries give up sovereignty in over 50 

important policy areas, they get nothing in 

return other than to remain part of the 

project. They won‘t oppose because it‘s 

easier to just go with the flow, the pressure 

is immense.   

“Only dead fish go with the flow. Live 

fish always swim against the current” I 

heard many a time on the air of the 

viciously and consistently attacked 

“Radio Maria” in Poland. Its founder, 

Father Tadeusz Rydzyk usually smiles 

and adds:  “Because if you want to get to 

the source, you have to swim upstream!” 

Are we all dead fish? Is apathy and 

indifference truly what is left of a once 

vibrant and creative continent? How do 

you explain the lack of involvement and 

knowledge across Europe? How can this 

be that governments of all 27 EU 

countries keep their citizens completely in 

the dark? 

In short, its apathy! One could blame the 

elites or the media and say „they, have been 

compromised, they are deliberately 

misleading the people etc, but ultimately it‟s 

our individual responsibility to inform 

ourselves and people just aren‟t that 

interested, they are sleepwalking into this 

situation. 

manifesting itself in constantly 

underestimating voters, with a resultant 

loss of people’s trust.” Why do people put 

up with it? 

For the reasons given in my previous 

answers. 

Even more puzzling is the acceptance of 

Brussels’ clear christianophobia which 

increasingly challenges people’s freedom 

of religion. In German scholar and 

journalist Stefan Meetschen’s brilliant 

little book “Europe without Christ?” 

documents a tide of anti-Christian 

phenomena caused or inspired by 

Brussels’ Bureaucracy. This Leftist 

agenda of pushing Christianity and 

Christ ian ethica l  va lues  and 

understanding of family onto the margin 

of society is consistently executed. It 

unavoidably heads for confrontation. 

Lisbon Treaty creates all instruments 

necessary for a wicked tyranny. How can 

the people of Europe protect themselves if 

the Treaty goes through?  

To put it diplomatically; with difficulty and 

with fewer tools that are currently available.   

Could it be that the timing of the report 

on “Church abuse” is coincidental, or is 

its publishing at this point in time a ploy 

to silence the church at a critical moment 

of Irish history? 

I really don‘t know.  

Campaign money made available to 

facilitate the “yes” vote are substantial. It 

would be logical to assume that equal 

funds should be available to Lisbon 

Treaty opponents and to those making an 

unbiased presentation.  Is that the case 

with available funds? 

No its not, they get to use taxpayers money 

to promote their case, we didn‘t. 

Arm-twisting the Irish and subjecting 

them to humiliating attacks all across 

Europe are being inspired by Lisbon 

Treaty lobbyists. This clearly indicates 

there is only one answer to the 

referendum and it seems the Irish picked 

the wrong one. Guilt and fear are being 

used to force the Irish to comply with 

total disregard and disrespect for the 

choice they have already made. Making 

people vote till they get it right, is this 

EU’s way to do business and the shape of 

things to come? 

I hope not but there‘s quite an established 

trend. 

The Lisbon Treaty has not achieved the 

required unanimous support of all 27 

member states and by definition should 

simply be dead. The EU changed the rules 

phrased in the Treaty of Nice, while the 

game was on. Is there no legal recourse to 

void and declare the second referendum 

as illegal?  

No. 

The American reader may by default be 

sympathetic to the idea of a United 

Europe, very much in the spirit of the 

United States of America. Would you 

consider the idea of a North American 

Union with Mexico and Canada as a good 

example to explain the difficulty Europe 

faces and its implications? Can this 

attitude and comparison be sensibly 

used?  

It is not the same. It is more comparable to 

the challenges faced by the original 13 

colonies and some of the issues that 

constituted portions of the American Civil 

war, but to be frank, it is unique.  

The Irish are proud and hard working 

In the book “The Fight for Democracy” 

you provide crushing proof that the EU in 

its current form has a huge deficit of 

Democracy and is highly anti-democratic. 

The Lisbon Treaty creates permanent 

mechanisms to prevent Democracy, by 

means of law making process, fully 

controlled by unelected bureaucrats who 

are not subject to voter verification, any 

accountability or transparency. It is a 

lobbyist paradise. No system of checks 

and balances between the three branches 

of government exists and many provisions 

and structures would never be accepted 

in a modern society for their underlying 

lack of democratic standards, if they were 

known and understood. The 500 million 

of Europeans the EU governs have little 

control over their own destiny. 

Mismanagement through gigantic 

Bureaucracy, excessive taxation and lack 

of financial accountability make EU very 

vulnerable to abuse and defraud (EU’s 

own auditors refused to sign off on its 

books for 13 consecutive years). One may 

say Kafka’s nightmare has come true. 

How could all this have been 

accomplished without people objecting? 

They aren‘t watching. I think it was Ben 

Franklin that said ―The price of freedom is 

eternal vigilance.‖ People aren‘t paying the 

price, they shouldn‘t be surprised at the 

result. 

In the series of interviews you state facts 

that were not easy to obtain and for the 

most part refrain from commenting on 

them, but that may be your diplomatic 

nature. In the book you are being quoted 

as saying: “The Treaty is a classic 

example of unreadable law.” You cite the 

Belgian Foreign Minister Karel de Gucht: 

“The Constitutional Treaty was to be 

more readable. The aim of this Treaty is 

to be unreadable. The Constitution aimed 

to be clear, whereas this Lisbon Treaty 

had to be unclear. It is a success!” and the 

former French President, V. Giscard 

D’Estaing: “Public opinion will be led to 

adopt, without knowing it, the policies we 

would never dare present to them 

directly. All the earlier proposals (from 

the democratically rejected Constitution) 

will be in the new text (the Lisbon Treaty) 

but will be hidden or disguised in some 

way.” This is truly devastating. It is so 

sinister in its nature that the question 

begs asking, if these people are for real? 

T h a t  s o r t  o f  c y n i c i s m  i s 

incomprehensible! We can only guess 

what else they have in stock for Europe. 

What purpose does this web of lies, 

deceptions and consistently installed 

instruments of oppression, truly serve? 

Instruments of control are always 

installed with the intention to be used. 

Poland suffered oppression a number of 

times, but never of its own choosing. This 

time, all around Europe people are like 

hypnotized, ready to commit a mass 

suicide, fastening the rope around their 

own necks ready to leap forward. How do 

you explain that?  

I don‘t believe that this started as some 

sinister conspiracy, but the end result is 

huge power in the hands of the unelected 

and unaccountable, it would be surprising if 

it turned out well under such a model. Why 

would people proceed with it anyway? 

Because they (I think wrongly) fear asking 

the hard questions will rock the boat of 

economic security! They are overextending, 

it is the leveraging of personal freedom on 

the promise of a pay-off that will never 

come, we did the same with borrowed 

money, it‘s the current culture of deferral.   

You stated that: “We have to remember, 

the original Lisbon Treaty was not read 

by any of the 27 Prime Ministers before 

they signed it, and that is an indictment of 

them.” Well it is a fact that none of the 

Polish Parliament members read it either 

before they voted for it simply because no 

full and comprehensive Polish text of the 

Treaty was available. Pressure existed to 

just sign it. This is inexcusable. On 

another note, the US constitution contains 

some 13 pages, the EU Lisbon Treaty 

monstrosity some 505 pages! No wonder 

you said: “This was one of the many 

pieces of evidence that have led me to the 

conclusion that Europe is currently 

afflicted by a tyranny of mediocrity and 

low expectations, which ends up 
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people with much talent and a strong 

Catholic spine. They sacrificed much in 

the past to retain their sovereignty, 

dignity, faith and way of life. The fate and 

Faith of Ireland and Europe are in their 

hands. Are they aware of the significance 

of their vote? Will they have enough 

wisdom, stamina, pride and strength to 

resist Brussels’ onslaught?   Are they 

going to uphold their “NO?” 

We will know on October 3rd. 

Having traveled around Ireland I met few 

motivated “yes” supporters. They seemed 

to be completely unaware of the most 

critically important issues the Lisbon 

Treaty will change. Many I met, 

expressed a sense of guilt towards the EU, 

as if their newly found prosperity was 

only the result of 1973 accession and not 

of a changing world in general, the 

wisdom of those who governed prior and 

their own  talent and hard work. Most 

however were motivated by fear. I heard 

the notion over and over again, that if it 

goes through it will be because of fear. Is 

that the way to unite people to gain their 

support and acceptance? I do not claim to 

have made a representative sampling of 

the Irish society, although I spoke with 

people from many walks of life. What 

puzzles me is the general consensus 

expressed by the media and politicians 

across Europe that expressed a certainty 

that this time around the Irish will vote 

“yes”, not at all the impression I gained 

from talking to people. Do they know 

something we don't? How real is the 

danger of rigging the referendum?   

I don‘t think anyone is certain as they will 

state to the media. I don‘t think it will be 

rigged.. The rigging as such is done by 

making us vote twice when we gave the 

unacceptable answer the first time.  

To silence critics supposed concessions 

were made which will not stand to legal 

challenge if the Treaty goes into effect. 

The current economic crisis makes any 

implied references to possible gains 

Ireland may garner, if it shows obedience, 

as totally incredible. The so called 

“European Solidarity,” is an empty 

phrase. Casus: Russian Federation meat 

embargo Poland experienced for 

extended period of time with zero 

reaction from Brussels, the gas pipeline 

under the Baltic Sea which is to bypass 

Poland endangering its energy supplies 

and making it dependent on both Russia 

and Germany, the gas crisis that affected 

Polish industry, and Baltic Sea fishing 

doomed by the EU for extinction. The 

Polish shipyards, yet another industry 

deliberately destroyed by the EU to 

eliminate competition for Germany and 

France. Just recently Germany bailed out 

their own shipyards to make sure they do 

not lose such a strategic asset. The list of  

actions aimed at controlling and 

destroying entire industries to benefit 

Germany and France is long.  Is this, 

what this union is all about? 

That is not what it was supposed to be about 

and it can still be fixed if people face up to 

the challenge. 

Recent ruling of the German equivalent 

of the Supreme Court utilizes a loophole 

in the Lisbon Treaty which in effect 

leaves Germany as the only country able 

to turn down any EU law it chooses to 

ignore. This is convincing proof of the 

long held opinion that the EU in effect is a 

German dominion. Do you think that it 

may spark a reaction in other Member 

states? The  guarantees the Irish were 

given have no binding power as opposed 

to that which Germany reserved for itself. 

Do you think the Irish took notice and 

Capture tax breaks 
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home this year while interest rates were 

low? If so, be sure to put a copy of your 

closing statement in the file you're using to 

collect your 2009 tax information. 
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Example: You paid $4,500 in points when 

you refinanced the mortgage on your home 

in May. The new loan has a term of 15 years 

(180 months). Assuming you make six 

payments on the mortgage during 2009, you 

can take an itemized deduction of $150 

($4,500 divided by 180 months times six 

months). That's deductible in addition to 

regular mortgage interest you pay. 

 Did you use part of the refinancing 

proceeds to improve your home? In that 

case, the portion of the points associated 

with the improvements you made are fully 

deductible this year.  

 If you have not completely amortized or 

deducted the points you paid on your 

original mortgage, you can deduct the 

remaining balance in the year you refinance. 

   You may also qualify for other deductions 

when you refinance, such as premiums you 

pay for qualified mortgage insurance. 

   Usually, the first of September reminded 

me of the beginning of a new school year. It 

was my second year in school. However, the 

atmosphere surrounding September 1, 1939 

was completely different from prior years. 

   On the morning of the fourth of September 

our mother dressed me and my older sister 

Janina. We were ready to go to church. Our 

grandmother Alexandra attended church 

every day. That day grandmother decided to 

take us to church so we could pray and 

participate in the Holy Eucharist. 

   I was wearing a new mantle made from 

my aunt‘s autumn overcoat, white stockings, 

and flesh- colored shoes, purchased 

especially for my First Holy Communion. 

Janina was dressed in a similar fashion. 

   We walked through the streets full of 

people and refugees trying to get to the 

church. Our small town was about to 

become a scene of great tragedy. 

   We were close to the church, suddenly, we 

overheard a threatening roar of airplanes 

above us. I heard my grandma scream: ―Run 

for the shelter‖.... but it was too late. There 

was a deafening noise, explosions and 

flashes of fire. An avalanche of dirt covered 

us. A bomb hit the sidewalk about five yards 

from us. For a moment, I was unable to 

grasp what was happening. Around us was a 

crowd of people running in all directions.  

   My grandma lifted me from the sidewalk 

and suggested that we should go home 

immediately. I felt no pain. Soon after 

looking at my lovely shoes and stockings, I 

noticed that they were covered with blood. I 

started to cry, feeling sad that my new 

clothes were stained with bloody spots. I 

then realized that I was alone. My grandma 

and my sister, Janina vanished in the crowd 

of people. I stood still, afraid to cross the 

street. Round me were houses on fire and 

clouds of dust and smoke. That was the last 

image recorded in my mind. 

   When I woke up, I was lying on a sofa in 

some sort of clinic filled with wounded 

people. I was confused and trying to 

understand what had happened. I stared at 

the doctor, but I could not utter one word. 

Unable to help all the wounded around him, 

the doctor was dispatching people to 

different hospitals. There was an ambulance, 

which carried several seriously wounded 

people to a hospital. At that time, I spotted 

my father, walking through the door. He 

was holding my sister, Janina in his arms. 

Her head was wrapped in the towel that was 

all covered with blood. My mother was with 

him. They placed us in an ambulance, now 

at least we were together. 

   We finally found ourselves in a temporary 

hospital. It was a club which was near a park 

in front of a high school.  There were steel 

beds with straw mattresses, but no 

attendants in the entire building. My parents 

decided to go home and bring the rest of the 

family including our wounded grandma so 

we could be transferred to a more secure 

place. It was noon and my sister and I were 

desperately  waiting  for our parents or some  
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other help. I was thirsty but neither Janina 

nor I were able to get up and look for water. 

   It was then that the second wave of the 

German Luftwaffe started a new attack. 

There was an unbelievable roar, blasts and 

explosions and pieces of glass and windows 

were flying around. In each corner of the 

hall, the flames were visible and spreading. 

   Till today, I cannot comprehend how we 

both found ourselves in the watchman‘s 

building of the high school across the street. 

Maybe we ran away from the burning 

building. It is possible also that somebody 

saved us from the flames and somehow 

transferred us across the street park to the 

park by the high school. Later, our parents 

found on the park bench the stained towel 

which covered Janina‘s head. I was in a 

daze and this was the only sign and hope I 

can remember that we were taken out of the 

burning building and we are possibly alive 

somewhere. 

   To this day, I remember the aroma of a 

cup of tea given to me together with a tasty 

bun by some nice lady. Janina was lying on 

the leather couch near me, motionless and 

covered with a blanket. 

   I woke up in the middle of the night. I was 

lying on the straw mattress on the floor of 

the school gym. I was cold and hungry. 

Looking into a small window in the ceiling, 

I could see part of the sky. The clouds were 

moving over a full moon. The big building 

was filled with wounded brought in from the 

streets. I felt very sad and scared. I started 

crying and noticed that Janina was sobbing 

also. Tying to console her, I told her that our 

mother would come soon and take us home.  

   The gym hall was full of wounded people, 

some with no legs or arms. Around us, one 

could hear moaning, crying and prayers. 

There were no doctors, no nurses, and the 

wounded were waiting desperately for some 

help. Everybody was full of fear. There 

were a few soldiers; in the park of the high 

school were anti-aircraft defenses and a 

command post. It was a good hiding place 

for such activity. 

   Some people with light wounds were 

trying to help others. They were bringing 

water, dressing some wounds and searching 

for food. 
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Northern California News:  
By: Edmund Lewandowski,  
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Wiadomości Polonijne  
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W naszych polskich 

organizacjach 

Odchodzenie    
 

   Przechodzenie na drugą, tę doskonalszą 

przecież stronę życia wywołuje we 

wszystkich w nas pozostawianych tutaj, 

mimo wszystko – smutek. 

   Początek sierpnia 2009 roku był dla naszej 

małej polonijnej społeczności z okolic 

zatoki San Francisco takim właśnie czasem 

smutnych pożegnań. 

   W środę 12, na swą ostatnią drogę odszedł 

ppłk.inż. Eugeniusz Kuroczko. Więzień 

sowieckich łagrów, sybirak, żołnierz 

generała Andersa - który między innymi 

przelewał swą krew pod Monte Casino. Był 

on byłym prezesem Stowarzyszenia 

Polskich Kombatantów w San Francisco, 

c z ł o n k i e m  K o n g r e s u  P o l o n i i 

Amerykańskiej, East Bay Polish-American 

Association, Polish Pastoral Center                    

z Martinez i innych polonijnych organizacji. 

Na mszy, która odbyła się w kościele św. 

Anny w miejscowości Walnut Creek, nie 

zabrakło jego współ- towarzyszy oraz 

przedstawicieli Polonii. 
 

   Dwa dni później w piątek pożegnaliśmy 

podczas mszy w kościele St. Bonaventure  

w Concord, Janusza Żelaznego. Janusz, po 

długiej i ciężkiej chorobie odszedł czy też 

raczej jako długoletni tancerz  w zespole 

„Łowiczanie” - odfrunął tańcząc do nieba. 

Msza za jego duszę zgromadziła tłumy 

tańczących przez długie lata istnienia 

zespołu – osób oraz przyjaciół i znajomych. 

Nie zabrakło wspomnień, gry na fortepianie, 

gitary. Nie zabrakło łez. 
 

Obydwu im na pożegnanie poświęcam kilka 

strof. 
 

Usychanie 
 

Eugeniuszowi Kuroczko    
(który w swej ziemskiej drodze do Boga 

przeszedł przez piekło Syberii) 
 

kwiaty umierają jak 

- ludzie 

najpierw powoli od środka 

bólem żółkną liście  

walczą jeszcze 

podnosząc się o kolejnym świcie 
 

schną powoli  

stojąc na wietrze 

jak tamte 

na kazachskim stepie 
 

tylko ci co znają je dobrze 

zauważają nieistnienie 

podmuch porannego wiatru 

uleciałego tchnieniem 

 

Januszowi Żelaznemu    
(który odfrunął w tańcu) 
 

przyszedł czas 

zapukał ktoś do drzwi 

to był anioł 

powiedział tylko 

chodź za mną 

Janusz wstał tak jak wtedy 

zatańczył mazura 

poloneza i walca 

i odfrunął w tańcu 
 

Do zobaczenia… 

Ryszard Urbaniak    

 

__________ 

   Mimo żartu w tytule, miło jest zauważyć, 

iż po pewnym okresie nieobecności, polscy 

księża jezuici studiujący w Jezuickiej 

Szkole Teologicznej w Berkeley, powrócili 

do służby duszpasterskiej dla Polonii            

z okolic wschodniej strony zatoki San 

Francisco. Na najbliższych kilka lat posługi 

wrócił znany wszystkim ks.Dominik Ciołek, 

o którym po powrocie z wakacji w Polsce 

postaram się napisać dużo więcej.  

   W okresie nieobecności ojca Dominika, 

zastępuje go odprawiając Msze Święte         

w kaplicy Matki Boskiej Patronki 

Emigrantów oraz w kościele św. Rodziny          

w Union City - ksiądz Marek Kruszyński, 

który jeszcze jako diakon spotykał się          

z nami; jak choćby podczas ostatniej 

poloni jnej  Wieczerzy  Wigi l i jnej                     

w Rosmoore.  
 

Przybliżmy więc trochę jego sylwetkę. 

   Ojciec Marek Kruszynski urodził się 12 

lipca 1978 roku w Wałczu. Swoje 

dzieciństwo spędził w leżącym w północnej 

części województwa Wielkopolskiego, a 

położonym pośród malowniczych lasów i 

czystych jezior – Jastrowiu. Tam też w roku 

1993 ukończył po ośmiu latach szkołę 

podstawową. Przez następne pięć lat 

uczęszczał do Technikum Elektrycznego         

w Złotowie, które to miasto posiada nota 

bene ogromną historię. Pierwsze ślady 

obecności człowieka na terenie Złotowa 

pochodzą z epoki neolitu. W epoce żelaza  

w obszarze miasta znajdowało się 

wczesnohistoryczne grodzisko, a w VIII 

wieku istniała tu osada wczesnych Słowian.  

   Wróćmy jednak do księdza Marka, który 

to w roku ukończenia technikum wstąpił do 

zakonu Jezuitów i do 2000 roku odbywał 

nowicjat w Gdyni. Po nowicjacie rozpoczął 

studia na Wydziale Filozoficznym Wyższej 

Szkoły Filozoficzno -Pedagogicznej 

„Ignatianum‖ w Krakowie. Po ich 

ukończeniu w roku 2003, powrócił do pracy 

duszpsterskiej w znanym już sobie 

trójmieście. Tam wypełniał swoje 

obowiązki w tak zwanej „powołaniówce‖ 

oraz prowadząc rekolekcje dla młodzieży. 

W la tach  2004 -2005  pracował                     

w wydawnictwie ―Rhetos‖ w Warszawie. Po 

stażu w wydawnictwie rozpoczął studia 

teologiczne w Papieskim Uniwersytecie 

Gregoriańskim w Rzymie, które ukończył  

w roku 2008. W tym samym roku rozpoczął 

studia teologiczne w Jesuit School of 

Theology w Berkeley. W międzyczasie 25 

marca 2008 roku w Rzymie - La Chiesa del 

Gesu, otrzymuje z rąk kardynała Giuseppe 

Bertello – Nuncjusza Apostolskiego we 

Włoszech, święcenia diakonatu , a rok 

później 27 czerwca w Warszawie                

w Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli 

przyjmuje przekazane mu przez Prymasa 

Polski kardynała Józefa Glempa,  święcenia 

prezbiteratu, czyli został księdzem. 

   Ojciec jego - Franciszek zmarł w 2004 

roku. Mama Krystyna wraz z młodszym 

bratem – Michałem, zamieszkuje w dalszym 

ciągu w Jastrowiu. Najmłodsza siostra - 

Maria jest po maturze i rozpoczyna studia, 

zaś starszy brat - Piotr mieszka ze swoją 

rodziną w Poznaniu.  

   Ksiądz Marek uwielba z przyjaciółmi 

chodzić na górskie wędrówki. Kiedyś 

trenował judo i grał w szkolnej reprezentacji 

koszykówki oraz uprawiał w Klubie 

Sportowym ―Romet‖ Jastrowie – kolarstwo.  

   Witamy go i cieszymy się z jego 

obecności, która poprzedzona była wieloma 

latami pobytu studiujących w Berkeley 

księży i diakonów z założonego przez 

Baska, św Ignacego Loyolę  i 

zatwierdzonego przez papieża Pawła III           

Saturday, September 12, is the start of the Polish Saturday 2009 - 2010 

School Year in the San Francisco Bay Area 
 

San Francisco - Classes start at 9:30 a.m.  For more information please call Rev. Tadeusz 

Winnicki at 1-415-252-5799 
 

San Jose - Classes start at 9:00 a.m. For more information please call Barbara Stamberg at     

1-408-929-2919. An inaugural Holy Mass will be held at 12:15 p.m.  
 

Union City – Registration on the first day of school is at 10:00 a.m. For more information 

please call Grazyna Koralewska at 1-408-866-6864. A Holy Mass will be held at 10:00 a.m. 

on the first day. During the school year classes will be held from 9:00 a.m. till 2 p.m. 
 

Walnut Creek – Classes start at 9:00a.m., the John Paul II School of Polish Language. For 

more information please call Elzbieta Lukaszewicz at 1-925-689-8008 
 

Sept 12, Sat, Roseville, Sacramento area 12:00 to 6:00 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, Sun, San Jose 11 a.m. to 5 p.m. - 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. Lottery with total prize awards worth $3,500 - you must 

enter to win!!! 10250 Clayton Road (south of Story Rd.)   ❒ 

Jezuici opanowali        

kalifornijskie Martinez 
Ryszard Urbaniak 

w roku 1540 - Towarzystwa Jezusowego. 

Wszyscy ze wzruszeniem wspominamy 

przecież księży: Roberta Wawera, Michała 

Gutkowskiego, Jacka Granatowskiego, 

Piotra Twardeckiego, Bogdana Leśniaka, 

Piotra Kropisza czy też Mirosława Bożka. 

   Porozmawiać z księdzem Markiem można 

po niedzielnej Mszy Świętej, lub dzwoniąc 

pod numer telefonu:  510 225 6119   ❒ 
 

__________ 

Moja Polska 2009,  
(odcinek 1)  
 

   Wraz z całą rodziną, oczywiście włączając 

w to naszego szesnastoletniego 

miniaturowego jamnika Bobika, wybraliśmy 

się do Polski na długi, trwający ponad dwa 

miesiące pobyt. Niektórzy nazwali to 

„wakacjami”, ale tak naprawdę to samych 

relaksowych beztroskich dni było niewiele. 

   Załatwiliśmy wiele spraw rodzinnych, 

doglądaliśmy na co dzień spraw 

biznesowych w San Francisco poprzez 

internet i telefon, planowaliśmy kolejne 

zajęcia dla naszych dzieci tak aby jak 

najlepiej ich podciągnąć w znajomości 

języka polskiego, skorzystaliśmy ze 

znacznie tańszych i niekiedy bardziej 

nowoczesnych i bardziej fachowych usług 

zegarmistrzowskich, dentystycznych i 

innych. Jednym słowem, pomieszkaliśmy 

sobie w Polsce i odrobiliśmy wiele 

zaległości rodzinno-społeczno-osobistych. 
 

Dwa tysiące dolarów w kieszeni 

   Z uwagi na podróż z małym pieskiem          

w kabinie pasażerskiej samolotu nie 

mogliśmy skorzystać z zakupu biletów 

poprzez internet. Linie lotnicze zezwalają 

jedynie na obecność dwóch zwierzaków na 

całą przestrzeń pasażerską. Procedura 

zakupu biletów jest więc w takim przypadku 

dwustopniowa. Najpierw rezerwacja 

poprzez biuro podróży z zapytaniem do linii 

lotniczych (dwie różne linie) o możliwość 

obecności psa na pokładzie i dopiero po 

potwierdzeniu na obydwa odcinki podróży, 

zakup biletu. Zwykle procedura ta trwa dwa 

dni, czasami trzy. Bobik leciał do Polski już 

trzeci raz, więc procedury załatwiania nie 

były dla nas obce. Tym razem bilety 

kupowaliśmy dopiero w kwietniu i schody 

zaczęły się przy próbach znalezienia miejsca 

w dwóch kolejnych lotach na trasie z San 

Francisco do Chicago/NYC a stamtąd do 

Warszawy. Okazało się, że te chwilowe 

kłopoty wyszły nam na dobre. Pani 

załatwiająca rezerwację nadmieniła, że 

większa szansa na potwierdzenie pieska 

będzie w końcu maja, tuż przed zmianą 

taryfy na letnią, co dodatkowo przysporzy 

nam oszczędności po ok. 500 dolarów na 

osobę. Takim sposobem, zamiast wylecieć 

na wakacje 15 czerwca, wylecieliśmy 29 

maja. Nie dość, że zaoszczędziliśmy na 

biletach okrągłe dwa tysiące dolarów to 

okazało się że spotkało nas dzięki temu 

kilka innych ciekawych zmian planów, m.in. 

pójście z dziećmi kilka razy do teatru 

dziecięcego jeszcze przed końcem sezonu, 

kolejne uczestnictwo w dorocznym pikniku 

naukowym na Nowym Mieście                   

w Warszawie i oczywiście – bomba sezonu 

– uczęszczanie naszych dzieci do regularnej 

szkoły w Polsce. Właśnie między innymi 

dlatego piszę tę kronikę naszego pobytu, 

aby przekazać garść pomocnych informacji. 

Dla nas to był nowatorski pomysł i udał się 

wyjątkowo. 
 

Obserwacje ze szkoły podstawowej  

w Polsce 

   Jak wszyscy pamiętamy, rok szkolny       

w Polsce kończy się zawsze około 24 

czerwca. W USA bywa różnie, ale 

przeważnie jest to początek czerwca. Dzieci 

nie straciły wiele wyjeżdżając 29 maja. 

Zyskały natomiast bardzo dużo poprzez 

uczestnictwo w regularnych zajęciach 

szkolnych przez prawie trzy tygodnie. Nasze 

dzieci chodziły do klasy razem z kuzynką, 

której mamę poprosiliśmy wcześniej 

poprzez e-mail o porozmawianie                    

z dyrektorem szkoły. Dyrektor nie był 

entuzjastyczny, ale dzieci przyjął. Przyznał 

się dopiero po dwóch tygodniach, że jego 

mało entuzjastyczne podejście było 

spowodowane narastającymi doniesieniami 

o rozprzestrzenianiu się świńskiej grypy        

w USA. Dlatego wezwał nas na początku na 

rozmowę z całą rodziną i naocznie się 

przekonał, że nie mamy symptomów 

zachorowania. Na marginesie dodam, że         

w Polsce były wtedy tylko trzy przypadki 

świńskiej grypy, wszystkie pojawiające się 

nowe przypadki to były osoby przylatujące  

z USA. 

   Dzieci zaaklimatyzowały się w szkole 

bardzo szybko i przynosiły ciekawe 

obserwacje. Znając język polski dość 

dobrze, nie miały żadnych problemów na 

zajęciach i także w czasie przerw szkolnych 

uczestniczyły w różnych zabawach                 

z rówieśnikami. Dzień zaczynały od 

podróży autobusem szkolnym. Do 

przystanku trzeba było dojść na piechotę, 

wśród pięknych zielonych łanów zbóż, 

około pół kilometra. Szły z kuzynostwem, 

razem pięcioro dzieci. Miały możliwość 

podziwiania pięknej polskiej wsi. W szkole 

przyjęto je bez sensacji, uczestniczyły 

jedynie raz w rodzaju lekcji geografii          

w swojej klasie gdzie pytano ich o 

Kalifornię i o szkołę do której uczęszczają. 

Polskie dzieci były ciekawe i pytały o to jak 

duża jest ich szkoła w Ameryce, ile uczniów 

w klasach, jak jest urządzona klasa i czego 

się uczą. Nasze dzieci były zaszokowane 

łatwością z jaką polskie dzieci posługiwały 

się przekleństwami po angielsku. Nam się 

początkowo wydawało, że to było trochę na 

pokaz. Ale późniejszy pobyt przekonał nas 

jednak, że niekoniecznie. Używanie 

przekleństw po angielsku jest wszechobecne 

wśród młodszego pokolenia, szczególnie 

pokazanie komuś środkowego palca. Nawet 

reklama nowego filmu, rozlepiona na 

przystankach i słupach ogłoszeniowych           

w Warszawie, promowała pokazywanie 

środkowego palca jako coś, jak to się teraz 

młodzież wyraża, trendy. 

   Mimo wszystko, umieszczenie dzieci w 

szkole w Polsce na kilka tygodni przynosi 

wielkie efekty w szlifowaniu języka 

polskiego. Znamy rodziców wysyłających 

same dzieci na wakacje do rodziny              

w Polsce. Warto pomyśleć o tym by wysłać 

dzieci nieco wcześniej i poprosić babcię, 

aby zaprowadziła je do szkoły. I podróż 

przed sezonem jest taniej i będzie to              

z wielkim pożytkiem dla doszlifowania 

znajomości języka polskiego. 

   W następnym odcinku: załatwianie 

polskich dokumentów dla dzieci, zajęcia 

plastyczne, szkoła muzyczna, wizyta          

w Krakowie, akcja „Lato w Mieście”.   ❒ 
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Spotkanie z bohaterami 1944 roku 
Ryszard Urbaniak hm 
 

   To dziś właśnie, czyli 1 sierpnia 2009 roku w 

Warszawie i wielu innych polskich miastach 

obchodzi się uroczyście pamięć tamtego 

szaleńczego, bohaterskiego zrywu. Chociaż 

dyskusja nad zasadnością Powstania 

Warszawskiego trwać będzie z pewnością 

przez długie jeszcze lata, nie mogąc być w tym 

czasie w ojczyźnie, wczesnym popołudniem, 

wraz z żoną jadę na północ od San Francisco 

na spotkanie z historią. 

   W miejscowości San Rafael mieszkają 

państwo Jadwiga z domu Skirmuntt i Stanisław 

Michał Bala. Wiodąc obecnie spokojne życie, 

otoczeni przez piątkę dorosłych dzieci, 

wnuków i prawnuków, właśnie wtedy nie znając się 

jeszcze, byli uczestnikami jednego z najbardziej 

znamiennych, historycznych wydarzeń XX wieku.  

   Zasiadamy w otoczonym zielenią i wspomnieniami 

ogrodzie. Spośród krzewów spogląda na nas wykonany 

przez pana domu z jednego pnia drzewa, udekorowany 

patriotycznie – Światowid. Zaczyna się rozmowa. 

Piętnastoletnia wtedy Jadwiga, pseudonim - Iwa oraz 

dwudziestojednoletni Stanisław, pseudonim – Giza, 

zaczynają swą przeplataną kolorem szarych fotografii 

opowieść. Ona raz jeszcze jest opatrującą powstańcze rany 

– sanitariuszką. On, znów po latach trzyma nieodłączną 

kamerę w ręku i robi zdjęcia oraz filmuje tamte 

niepowtarzalne chwile.  

   W tym szczególnym dniu przystańmy chociaż na chwilę i 

przypatrzmy się tym dwóm wspaniałym postaciom, które  

w chwili gdy Polska tego potrzebowała nie zawahały się 

rzucić na szalę - swojego życia. 

   Pochodząca z Kresów Wschodnich, Jadwiga Skirmuntt w roku 1943 wstępuje w Warszawie 

do konspiracyjnego harcerstwa. W tym samym roku sowieci na Kresach rozstrzeliwują jej 

dziadka. Zapytana jaki moment z tamtych 63 dni wyrył się w jej pamięci najbardziej, zamyśla 

się. Po chwili cichym, spokojnym głosem opowiada o końcowych dniach. Zostają same          

z rannymi. Nie ma już żołnierzy; pouciekały pielęgniarki. Zaledwie nastolatki - opiekują się 

chorymi, robią im zastrzyki. Przed nadejściem Niemców, przyszli Ukraincy. Mordowali, 

gwałcili. One, młode dziewczyny chowały się do łóżek swych pacjentów. Nie wiedziały co 

będzie. Czuły ogromny strach. Później dopiero nadjechały karetki i wywiozły wszystkich do 

oczekujących bydlęcych wagonów i dalej do drezdeńskiego obozu w Niemczech. Przymusowa 

praca w fabryce. Oswobodzenie. Wujek, pułkownik Śliwiński zabiera ją do Francji. Wraz z 30 

kobietami przemycone są jako będące w marynarce wojennej - do  Angli. W Szkocji kończy 

gimnazjum, zdaje maturę. Rok 1951 uwiecznia przyjazd do Kalifornii. W roku 1963 zawiera 

ślub ze Stanisławem Balą. 

   Góral, rodem z Krakowa - Stanisław Bala, pamięta że na kilka godzin przed wybuchem 

powstania na kwaterę gdzie oczekiwali na rozkaz, przyjechał przybysz z Wilna. Gdy się 

dowiedział co oni tam robią aby im nie przeszkadzac - chciał odejść. Bojąc się, że w razie 

wpadki i nie znajac go, postanowili że musi pozostać wraz z nimi w mieszkaniu. Po latach 

dowiedział się dopiero, że tym podróżnym był Czesław Miłosz. Gdy w roku 1940 stworzył 

wraz z pięcioma kolegami z powszechniaka grupę Związku Walki Zbrojnej, jeden z nich 

okazał się być kapusiem. Okupanci aresztują innego kolegę z grupy; rozstrzeliwują. Stanisław 

za radą ojca, ukrywa się. Jako powstańczy fotograf robiąc na Powiślu zdjęcia, zauważył          

w pewnym momencie, że wokól niego nie ma nikogo oprócz martwych przyjaciół. Na 

zewnątrz faszyści. Uciekając piwnicami w jednej z suterenm znalazł misia. Była to piwnica 

sklepu, gdzie przed wojną mama kupowała mu zabawki. Miś ten był jego towarzyszem przez 

resztę wojny i długie powojenne lata. To on poszedł i wraz ze Stanisławawem butelką                  

z benzyną podpalił czołg przed którym jako żywa osłona szła kobieta z dzieckiem na ręku. To 

on towarzyszył mu w jenieckim obozie, emigracyjnym życiu. Obecnie - zasłużony miś, 

znalazł swoje miejsce na odpoczynek w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.  

   Koniec powstania zastał go jako członka BIP ( Biuro Informacji i Propagandy) ubranego          

w zdobyczny, SS-owski mundur z bialo-czerwoną opaską i czapkę z polskim orzełkiem. 

Wywózka na zachód. Podczas rewizji przed wejściem do obozu jenieckiego zakopuje                  

w piasku pistolet i aparat fotograficzny. Po rewizji, wnosi je do obozu w którym znajduje się 

pięć tysięcy żołnierzy z 1939 roku. Pośród innych, jego profesor od łaciny. Oswobodzenie 

było bardzo ciężkie. Przez dwa miesiące uciekający przed Rosjanami Niemcy, gnali ich na 

zachód. Wycieńczeni głodem i marszem jeńcy, na noc kopali sobie jamy w śniegu. Jako 

pierwszy wjechał do ich obozu „maczkowski” czołg. Belgia.    

   Wkradając się pod plandekę samochodu polskiej armii, dostaje się do Francji. Paryż. Na 

„załatwionych” papierach marynarza przedostaje się do Anglii. W Szkocji zdaje egzamin na 

Politechnikę. Kończy studia uniwersyteckie w Londynie. Po projekcie opery w Sydney dostaje 

pracę w Zachodniej Wirginii. Zarabia, odkłada pieniądze i wyjeżdża do Kalifornii.  

   Lecą godziny. W międzyczasie odwiedza nas ich córka Hasia z mężem Adamem. To o nich 

pisałem ostatnio; o ich poznaniu się na harcerskim zlocie, o wychowywanej w harcerskim 

duchu trójce dzieci, trzeciego pokolenia Polaków. Siedząc z gospodarzami spotkania przy 

tradycyjnych polskich gołąbkach, którymi nas uraczyli, patrzę na nich. Są pełni wigoru, a ja 

zastanawiam się dlaczego o ludzi takiego pokroju jak oni żaden polski rząd nie zadbał aby 

przywrócić im zagubione podczas wojennej zawieruchy polskie obywatelstwa. Jadwiga i 

Stanisław Bala są członkami organizacji kombatanckiej SPK w San Francisco oraz koła 

byłych żołnierzy Armii Krajowej. Ze ściany dumnie spoglądają fotografie oraz przyczepione 

odznaczenia. Wspominają swą pierwszą wizytę w Polsce w roku 1971. Mówią o kolejnych 

wizytach. Muzeum Powstania Warszawskiego jest ich perełką w oku. Chwalą jego wykonanie, 

ilośc dokumentów, prawdziwość.  
 

Z sentymentem patrzę jak Pani Jadwiga dokładnie zna wszystkie daty, miejsca;  

jakbym widział i swoje małżeństwo.  

   Nadchodzi zmierzch. Z zawiniątkiem pysznego, domowego wypieku ciasta na drogę 

żegnamy się. Nie na długo jednak. Już jutro spotkamy się w San Francisco na uroczystej mszy 

świętej z okzji 65 rocznicy pamiętnej godziny „W”. Będą kombatanci, będziemy i my – 

harcerze.  
 

CZUWAJ!   ❒ 
 

__________ 

   Sasza Udoczkin jest jednym z tych, 

którym los pozmieniał  nazwisko, którego 

dziad złożył swoje kości na dalekiej 

wygnańczej ziemi. Napisał do mnie                  

z Czkałowa. Napisał o tym, że mieli obóz, 

że są, że jak reszta świata idą naprzód. Oto 

jego słowa w orginalnej formie: 
 

„Czuwaj druhu. odbył sie 13 oboz na 

Kazachstanskiej ziemi. miałem okazje być 

członkiem komendy w tym roku. Zmieniła sie 

cała kadra a szczególnie zmieniają się 

tradycję i obrzedy. Świat sie rusza naprzód i 

cięzko a czasami niemożliwe go zatrzymać 

nawet w takiej małej wiosce. Ale dobrze i 

dzięki Bogu że są , są ci którzy chcą działać. 

Kadra zmieniła się dlatego że starszy 

harcerze wyjeżdżają na studia do dużych 

miast. Za miesiąc i kilka dni będzie 

Konsekracja naszego kościoła. Kościoł 

narazie sie remontuje dzięki Bożej pomocy 

muszą skończyć. Pozdrawiam wszystkich 

harcerzy z tak dalekich Stanów naszym 

pozdrowieniem Czuwaj” 

   Od pamiętnego złotu „Szare Szeregi”          

w roku 2004 w Warszawie - czyli już od 

pięciu lat - gdzie mieliśmy możliwość 

poznać Polaków ze wschodu, pomagamy im 

właśnie. Byli spośród innych najbardziej 

zaniedbani… zapomnieni. Już nie są! 

Związek Harcerstwa Polskiego działający 

poza granicami kraju, najpierw z Martinez, 

później z Kalifornii, następnie z USA, a           

w końcu i z reszty harcerskiego świata 

przyłączył się do akcji pomocy 

niezapomnianym Polakom z dalekiej 

syberyjskiej ziemi. Na czele tamtego 

polskiego harcerstwa stoi druh, ksiądz 

Krzysztof Kuryłowicz z parafii Piotra i 

Pawła w Czkałowie. Cieszę się, że 

począwszy od Kalifornijsko-Arizońskich 

hufców „Kraków” i „Mazowsze”, poprzez 

Chorągiew Harcerzy i Zarząd Okręgu ZHP 

w Stanach Zjednoczonych mamy poparcie 

całego harcerstwa na tym kontynencie. 

Wdzięczny jestem Głównej Kwaterze 

Harcerzy, że pomaga nam roznosić te wici 

na cały harcerski świat. 

   Starając się zaangażować do naszej akcji 

jak największą ilość osób, oprócz 

harcerstwa, miejscowej Polonii, biorą w niej 

też udział i miejscowi artyści. To oni 

właśnie wydali wspólny tomik poezji pt. 

„Zatoka Poezji”, z którego to całkowity 

dochód przeznaczony jest na Akcję 

Kazachstan. Myślę, że to co chcemy 

przekazać najsłuszniej ujął we wstępie jeden 

z autorów: 
 

O Zatoce Poezji 

   Pomimo wielu różnic, autorów tego 

tomika łączy jedno – wszyscy kiedyś 

zdecydowaliśmy się rozpocząć nowe życie,   

z daleka od rodzinnego kraju, tu,                  

w Kalifornii.  

   Przedstawiamy Państwu wybór listów           

z naszej podróży, z nadzieją, że dotrą pod 

właściwy adres. Być może sprawią, że sami 

zechcecie napisać swój własny „list”. Może 

spowodują, że przyjdziecie na kolejny 

koncert „Zatoka Poezji”. Może przekonają 

Was, żeby pomóc potomkom polskich 

zesłańców w Kazachstanie.  

Cokolwiek się stanie, mamy nadzieję, że 

lektura tych tekstów nie będzie dla Was 

obojętna.  
 

Maciej Danek 
W reklamie do niego, która obiegła 

internetowy świat ten sam Maciej Danek 

napisał: 

   Przedstawiamy Państwu tomik „Zatoka 

Poezji”, będący zbiorem wierszy 

polonijnych poetów mieszkających w San 

Francisco Bay Area. Całkowity dochód ze 

Co mają wspólnego 

tomik „Zatoka Poezji”  

z Kazachstanem? 

sprzedaży tego zbioru, wydanego dzięki 

pomocy wielu organizacji i grup 

polonijnych oraz osób prywatnych, 

przeznaczony jest na pomoc dla polskich 

harcerzy w Kazachstanie. Jest to już czwarte 

z kolei wydawnictwo z przeznaczeniem na 

ten cel. Poeci, których wiersze znalazły się 

w tomiku „Zatoka Poezji”, to Liliana Teresa 

Adams, Maciej Danek, Dana Grellus, Paweł 

Janikowski, Alicja Jęczmień, Iwona Sartan, 

i Ryszard Urbaniak.  

   Opracowanie graficzne, techniczne i 

korekta: Bogusława Kizior, Zbigniew 

Buchcik. 

Tomik otrzymać można wysyłając czek, 

wystawiony na ZHP, na adres: 

Ryszard Urbaniak 

743 Graymont Cir. 

Concord, CA 94518 

„Kazachstan‖ 

Email: ryszard.urbaniak@yahoo.com 
 

   Podczas ostatnich kilku lat wysłaliśmy już 

do dalekiego Kazachstanu kilka tysięcy 

dolarów. Wiem, że w tym roku znowu         

w okresie świąt Bożego narodzenia 

wyślemy kolejną przesyłkę od tych, którym 

los pozwolił żyć w wolnej części świata. Nie 

zapomnieliśmy porzuconych Polaków. 

Prosimy o wsparcie; czy to moralne czy też 

finansowe. 
 

CZUWAJ! 

Ryszard Urbaniak, hm 

Koordynator akcji 
 

__________ 

Jak można o piątej rano 

miło rozpocząć dzień 
Ryszard Urbaniak, hm 
 

   Nie ma chyba lepszego sposobu na dobry 

pocżątek dnia niż otrzymanie o samym 

brzasku, niecierpliwie oczekiwanej, super 

wiadomości. Wraz z szalonym postępem 

cywilizacji, informacje takie wraz ze świtem 

czekają w niewidzialnej skrzynce 

elektronicznej  poczty.  Czwartek, 

przedostatni dzień lipca 2009 roku. 

Wiadoma godzina. Włączam komputer. 

Obok nęcąco pachnie świeżo zaparzona 

kawa. Wchodzę na serwis yahoo. Pośród 

innych jest też list z Sekretariatu Komendy 

Chgorągwii USA. Zastygam. Otwieram. 

Kal i fornia  otrzymuje zgodę na 

z o r g a n i z o w a n i e  k u r s u 

podharcmistrzowskiego dla trójki naszych 

dorosłych, doświadczonych w harcerskiej 

pracy instruktorów. Czuję ciepło na sercu. 

Każdy z nich to mąż, ojciec rodziny. Nie 

mogą w tej fazie życia wyjechać poza dom 

aby podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć 

kolejny instruktorski stopień. Z pewnością, 

chociaż od lat bezinteresownie przecież 

pracują wychowując polską młodzież, 

ucieszą się z tego faktu. Znam każdego z 

nich osobiście.  Są doskonałymi 

instruktorami i gdyby to tylko ode mnie 

zależało już dziś dał bym im awans i ładnie 

wyglądające pod harcerskim krzyżem 

zielone podkładki . Mimo trwającej w 

t e m a c i e  e w e n t u a l n e g o  k u r s u 

k i l k u m i e s i ę c z n e j  d y s k u s j i , 

prawdopodobieństwa innych planów - 

zwycięża harcerskie podejście do tematu. 

Czułem, że wygra to, co najlepsze dla 

naszego związku. Tak też się stało. 

Odczuwam też wdzięczność dla komendanta 

chorągwii w Stanach Zjednoczonych 

harcmistrza Bogdana Jakubczaka i jego 

zastępcy harcmistrza Alfreda Lissa. Mimo 

różnic, wszyscy kierujemy się tym co 

najlepsze dla organizacji harcerzy. Wszyscy. 

   Czekam teraz, aż obudzi się mój hucowy 

podharcmistrz Patryk Grobelny i będę z nim 

mógł skonsultować dalsze kroki. 

Porozmawiam o jak najszybszym terminie, 

programie, wykładowcach. Pośród 

wykładowców nie zabraknie pewnie jak 

zwykle harcmistrza Zbyszka Pisańskiego, 

który o głowę przerasta mnie w harcerskich 

wiadomościach, znajomości regulaminu, 

obowiązujących przepisów. To wszystko 

wraz z nim, Patrykiem i komendą chorągwii 

wspólnie już będziemy rozwiązywać i 

realizować.  
 

Ja, wiem jednak już teraz, że będzie to dla 

mnie dobry dzień. 
 

CZUWAJ! 
 

__________ 
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German Battleship Schleswig Holstein  

fires on fortifications in Westerplatte 
 

   Westerplatte is a peninsula in the Gdańsk 

harbour channel of the Vistula River. In 

1926 - 1939 it was a Polish Military Transit 

Depot, on a territory of the Free City of 

Danzig (Gdańsk). The defense of 

Westerplatte in September 1939, at the 

beginning of the Second World War, 

became likely the most known symbol of 

the Polish resistance. 
 

Westerplatte to page 14 
 

__________ 

Westerplatte from 1 
 

   In the late evening of 31 August 1939 the 

phone rang on the desk of Major Jerzy 

Lychoc, the Pomorze Chief of Staff. The 

man on the other end of the wire whispered 

the phrase in one breath, ―The guests are 

coming across the bridge‖ meant: the 

German troops were crossing the pontoon 

bridge over the Vistula en route from East 

Prussia to the Free City of Danzig. In the 

command of the Pomorze Army Pomorze, 

Lychoс‘s report ignited an understandable 

unrest. However nobody suspected yet that 

it was an ominous signal of the coming war. 

The words of the secret report were wired 

farther to Warsaw, to the General Staff.  

   At dawn 1 September 1939 on 

Westerplatte, Polish soldiers from the 

detachment of Warrant Officer Jan 

Gryczman were getting ready to march out 

to the barracks after a tiresome night duty. 

The soldiers were collecting their weapons 

when suddenly a rifle shot resounded. Its  

echo bounced off of the red-brick wall 

which surrounds the tiny peninsula of 

Westerplatte, it flew over the port canal and 

farther to the sleeping city, to the mouth of 

the Vistula, and vanished. Gryczman 

instinctively looked at his watch. The time 

was 4:17 am.  

   After Poland regained its independence in 

1918, it was granted the right to establish its 

Military Transit Depot on Westerplatte to 

guard Poland‘s interests in the port of the 

Free City of Danzig. On 9 December 1925 

the Council of the League of Nations issued 

a resolution, which allowed Poland to keep 

88 soldiers of the Polish Army on 

Westerplatte. As the German-Polish 

relations strained, and the Free City saw 

more hitlerite provocations and violence, it 

was decided to enlarge the Westerplatte 

garrison, and strengthen its firepower in 

case of an aggression. On 1 September 1939 

the Westerplatte‘s (dubbed) ―the dead 

garrison‖ numbered 182 well trained and 

armed men. They were supposed to resist 

for 6-hours, then increased to 12 hours. 

After that Polish troops would arrive to aid 

them.  

   On 25 August 1939 a Kriegsmarine‘s 

battleship Schleswig-Holstein came to 

Danzig for a courtesy visit. She anchored in 

the port canal right across the Westerplatte 

and did not leave after the visit was 

officially over. During this ostensible visit 

the garrison of Westerplatte was on guard 

24 hours a day. In fact, under the decks of 

the German ship a 225 man German assault 

company was concealed. Till 23 August 

1939 it quartered under command of Lt. 

Henningsen in the building of a grammar 

school in Memel.  

   After the war the West German journal 

―Quick‖ spoke to four of the Germans. 

Among them were artillery Mate Georg 

Wolf, later a doctor in Essen, and engineer 

Senior Mate Helmut Schauer, later an 

officer of the Bundesmarine and the 

commander of the corvette Kiel. Wolf 

recalled: On 24 August we were in Combat 

readiness at 19:30 hr.  

   We embarked in beautiful, warm weather.    

Yet we were surprised that instead of cabins 

we were quartered like herrings in a can in 

the holds at the very bottom of the ship with 

the equipment. We could not understand 

what was going on. Next day we learned 

from the radio, that our ship was going for a 

courtesy visit to Danzig. At 12:00 hr. we 

were told to arm, and collect the individual 

food rations and ammunition. On 25 August 

at 16:00 hr. we moored at the Danzig 

waterfront across the Polish zone, 

Westerplatte.  

   We were briefed by the ship commander 

Captain Kleikamp. General Eberhardt 

presented plans of Westerplatte, stating that 

Westerplatte lacks fortifications. The 

garrison numbers 100 soldiers. Taking the 

base cannot take more than three hours. An 

assault company will disembark at 21:30 hr. 

on the waterfront, which will be cleared by 

police. No lights to be allowed. Captain 

Kleikamp reads the order concerning 

combat actions of the training ship 

―Schleswig-Holstein.‖ 20:15 hr. Radio 

surveillance receives the order ―Military 

ope ra t ion  cance l l ed . ‖  Comple t e 

disappointment, Says Helmut Schauer:  

   For the several next days we spent time 

under the deck. One could walk out briefly 

at night. Sometimes our men were allowed 

to run along the waterfront in one of the 59 

civilian garments that Lieutenant 

Henningsen acquired, and we took turns 

wearing them. Once I ran as far as the wall 

surrounding Westerplatte.  

   On 30 August we  learned about Hitler‘s  

ultimatum and mobilization in Poland. On 

31 August at 18:35 hr. we received the 

combat order - attack on 1 September. 

   Gryczman did not neglect the earlier 

sudden alarming signal. He ordered his 

soldiers to re-assume their action stations. 

Intuition did not fail him. Exactly at 4:45 

Schleswig-Holstein‘s eighteen guns of 

calibers ranging from 88 to 280 mm opened 

fire at Westerplatte. Their salvoes covered 

the barracks, outposts, storages, as well as 

the railway siding; under its rubble was 

buried its supervisor, Jan Najsarek - 

probably the first casualty of the Second 

World War. The artillery fire and explosions 

on Westerplatte merged in one hellish roar, 

which overwhelmed even the invaders. A 

former artillery officer from Schleswig-

Holstein, Fritz Otto Busch, remembered 

curling clouds of smoke with columns of 

yellow-orange fire billowing here and there. 

Iron and steel, earth and wood whirling in 

the air and falling back to the ground. (...)  

   The crewmen who stayed on the 

battleship‘s deck watched with glazed eyes 

on the fire‘s bright glow. Their ears roared 

from the fire and explosions of heavy shells. 

The steady rattle of machine-guns, and 

eardrum-breaking barking of the anti-

aircraft canons shooting at point-blank 

range. (...)  

   Is there anybody still alive? The chief 

petty officer asks his men servicing the 

guns, and stretches his neck to see anything 

through this firework in front of us. The 

sailors shake their heads in silence and wipe 

the sweat from their foreheads - no, 

certainly nobody... [Busch] 

   The artillery bombardment of the tiny 

peninsula lasted almost an hour. When the 

guns silenced, the Germans launched the 

attack with the forces of their infantry, SS 

Danziger Heimwehr, and naval infantry. On 

the other side of the red-brick wall the 

Polish garrison was waiting. As soon as the 

assault group leaps across the ruined wall 

into the shallow forest, a machine-gun fire 

bursts out, rifle shots rattle, and the hand 

grenades explode before the brave marines. 

[Busch] Corporal Edmund Szamlewski 

opened fire from his machine-gun barely 

from 50 metres and literally mowed the 

assailants. Those who were looking for 

cover from the bullets, lay for a moment, 

and then fled to safety. But then Gryczman‘s 

men opened fire from the flank. The 

Germans were stumbling and falling on the 

ground. Wrote Busch:  

   The Germans from the assault group 

realized, Westerplatte is not ripe yet for 

storming. (...)  

   This resistance must be broken - the 

sooner the better. The watch officer seems 

not to notice the excitement around him. He 

brushes away all the doubts, worries and 

fears:  

   Concrete bunkers are too strong, but no 

worries, mates, we‘ll try again. The 

Polaczeks won‘t hold any longer. [Busch] 

   The Poles did not let themselves be caught 

by surprise. The Hitlerites‘ first attack cost 

them dearly. Sergeant Heinz Denker from 

the naval infantry group visited Westerplatte 

again in 1979; he recalled the atmosphere of 

the fights on that day: We knew nothing 

about the enemy. We were attacking along 

the railway, having only an old 1:1000 map 

without pill-boxes marked. At once we 

noticed that the ship‘s huge 280 mm shells 

needed to go 600 m to explode, while in fact 

they made only 400 m. The first attack 

ended at 10:00 hr. Our company lost 127 

men out of 225. (...)  

   We came back to the ship. I saw Greiser in 

the SS uniform and Eberhardt, who 

approached us and said, that we‘d receive 

support of an SS squad. Our commander, 

Lieutenant Schuck who replaced the 

wounded Henningsen, said three squads 

wouldn‘t be enough. The Poles were 

fighting like lions and were well entrenched. 

We need air support.  

   Meanwhile an alarm sounded among the 

Poles. Soldiers hurried to put on their 

helmets and belts, grab their rifles and run to 

their action stations. Their commander, 

Major Henryk Sucharski, was issuing short 

commands in a breaking voice. Westerplatte 

turned into a little fortress; later the 

Germans nicknamed it a Little Verdun. The 

Germans attacked three more times that day 

but all attacks failed. They lost between 80 

and 100 killed. [Flisowski] The Poles would 

not cease fire even while seeing the 

Germans retreating. Platoon Leader Piotr 

Buder reported that he literally had to drag 

his men away from machine-guns to make 

them spare ammunition. [Zgorniak]  

   On 2 September the watch on Schleswig-

Holstein reported spotting a white flag on 

Westerplatte, [Busch] but when the troops 

went to take Westerplatte into their 

possession, they encountered the previous 

fast resistance. For the rest of the day, 

hitlerites conducted alternately artillery and 

air bombardments. Hundreds of bombs and 

shells fell on the small, inflexible peninsula. 

A witness of the fights, later a respected 

German historian Anton Bassarek, noted on 

that day:  

   Bomb after bomb fell, turning the 

battlefield into one hell of a fire, smoke and 

mud. People of Danzig were watching this 

spectacle from the roofs and the city‘s hills 

with admiration to the Hermann Gцring‘s 

air force in action. This and that old veteran 

soldier, who spent many days under the 

shower of shells on the Somme and in the 

Flanders, would only shake his head, 

watching the exploits of our airmen. 

Because what was falling incessantly on 

Westerplatte must have had an impact on 

the defenders as horrible as the most 

thunderous fire of the great battles in the 

West. When our assault troops renewed 

advance after this cannonade, they 

encountered a real firestorm. [Bassarek]  

   At 14:00 Georg Wolf returned to the ship. 

Out of 49 men of his platoon he brought 

back 13. On 3 September at 14:40 hr. the   

Ju-87‘s finally flew in, recalls Helmut 

Schauer. Sixty machines dropped about 500 

bombs on Westerplatte. When we went to 

attack the Poles welcomed us with the fire 

of the same strength as before. This soldier 

deserves respect. 

   Information services of the Polish 

Supreme Command repeatedly announced: 

―Westerplatte fights on‖, ―Poland salutes the 

lions of Westerplatte‖... German forces 

exceeded the Polish ones twenty times. The 

days filled with fights were passing, but no 

aid was arriving. Exhausted Polish soldiers 

were scrambling to gain strength so they 

could fight, casualties were mounting, and 

the wounded were agonizing without 

supplies. At night and dawn 3 September the 

Germans made two sorties by a battalion of 

naval cadets. The attacks were repelled, and 

then a lull came for the rest of the day. On 4 

and 5 September the Germans did not try to 

take Westerplatte in fights. Instead they 

resorted to a heavy bombardment. 

Schleswig-Holstein and two torpedo boats 

anchored off Brosen, two batteries of 210 

mm mortars, and the coastal battery at 

Glettkau all participated- it means from all 

the possible sides. [Busch] The artillery 

bombardment continued on 6 September in 

the morning, then in the afternoon the 

Germans decided to renew their assault. 

They tried to silence Polish emplacements 

by setting the forest afire. An armored 

handcar pushed a railway cistern filled with 

fuel towards Westerplatte‘s railway siding. 

Yet the Poles hit it with machine-gun fire 

and anti-tank shells, and destroyed it. The 

content of the cistern went aflame and lit the 

enemy positions. Three German plans were 

repelled that night.  

   The attack on Westerplatte was to be 

renewed on 7 September. Silence. The white 

flag on the roof. The Poles have 

surrendered. (...) It‘s 09:30 hr.  

   Indeed, as the food, water and hope 

exhausted, the Poles decided to surrender. 

After 7 days of fights, which cost the 

Germans some 300-400 killed and many 

wounded, the enemy took Westerplatte. The 

Poles suffered relatively low casualties: 15 

killed and 53 wounded. [Flisowski] The 

commander of the German forces, Gen. 

Friedrich Eberhardt, let Major Sucharski 

keep his saber as a sign of appreciation of 

his courage. The Germans could not believe 

that such a tiny outpost without serious 

fortifications could resist so long. They 

saluted Polish soldiers marching into 

captivity, and protected them of Danzig 

town-folks, who wanted to lynch them. 

Major Sucharski spent the rest of the war in 

a POW camp. In July 1945 he joined the 

Polish forces in Italy, but he had no strength 

to command the troops. The years spent in 

the prison camp had ruined his health. He 

died on 30 August 1946 in a military 

hospital in Naples. Before his death he 

begged to be buried in Poland. His wish 

came true 25 years later. On 1 September 

1971 his remains were reburied on 

Westerplatte; the last surviving officer from 

Westerplatte, Lt. Leon Pajnok, commanded 

the ceremony.  

   The defense of Westerplatte already 

during the Second World War became the 

symbol of honorable heroic resistance,  

since the peninsula was of no military or 

economical significance. Its commander, 

Henryk Sucharski, became one of Poland‘s 

national heroes, never challenged from any 

point, whatever political divisions might 

split Polish society. It was not until 1994 

that his fame was put in question. Captain 

Franciszek Dąbrowski was Sucharski‘s 

deputy in the days of the battle for 

Westerplatte.  

   After the war he worked many jobs; 

eventually a reference from a Soviet General 

helped him to obtain a license to keep a 

news-stand in Cracow. He died in 1962. 

Before his death he wrote a testimony with 

the provision that it be not opened until 

thirty years after his death. When the time 

came his son at first could not believe his 

eyes. The testimony said, that on 2 

September 1939, after the hellish 

bombardment and casualties of the first days 

of the defense, Sucharski had broken down 

and ordered to hoist the white flag - 

probably the one spotted from Schleswig-

Holstein. 

   The commander was shaking and 

blubbering; he had foam on his lips. 

Doctor‘s assistance was necessary. We 

fastened the Major with belts to a bunk and 

put a stick in his mouth. Westerplatte fought 

on against the will of its commander - those 

words seemed iconoclastic. [Borowiak] For 

45 years Sucharski‘s name had been given 

to streets and schools, ships and boy-scout 

squads throughout the whole of Poland. 

Now his story was menacing with a scandal. 

It was not until two years later that the 

newspaper Polityka dared to publish an 

extensive article on the findings in 

Dąbrowski‘s testimony. The article went 

virtually unnoticed, but that was just the 

beginning. The story fascinated a Polish 

writer Mariusz Borowiak, who in 2001 

published the book Maіa flota bez mitуw 

(Little fleet without myths), in which he 

presented results of his research. The book 

caused an outcry, and the author was 

accused in travesty of history and national 

imponderabilia. Several months later 

Borowiak published another book, 

Westerplatte. W obronie prawdy 

(Westerplatte. In defence of the truth), in 

which he did not leave room for further 

doubts - Major Sucharski did not command 

the defense of Westerplatte.  

   Borowiak did not base his work solely on 

Dąbrowski's testimony. He had also 

researched materials left by another officer 

from Westerplatte - 2nd Lt. Zdzisław 

Krugielski. Both sources are concordant: on 

2 September Major Sucharski suffered a 

psychical break-down and ordered to hoist a 

white flag. Apparently he also had an attack 

of epilepsy. In those circumstances Captain 

Dąbrowski took over the command; he 

personally tore down the white flag and 

ordered to continue fighting. The resistance 

continued under his command. To avoid 

demoralization of the troops Dąbrowski did 

not let them have contact with Sucharski; 

officers and NCO‘s were obliged to swear 

an oath of silence. Yet on 5 September 

Sucharski appeared at the officers‘ meeting 
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Marcin Golaszewski 

Radio-station Gleiwitz 

The old building in Funkstrasse with two 

transmitter masts still in place 

   Late evening on Thursday, 31 August 

1939 the audience was listening to Gleiwitz, 

a radio-station on the German-Polish 

frontier but just inside Germany. Suddenly 

the musical programme broke and excited 

German voices announced that the town of 

Gleiwitz had been invaded by Polish 

irregular formations marching towards the 

emitting station. Then the station ―went 

dead.‖ When received again, Polish was 

being spoken. An inflammatory statement 

was broadcast urging the Polish minority in 

Silesia to take up arms against Adolf Hitler. 

Radio Cologne announced that the German 

police was repelling the attackers at 

Gleiwitz. The BBC also broadcast a 

statement, which read: ―There have been 

reports of an attack on a radio station in 

Gleiwitz, which is just across the Polish 

border in Silesia. The German News 

Agency reports that the attack came at about 

8.00 pm this evening when the Poles forced 

their way into the studio and began 

broadcasting a statement in Polish.  Within a  
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quarter of an hour, say reports, the Poles 

were overpowered by German police, who 

opened fire on them. Several of the Poles 

were reported killed, but the numbers are 

not yet known.‖ [Hohne]  

   This incident which triggered the Second 

World War and was Hitler‘s excuse to 

invade Poland on the next day, September 1, 

1939 could have remained obscure had it 

not surfaced during the proceedings of the 

International Military Tribunal in 

Nuremberg in 1945. A written affidavit was 

then taken from SS-Sturmbannfuhrer 

Naujocks, indicated the attack on the 

Gleiwitz radio-station was staged by the 

Gestapo and SD, one of numerous 

fabricated ―border incidents‖ to furnish 

Hitler with excuses, and creating an 

atmosphere of distrust and suspicion as to 

Poland‘s intentions.  

   Alfred Helmut Naujocks was born on 20 

September 1911 and died in 1960. His 

NSDAP membership card bore number 

26240; SS number - 624279. His career is 

rather sketchy, but he is referred to in 

virtually every book about the Nazi Reich. 

William Shirer characterized him as a sort 

of intellectual gangster, [Shirer] and Heinz 

Hohne in The Order of the Death Head 

nicknamed Naujocks as the man who started 

the Second World War. 

   Hohne studied engineering at Kiel 

University, joined the SS in 1931 and was 

brought in by Reinhardt Heydrich in 1934 to 

help locate Otto Strasser‘s ―black radio‖ in 

Prague. Naujocks became an official of the 

SS (Security Service - SD) and was one of 

the most audacious commanders of the SD. 

He wasn‘t an intelligent leader and lacked 

the mental capacity for creating plans such 

as those which Heydrich conceived. 

However he was an expert at carrying out an 

operation once it was explained.  

   He helped Heydrich to fabricate 

compromising materials against the Soviet 

Marshal Mikhail Tukhachevskiy, who was 

effectively tried and executed in Stalin‘s 

infamous purges. In 1939 Heydrich gave 

Hohne details of a simulated Polish attack 

on a small German radio station at Gleiwitz 

near the Polish border, the Fuhrer‘s excuse 

to attack Poland.  

   The plan, known as operation Himmler 

conceived early in August 1939. Since 10 

August Naujocks‘ men had been waiting at 

Gleiwitz, Beuthen, Hindenburg and 

elsewhere near the Polish frontier, in order 

to stage a faked Polish attack on the German 

radio station there. They carried out 

necessary preparations and reconnaissance. 

To add authenticity, it was planned to take 

certain prisoners from concentration camps, 

kill them by use of hypodermic injections, 

and leave their bodies, clad in Polish 

uniforms, at the various places where the 

incidents were planned to occur. The chief 

of the Gestapo, Heinrich Muller, took a 

hand in directing those actions. At 4:00 on 

31 August the executive order to begin the 

invasion was confirmed, and troops and 

equipment began moving up to forward 

positions near the frontier. Simultaneously 

special orders were transmitted to Naujocks; 

his men were to attack the forestry station, 

destroy the German customs building, and, 

most important, briefly occupy the German 

radio station at Gleiwitz. After shouting anti

-German slogans into the microphone the 

―Poles‖ would retreat, leaving behind a 

number of dead bodies as proof that a fight 

had taken place. The bodies presented no 

problem. Naujocks picked them up at 8:00 

already unconscious - in SS jargon they 

were  ―canned goods.‖ The SS-men seized 

the radio station as ordered, broadcast the 

speech, fired some shots and left. But before 

they left they shot the bodies and placed 

them in strategic positions around the radio-

station. After the incident, journalists and 

members of the diplomatic corps were taken 

to the scene of the incident, where they were 

presented ―proof of Polish aggression.‖  

   Naujocks was also involved in the Venlo 

incident, where he and 16 other SD men 

abducted two British intelligence officers, 

Captain Sigismund Payne Best and Major 

Richard Henry Stevens. A story was told 

that these officers had directed a bomb plot 

to kill Hitler. The Venlo incident was the 

excuse for invading the Low Countries. 

Naujocks was also involved in operation 

Bernhard, the operation of faking British 

bank notes by inmates of the Sachsenhausen 

concentration camp. In the SD, Naujocks 

also specialized in forging passports. The 

Nazi authorities were so pleased with the 

results that 12 prisoners, three of whom 

were Jews, were awarded the War Merit 

Medal. After being dismissed by the SD for 

disobedience, Naujocks joined the Waffen-

SS. In 1943 he was on the Eastern Front. In 

1944 he was an economic administrator in 

Belgium, and then went to sort out the 

resistance in Denmark and was responsible 

for the murder of members of the Danish 

resistance. He deserted to the Americans in 

October 1944, but escaped from the POW 

camp. After the war he settled in Hamburg 

as a businessman. He was alleged to have 

been involved with Otto Skorzeny after the 

war in running the secret organization of 

former SS members - ODESSA. Skorzeny 

handled Spanish government contracts, and 

passports and funds were arranged for 

escaping SS to South America.  

   The radio-station in Gleiwitz (nowadays 

Gliwice in Poland) originally was located in 

Funkstrasse (nowadays Radiowa Street) and 

and begged them to lay down their arms. He 

was visibly depressed; I can‘t take it any 

more, I can‘t take it any more, he sobbed. 

Dąbrowski warned that he would detain 

Sucharski if the latter kept agitating for 

surrender. [Borowiak]. 

   Borowiak‘s critics argue that his 

conclusions are far-fetching. His research is 

based solely on the testimonies of 

Dombrowski and Krugielski, which 

emerged like deus ex machina nearly 50 

years after the war. During that long period 

no other evidence to support it ever became  
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known. On 2 September Sucharski had all 

the right to surrender - his unit held beyond 

the designed 12-hours deadline, and further 

resistance was pointless from the military 

point of view and in face of the German 

superiority in forces and strategic situation. 

Yet such an opinion is only justified from 

the historic perspective. The defenders of 

Westerplatte saw a completely different 

picture: they repelled all the German 

attacks, they did not experience shortages in 

weapon and ammunition, two greatest 

powers - England and France - declared war 

on Germany, and due to lack of radio-

   On my latest trip to the local supermarket, 

I encountered a young woman. At first 

glance, she was literally sitting on the floor 

in front of the Gerber baby food 

contemplating.  

   I went one way and then another way, but 

I noticed that the woman was still sitting 

there. A few minutes later, I turned around 

the frozen section, and she caught up with 

me and stood right behind me in line. My 

cart was full, but I was in no rush and she 

was holding a basket full of jars, which I 

know, if bought in large quantities, could be 

heavy. So I offered her to take my place and 

go ahead of me. She looked like a young 

mom of a very hungry baby. Or wait, she 

was taking her time as she had a breast 

pump, and daddy probably got a baby bottle 

collection in the fridge just in case. 

    She thanked me explaining that I was 

right that those jars were heavy… I would 

know - I have had babies before. 

   She kept smiling so I asked how old the 

baby was. ―She is four months old,‖ the 

proud mother replied. ―This is so 

wonderful,‖ she said. ―I am by myself at the 

grocery store for the first time…‖ She 

seemed to be enjoying the moment - oh yes, 

I know, My eyes met with the female 

cashier‘s, as if to say: ―Yes, we know, we 

know…‖ 

   ―My ‗babies are old,‖ I said. 

   ―So you have more than one???‖ She also 

had a three year old. 

   She saw how I looked after having two 

children and said, ―So you survived! 

Wow… people do survive… I know I‘ll 

survive!‖ I thought, barely, but yes my dear 

you will survive. 

   ―My younger one moved to Poland, and 

my 26 year old, at this very moment, is 

driving across the States with her cat… I‘m 

here to purchase cat litter and Iams, and I‘m 

NOT a cat person…‖ Then it was the 

cashier‘s turn to share her experiences of 

child raising, and the guys in line behind me 

only smiled… 

   Was she there because she was a woman 

forced by society‘s gender profiling to care 

for the baby 24/7 or was she there because 

the roles were reversed, daddy stayed home, 

and mommy went hunting for baby 

formula? 

   She said that she enjoyed it, so I guess she 

came out of her own free will... Still, it is 

my cousin who must be every feminist‘s 

nightmare… 

   I was having those thoughts, while in 

Poland, the discussion on parities ignited 

some sparks among political parties and the 

entire nation as well.  

   The most radical of them all, a well-

known feminist, professor, columnist and 

philosopher, Magdalena Środa (also a 

dismissed minister of equal status for men 

and women in the cabinet of Marek Belka) 

…came up with the idea of 50/50 parities 

(from Latin paritas, which means equality) 

for women on election lists, in parliament, 

governmental positions, etc.. 

   According to our lady philosopher, Polish 

women are discriminated against, underpaid, 

and often have to put up with abusive 

husbands, all because of… a cultural 

background, which supposedly is dominated 

by the Catholic Church. Judging from 

Środa‟s statements, she blames the church 

on how the girls are brought up to 

yesterday‘s rain and everything in between. 

   Środa‘s quote from Stop Violence Against 

Women: ―Although Polish women have 

equal rights with men, they do not have 

equa l  opp or tun i t i e s .  They  a re 

underestimated in their family life and 

discriminated at work, in politics, education 

and the media.‖  I dare to disagree…  

   No need to look far, but rather amongst 

Środa‟s circle of close friends - another 

known feminist Kazimiera Szczuka is a 

quite popular media persona with several 

TV shows, columns, often quoted by the 

media as an expert on a variety of issues. 

Poles are bombarded with daily doses of 

Kazia on many channels, in the press, which 

to me is puzzling, because the woman is still 

in therapy… 

   Something to do with her childhood… 

One of her critics puts it this way: ―Szczuka 

isn‘t dumb, but her success does not come 

from her intelligence, but her lack of self-

consciousness and being invasive and 

tactless.‖ 

   She demands rights and tolerance but 

hardly applies any towards others. 

   Another famous feminist is Manuela 

Gretkowska who became known for being 

an author and ―skandalistka.‖ How to 

become one? Easy, write something vulgar, 

for example, and critics will call it ―a new 

style in prose.‖ Others have tried different 

options - you may urinate on the pope‘s 

image, call it ―art,‖ and fame comes right 

after the press calls you ―controversial…‖ 

   When Szczuka interviewed Gretkowska, 

both women used such vulgar language that 

TVP (Polish TV) let Szuka go. 

   In 2007, Gretkowska created a Women‘s 

Party and provoked voters by using several 

naked members of her party on the party‘s 

poster. Men were not lured, and what‘s 

worse, the ladies were not convinced either. 

The Party failed. Gretkowska didn‘t get it. 

Smart women vote for smart candidate 

regardless of gender.   

   Lighting strikes when Środa, Szczuka, and 

Gretkowska get together. Men – beware! 

   Women do equal men in many 

departments. The largest private company 

on the Warsaw Stock Market, Agora, is run 

by a woman, Wanda Rapaczyński, the most 

influential woman in Central Europe, a.k.a. 

―the most successful media mogul‖ or one 

of the 50 Most Powerful Women in 

Business by Fortune in 2005.  

   Or see Monika Olejnik, a journalist whom 

every politician fears, named by Forbes the 

most influential journalist in Poland. Many 

are CEOs - Irena Eris‘ cosmetics, ―Batycki 

handbags‖ is owned by Bożena Batycka, I 

mean Polish women are busy, 

traditionally… 
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   When American men returned from 

WWII, American wives returned to their 

kitchens, because men were expected to be 

breadwinners. In Poland, women kept their 

jobs in manufacturing, because many of 

their husbands did not return. 

   Due to the fact that men and women stood 

side by side in the workplace, Poland had an 

unusual number of women in typically male 

jobs. Peggy Simpson in ―Women in 

Entrepreneurship In Poland ― reminds us 

that ―The Solidarity free-trade union 

movement began two decades ago with a 

Gdańsk shipyard strike over the firing of a 

woman who was a crane operator.‖ 

   Poland had a female prime minister before 

(Hanna Suchocka), and Hanna Gronkiewicz

-Waltz is the current president of Warsaw 

(previously heading the National Bank of 

Poland as well as being the Deputy 

Chairman of the European Bank for 

Reconstruction and Development). 
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Mówimy po Polsku 

Invasion of Poland 
(Fall Weiss) 

By: George Parada 
 

“...in general, the bravery and heroism of 

the Polish Army merits great respect.” 

General Feldmarschall  

Gerd von Rundstedt 
 

   On Friday, September 1st of 1939, 

Germany invaded Poland. 

   The German invasion began with an air 

raid on the undefended city of Wielun at 

4:40 am. Over 1,200 people were killed in 

first warcrime of World War II. At 4:45 am, 

the German Battleship (training ship) 

―Schleswig-Holstein‖ (on a so-called 

―goodwill visit‖) opened fire on a Polish 

naval depot and garrison at Westeplatte. An 

hour later, the first German units crossed the 

border. On September 3rd, 1939, Great 

Britain and France declared war on 

Germany. 

   Originally, Germany was to invade Poland 

in the early hours of August 26th of 1939, 

but at 8:00 pm on August 25th, Hitler 

postponed it.  
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   The final order went out at 4:00 pm on 

August 31st to invade Poland at 4:45 am on 

September 1st of 1939. The invasion was 

preceded by numerous German border 

provocations and acts of diversions (e.g. at 

radio station at Gliwice/Gleiwitz, Gdańsk, 

Jabłonków). 

   The invading force was composed of five 

armies and reserves (14 Infantry, 1 Panzer 

and 2 Mountain Divisions), all under 

command of General Walther von 

Brauchitsch. Germans attacked from three 

directions - Silesia / Moravia and Slovakia, 

Western Pomerania and East Prussia.  

   All three attacks were directed mainly 

towards the capitol of Poland - Warsaw and 

destruction of the Polish forces west of the 

Vistula River. In total, German forces 

included some 1,850,000 soldiers, over 

3,100 tanks and 10,000 artillery pieces along 

with 2,085 airplanes (grouped in two air 

fleets - Luftflotte). An attacking force also 

included Kriegsmarine ―East‖ Group, which 

supported ground units and faced the Polish 

Navy. 

   The attacking force also held an advantage 

by being able to attack Poland from three 

directions at once. Germans also had a well-

established spy network and got help from 

many ethnic Germans living in Poland. 

Germans very well knew the Polish rail and 

road network as being the ones who built it. 

   The defending Polish force was composed 

of seven armies (Modlin - General 

Krukowicz-Przedrzymirski, Pomorze - 

General Bortnowski, Poznań - General 

Kutrzeba, Łódź - General Rommel, Kraków 

- General Szilling, Lublin - General Piskor, 

and Karpaty - General Fabrycy), and a 

single operational group (Narew - General 

Młot-Fijałkowski) and reserves (single army 

- Prusy - General Dab-Biernacki and three 

operational groups - Wyszków, Tarnów and 

Kutno - all partially formed). All armed 

forces were under command of Marshal 

Edward Smigly-Rydz. The Polish Army 

fielded some 39 Infantry Divisions, 11 Elite 

Cavalry Brigades, 3 Mountain Brigades and 

2 Armored-Motorized Brigades along with 

other units. The Łódź, Kraków and Karpaty 

Army had 241 tanks and 32 armored cars. 

Pomorze, Poznań, Modlin and 4 operational 

groups had 234 tanks and 52 armored cars. 

Reserve formations had some 185 tanks.  

   The Polish Army was not yet fully 

mobilized and unprepared for war, as 

according to the defence plan - Z (Zachód - 

West). Poles responded to German attacks 

on a 1,600 kilometres  front, attempting to 

contain the invading force also to 

counterattack and protect industrial centers. 

Polish planners correctly predicted 

directions of the German attacks but knew 

that they could only delay them in order to 

allow its Allies to act. During the course of 

the campaign, additional army (Warszawa - 

General Rommel) and independent 

operational group (Polesie - General 

Kleeberg) was formed. In total, Polish 

forces included some 1,000,000 soldiers 

(due to the incomplete mobilization, which 

started on August 31st and was to increase 

in size to 1,350,000), some 900 tanks and 

4300 artillery pieces along with some 435 

airplanes. Only part of the Polish Navy 

under Admiral Świrski was available as 

most of the fleet was ordered to leave for 

England. The main role of the remaining 

Polish Navy was to co-operate with the 

defenders of Gdynia, Oksywie, Westerplatte 

and Hel, as well as to protect shipping lanes 

to Sweden, Estonia and Finland. Only a 

small percentage of Polish equipment was 

modern, because in 1936, Poland began the 

process of reorganization and rearmament. 

The Polish army lacked motorized transport 

and relied on foot infantry and horse drawn 

transport. In addition, the Polish army was 

not fully mobilized and was surrounded by 

the enemy from three sides along a 3,000 

kilometers long frontier. 

   On September 1st and 2nd, the Polish 

Army was already involved in heavy 

fighting in Pomerania, while retreating 

eastwards in an attempt to establish a line of 

defense to delay the invaders. On September 

3rd, German forces cut the ―Polish 

Corridor‖. On the same day, England and 

France declared war on Germany but didn‘t 

take any serious action to directly help 

Poland. Polish forces made up of foot 

infantry were unable to fall back and 

establish defensive lines being constantly 

chased and outpaced by German motorized 

and Panzer units. Many Polish units and 

even armies were surrounded and destroyed, 

while attempting to defend or withdraw. The 

Polish High Command realized as early as 

September 5th that the situation was critical 

and there was no hope without immediate 

help of its Allies. Many units were cut-off 

but continued fighting. On September 6th, 

Germans entered Kraków after forcing the 

Kraków Army to withdraw eastwards 

following the danger of being encircled 

from the north. On the same day, after heavy 

fighting, Piotrków Trybunalski surrendered 

after the failure of the Polish plan to 

counterattack with a not yet fully mobilized 

Prusy Army. On September 7, Polish forces 

surrendered at Westerplatte after inflicting 

heavy losses on the Germans. On September 

8th, Germans reached Warsaw. On 

September 9th, the bloodiest and bitter 

battle of the entire campaign began. The 

Battle of Bzura (under General Tadeusz 

Kutrzeba) was a Polish counteroffensive 

directed to protect Warsaw and took place in 

the area of Kutno, Łowicz and Sochaczew. 

It was executed by the Pomorze and Poznań 

Armies, both being in danger of being 

surrounded by the German 8th Army.  

   At first, the Poles were successful and 

inflicted heavy casualties on the German 

forces due to the element of surprise. The 

Polish Army managed to push the Germans 

back but could not maintain the momentum 

due to a low supply of food and 

ammunition. Again, the speed of the 

German units made further operations 

impossible and by September 16th, the 

Germans began pushing the Polish Army 

towards Warsaw. The battle ended on 

September 20th with the total destruction of 

the Polish forces involved, although it 

delayed the capitulation of Warsaw. The 

Battle of Bzura involved 18 German 

divisions from the 4th, 8th and 10th Army 

with air support against two Polish Armies. 

A small number of Polish units broke 

through and fought their way out and 

reached Warsaw. On September 10th, the 

Germans entered Poznań after the Poznań 

Army withdrew from the city. Following 

September 18th, the largest tank versus tank 

engagement took place near Tomaszów 

Lubelski, where some 80 Polish tankettes 

and tanks met in combat with German tanks. 

   The German 4th Panzer Division closed in 

on Warsaw on September 7th. The First 

German attack on Warsaw took place on 

September 9th but until September 24th, the 

Polish defenders successfully rejected all 

attacks. On September 25th, Germans began 

ground and aerial bombardment of the city 

and on September 25th to 27th, they 

unsuccessfully attempted to storm the city. 

On September 28th, Warsaw capitulated 

because of a lack of supplies. From 

September 10th to 29th, the Modlin Fortress 

(under General Wiktor Thommee) was also 

unsuccessfully attacked by the Germans, 

until its capitulation on September 29th, 

because of the lack of supplies. 

   On Sunday, September 17th, Lublin 

surrendered to the Germans. On the same 

commander of the Polish Home Army 

which was being formed). 

   Polish light tanks and tankettes were the 

first opponents for the German Panzers. 

Patriotic but outnumbered, Polish tank 

crews with their mostly outclassed 

equipment fought bravely and managed to 

destroy a number of enemy vehicles, while 

defending their homeland from both 

Germans and Soviets. 
 

   The Polish Campaign is surrounded by 

numerous myths such as the destruction of 

Polish Air force in the opening hours of the 

invasion and Polish Cavalry charges against 

German armored units. Both myths are 

creations of German and even Italian 

propaganda and are very far from the truth. 

The Polish cavalry was active during the 

campaign and acted as a horse mounted 

infantry. One of the most successful cavalry 

charges took place at Krojanty, where 

elements of the 18th Uhlans Regiment 

attacked and destroyed a German infantry 

battalion only to be counterattacked by a 

German armored unit. Uhlans attempted to 

withdraw and suffered heavy losses. This 

event lead to the story of Polish cavalry 

charges on panzers. The Polish Air Force 

was deployed at numerous airfields and 

although numerically inferior and partially 

obsolete was very active during the course 

of the campaign (e.g. over Warsaw). Polish 

pilots shot down in combat over 137 enemy 

planes. Polish cavalry brigades never 

charged tanks with their sabers or lances as 

they were equipped with anti-tank 37 mm 

Bofors and anti-tank guns (that could 

penetrate 26 mm armor at 600m at 30 

degrees). The cavalry brigades were in the 

process of being reorganized into motorized 

brigades. 

   German casualties (8,082 to 10,572 killed, 

27,278 to 30,322 wounded and 3,404 to 

5,029 missing) were very low compared to 

Polish casualties (66,300 killed, 133,700 

wounded and 420,000 taken prisoner). Poles 

lost 327 out of their 435 airplanes in 

combat, while 98 flew to Romania. In 

addition, 26,000 civilians were killed during 

the fighting. Germans lost some 993 to 

1,000 armored fighting vehicles (mainly 

destroyed by anti-tank guns), 370 to 400 

artillery pieces, 697 to 1,300 airplanes 

(damaged and destroyed) along with 11,000 

motor vehicles. According to the German 

sources only 231 tanks and 5 command 

tanks were completely lost. In addition, the 

Polish Navy sunk 2 destroyers, 2 

minesweepers (some sources state that only 

one vessel was sunk) and damaged 

numerous other vessels including the 

―Schleswig-Holstein‖, while losing 1 

destroyer ―Wicher‖, minesweeper ―Gryf‖, 

artillery training ship ―Mazur‖ and two 

small vessels. Soviet losses amounted to 737 

killed and 1,859 wounded. Some sources 

state that Soviet losses accounted for 10,000 

dead, wounded and missing. Soviets also 

lost 42 tanks and 429 that broke down along 

with some 30 airplanes. Soviets took 

prisoner some 242,000 Polish soldiers.  

   Between 70,000 to 120,000 Polish soldiers 

escaped to Hungary and Romania, 20,000 to 

Latvia and Lithuania, a majority eventually 

making their way to the west to continue 

fighting under General Władysław Sikorski. 

On September 30th, the Polish Government 

in Exile was established in Paris. 

   In general, the Polish Campaign proved to 

be very challenging campaign for the 

Germans.  The Polish campaign 

demonstrated the speed and power 

possessed by Panzers and Panzer Divisions. 

It also demonstrated that the time of large 

armies made up of foot-infantry and cavalry 

was over. At the same time, it provided 

Germans with real experience of using 

armor in combat conditions. Germans also 

learned that tanks were not suited for 

combat in build up areas (e.g. heavy losses 

suffered in Warsaw) as well as that well 

organized anti-tank defenses are very 

day at 4.00 am, the Red Army invaded 

Poland from the east to ―liberate and 

protect‖ Belorussians and Ukrainians living 

in the Eastern Poland from their ―Polish 

Masters.‖ This invasion came as a surprise 

and made regrouping of the remaining 

Polish forces an impossible task. The Soviet 

invasion was part of Ribbentrop-Molotov 

pact signed on August 23rd of 1939, 

which included a non-aggression and 

trade agreement, and a secret protocol 

that provided for a German-Soviet 

partition of Poland and cleared the way 

for the Soviet occupation of the Baltic 

States. The Soviet invasion force was 

made up of two fronts - General 

Timoszenko’s Ukrainians and General 

Kowalów’s Belorussians. Both fronts 

consisted of 1.5 million soldiers, 6,191 

tanks, 1,800 airplanes and 9,140 artillery 

pieces. After heavy fighting, on September 

18th, the Soviets captured Wilno, followed 

by Grodno and Lwów on September 22nd, 

reaching the Bug River on September 23rd. 

The Polish High Command ordered not to 

engage the Red Army except in the case of 

disarming and detaining by the Soviets. 

Unfortunately, the order didn‘t reach all 

units. At first, the Soviets were seen by 

both the Polish Army and population as 

coming to help them fight the Germans 

and were not any opposition at all, but it 

was quickly realized that the Soviets were 

also invaders and desperate fighting took 

place. The Soviets halted at a line running 

from East Prussia down to the Bug River. 

   At night on September 18th, the Polish 

President and High Command along with a 

single battalion equipped with 1 tank along 

with other units entered Romania, where 

they were interned. On September 18th, 

Germans and Soviets met in Breść nad 

Bugiem and exchanged “greetings.” On 

October 2nd, the Polish defenders of Hel 

(under Rear Admiral Unrug) capitulated, 

while the last battle of the Polish campaign 

took place on October 2nd to 5th – the 

Battle of Kock (Independent Operational 

Group ―Polesie‖ under the command of 

General Franciszek Kleeberg). On Friday, 

October 6th of 1939, the last Polish troops 

capitulated. 

   German armored units included 7 

Panzer Divisions, 4 Light Divisions and 4 

Motorized Infantry Divisions. The 

German Panzer force as of September 1st 

of 1939 had 2,268 light tanks and 309 

medium tanks. In addition, there were 

215 command tanks and 202 ex-Czech 

armored vehicles. There were some 308 

heavy armored cars, 718 light armored 

cars, along with 68 medium armored 

personnel carriers. 

   The Polish Army used variety of vehicles, 

foreign and license built. Those included: 

574 tankettes (light reconnaissance tanks), 

102 obsolete light tanks, 132 light tanks, 38 

6-ton light tanks, 51-light tanks and 

approximately 100 armored cars. In 

addition, the Polish Army operated 11 

armored trains (4 more improvised trains 

were made during the campaign). The 

Polish Army‘s tanks were grouped in 3 

Light Tank Battalions and 5 Light Tank 

Companies, and 2 Light Tank companies in 

Warsaw Defense). Tankettes served with 

Infantry Divisions, Cavalry Brigades and 

Independent units (companies and platoons) 

attached to larger units. In addition, Poland 

had a single - 10th Mechanized Brigade 

commanded by Colonel Stanisław Maczek 

(future commander of the 1st Polish 

Armored Division) and single Warsaw 

Armored-Motorized Brigade commanded by 

Colonel Stefan Rowecki (eventually, first 
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Góra Tabor...  

Góra 

Przemienienia 

Pańskiego 

Ks. Lucjan Kamieński, SDB 

Marzenie o 

tych, którzy 

„żywią y 

bronią” 

Stanisław  

Helski  

(1929-2004) 

Pamięć   Phm. Marek Skwarużyński  
Z okazji 65tej rocznicy Powstania Warszawskiego 

 

   Świadków przeszłości jest coraz mniej. Starszy Pan, starsza Pani – mijamy Ich 

codziennie, tylko ten blask w oczach, to – co trudno zrozumieć w naszym 

skomputeryzowanym świecie. Niekiedy zastanawiamy się, skąd ta siła. Zapłacili cenę, 

która dzisiaj wydaje się niewyobrażalna. W imię Krzyża, Wolności, w imieniu nas 

wszystkich. 

   Do Nich teraz mówię – nosimy przypięty krzyż – Krzyż Harcerski, taki sam jak wielu       

z Was nosiło 65 lat temu. To wielki zaszczyt, ale i wielki obowiązek. Bóg, Honor, i 

Ojczyzna. Nie bójcie się, nawet gdy ostatniego świadka tamtych wydarzeń Pan powoła 

„na wieczną wartę”, ten Krzyż nie pozwoli aby pamięć o Powstańcach Warszawskich 

zaginęła. Gdy nas – dzieci lub wnuków Waszego pokolenia – zabraknie, nasze dzieci lub 

wnuki będą pamiętać. 
 

Czuwaj! 
 

__________ 

II RP - rozsadniczka marzeń Polaków  

   Stanisław Helski, syn chłopski               

z zamojskiej wsi, urodził się w czasie,            

w którym po raz pierwszy w polskiej 

historii słowo „chłop‖, chłop polski, 

nabrało nowego znaczenia – nie było już 

synonimem ciemnego analfabety, 

nadającego się tylko do wyrzucania gnoju, 

poganiania patykiem krów i karmienia 

świń. Był to czas, kiedy już po raz trzeci 

premierem odrodzonego Państwa 

Polskiego zostawał Wincenty Witos, 

prawdziwy, autentyczny, chłop -

gospodarz. Człowiek, który nie uważał 

swojego wejścia w szeregi inteligentów za 

„awans społeczny” i nie starał się do nich 

upodobnić, ale swoją pozycję społeczną, 

swoją godność i dumę czerpał ze swojego 

statusu chłopa i obywatela. I taką właśnie 

postawę akceptowała i doceniła 

odrodzona Polska i jej elita polityczna. Po 

raz pierwszy wydawało się realizować 

uroczyste zobowiązanie, zapisane w art. 

IV Konstytucji 3 Maja: 

    Lud rolniczy, spod którego ręki płynie 

najobfitsze bogactw krajowych źródło, 

który najliczniejszą w narodzie stanowi 

ludność, a zatem najdzielniejszą kraju 

siłę, tak przez sprawiedliwość, ludzkość i 

obowiązki chrześcijańskie, jako i przez 

własny interes dobrze zrozumiany, pod 

opiekę prawa i rządu krajowego 

przyjmujemy...  

   W tysiącletniej historii Polski nigdy nie 

było wskazane urodzić się chłopem. To 

dopiero pełna katastrofa, upadek państwa, 

rozbiory, kazały zwrócić „oświeconym 

warstwom‖ narodu polskiego uwagę na 

dolę i rolę „włościańskiego stanu‖. 

Prędzej zrozumieli to zaborcy, którzy też 

grać poczęli kartą chłopską dla 

zniewolenia Polaków. Trzeba było tej 

ponurej lekcji, aby inteligent polski 

inaczej zaczął patrzeć na tych, „którzy 

żywią i bronią”. Wyrazem tego innego 

patrzenia był właśnie Wincenty Witos i 

jego Polskie Stronnictwo Ludowe. 

Płodem tego innego myślenia był Staszek 

Helski, który rósł od dziecka                     

w przekonaniu, że chłop-gospodarz, to 

brzmi dumnie, że chłop, to wolny włodarz 

wolnej ziemi, który tylko z Panem 

Bogiem ustala, co ma siać, a co hodować i 

karmić.  
 

PRL – „państwo robotników i 

chłopów”  

   Tego przekonania nie zmieniły lata 

wojny i okupacji, bo wojna to czas, kiedy 

rola chłopa wzrasta niepomiernie, bo 

kiedy państwo przestaje funkcjonować, to 

już tylko chłop jest ratunkiem i nadzieją 

przetrwania. To dopiero „państwo 

robotników i chłopów‖ – Polska Ludowa, 

w ślad za swoim „natchnieniem narodów‖ 

– Związkiem Sowieckim, podjęła 

prawdziwy wysiłek udowodnienia, że 

c h ł o p - g o s p o d a r z ,  t o  p o j ę c i e 

anachroniczne, niegodne ludzi światłych i 

postępowych, że chłop, to tyle samo, co 

kułak, a kułak to najgorszy wróg 

komunizmu, jakiego ludzkość była          

w stanie wymyślić. Trzeba było w Polsce 

widma głodu i rewolty Polskiego 

Października, żeby rozwiązać kołchozy i 

p o w r ó c i ć  d o  i n d y w i d u a l n e g o 

gospodarowania. Ale swojego nastawienia 

do chłopa komunistyczna propaganda nie 

zmieniła. Pozwolono chłopu harować na 

jego płachetku ziemi, pozwolono mu 

łaskawie zażegnać widmo głodu w kraju, 

ale nadal pozostał gwoździem w bucie 

w ł a d z y  l u d o w e j ,  c i e m n y m , 

nieoświeconym, niepodatnym na idee 

postępu     całej     ludzkości,     symbolem  
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   Głosy syren, dźwięk kościelnych dzwonów i przystający przechodnie - o 17. w godzinę 

„W”, w której rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, stolica oddała hołd bohaterom 

zrywu sprzed 65 lat.  

   Na Wojskowych Powązkach wieńce przed pomnikiem Gloria Victis ku czci poległych 

powstańców warszawskich złożyli prezydent Lech Kaczyński, marszałek Sejmu 

Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz

-Waltz, kombatanci i żołnierze AK oraz przedstawiciele klubów parlamentarnych. 

Punktualnie o godz. 17. gdy zawyły miejskie syreny i rozdzwoniły się kościelne dzwony, 

zebrani na cmentarzu zastygli w milczeniu. Rozległy się dzwięki hymnu narodowego. 

   Tradycja zbierania się przed pomnikiem „Chwała Zwyciężonym” ma już kilkadziesiąt 

lat. Także w czasach, gdy komunistyczne władze nie zezwalały na obchodzenie rocznicy 

powstania, Warszawiacy - rodziny poległych oraz żyjący powstańcy przychodzili na 

Powązki, by w milczeniu oddać hołd bohaterom i złożyć kwiaty oraz zapalić znicze na 

ich grobach. 

   Prezydent Kaczyński apelował, by 1 sierpnia osoby publiczne powstrzymały się od 

politycznych wystąpień. Także metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz apelował o 

godne uczczenie rocznicy. W tym roku po raz pierwszy rocznicę Godziny „W” oznajmią 

nie tylko miejskie syreny, ale także kościelne dzwony. Abp zaapelował o to do 

proboszczów.  
 

Warszawskie syreny słychać w całej Polsce  

   Wyraźnie zwolnił się ruch na warszawskich ulicach, gdzie od rana powiewają biało-

czerwone flagi. Przystawali przechodnie, słychać było klaksony samochodów. Minuta 

ciszy zaległa też na wojskowych Powązkach, gdzie przy pomniku Gloria Victis (Chwała 

zwyciężonym) zgromadzili się kombatanci i przedstawiciele władz z prezydentem 

Lechem Kaczyńskim. 

   O godzinie „W” nie pozwoliło zapomnieć warszawskie metro. O 17. na ekranach, 

rozmieszczonych w wagonach oraz na peronach wyświetlony został minutowy teledysk 

poświęcony 65.rocznicy Powstania. 

   Natomiast dzięki rozgłośniom radiowym o g. 17 w całym kraju słychać było dźwięk 

warszawskich syren. Sygnał transmitowały m.in. Program Trzeci Polskiego Radia, Radio 

dla Ciebie, Roxy FM i TOK FM. 

   O rocznicy Powstania poza stolicą przypomina tez ponad 500 tys. ulotek, które                    

w sobotę zostały dołączone do prasy regionalnej. 

   1 sierpnia 1944 roku, na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza 

Komorowskiego „Bora”, w Warszawie wybuchło powstanie - największa akcja zbrojna 

podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. Do walki w Warszawie przystąpiło 

ok. 40-50 tys. Powstańców, zaledwie co czwarty - z bronią w ręku. 

   Powstanie miało być manifestacją prawa Polski do suwerenności. Z jednej strony 

militarnie skierowane przeciwko Niemcom, z drugiej - miało na celu opanowanie stolicy 

p r z e z  ż o ł n i e r z y  A K  p r z e d  n a d e j ś c i e m  A r m i i  C z e r w o n e j . 

   Na wieść o wybuchu powstania w Warszawie Reichsfuehrer SS Heinrich Himmler 

wydał rozkaz, który stwierdzał: „Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać 

żadnych jeńców, Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony 

zastraszający przykład dla całej Europy”. 

   Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną 

walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji 

sowieckiej. Ogromne straty poniesione przez stronę polską w wyniku powstania 

powodują, iż decyzja o jego rozpoczęciu do dziś wywołuje kontrowersje. 

   W powstaniu planowanym początkowo na kilka dni, a trwającym 63, poległo ok. 18 tys. 

powstańców, 25 tys. zostało rannych. Zginęło również ok. 3,5 tys. żołnierzy z Dywizji 

Kościuszkowskiej. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. 

zabitych. Po kapitulacji pozostałych mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono         

z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zniszczone.   ❒ 
 

__________ 

Godzina „W” w całej Polsce 
Uroczystości związane z 65 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego  

   Roku Pańskiego 2007, na przełomie 

miesiąca maja i czerwca, dane mi było 

odprawiać rekolekcje w Ziemi Świętej. 

Była to inicjatywa przełożonych 

Salezjańskiej Prowincji w Warszawie. 

Sprawą organizacyjną zajął się wikariusz 

prowincjała, ks. T. Jarecki oraz ks. R. 

Wortolec jako przewodnik i kaznodzieja 

rekolekcyjny.  

   Nasza wędrówka rekolekcyjna śladami 

Chrystusa trwała 8 dni. W siódmym dniu 

rekolekcji tj. 3 czerwca w niedzielę 

Trójcy św. nawiedziliśmy Górę Tabor 

czyli Górę Przemienienia Pańskiego.  

   Trzeba pamiętać, że od zarania dziejów 

istniały święte góry narodów np . w Grecji 

góra Olimp uważana była za siedzibę 

bogów. Na wierzchołkach gór stawiano 

krzyże np. krzyż na Giewoncie, 

budowano świątynie. Najwięcej gór 

mamy w ojczyźnie Chrystusa czyli           

w Ziemi Świętej. Większość darów i łask 

wybrany naród otrzymywał od Boga na 

szczytach gór. Oprócz góry Moria na 

której  Bóg Jahwe zażądał od Abrahama 

aby złożył w ofierze swego syna Izaaka i 

góry Golgota na której Bóg Ojciec przyjął 

ofiarę swojego Syna i tuz obok góra 

Wniebowstąpienia z której Chrystus 

wstąpił do chwały niebios, mamy jeszcze 

cały szereg innych wzniesień. I tak mamy 

górę Synaj i Syjon, mamy górę Kuszenia, 

górę Błogosławieństw i górę Tabor.  

   Góra Tabor liczy zaledwie 588 m. 

wysokości, ale króluje nad równiną stąd 

jej majestatyczny wygląd. Nic też 

dziwnego, że pesymista Pański zachwycał 

się tą górą i górą Hermon co wyraził           

w Psalmie 89: „Tabor i Hermon 

wykrzykują radośnie na cześć Twego 

imienia”. Góra Tabor ongiś była punktem 

granicznym po podziale na Królestwo 

Judy i Królestwo Izraela. W swoim czasie 

s tanowi ła  ona  oś rodek  ku l tu 

bałwochwalstwa ganionego przez proroka 

Ozeasza. Dla nas chrześcijan góra Tabor 

ma wielkie znaczenie z racji, że tu miała 

miejsce scena Przemienienia Pańskiego o 

czy czytamy w Ewangelii św. Mark 9, 2 

10: „A po sześciu dniach wziął Jezus ze 

sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyprowadził, 

ich tylko, na góre wysoką, na osobność. I 

tam przemienil się wobec nich. Jego 

odzienie stało się tak lśniąco białe, że 

żaden farbiarz na ziemi nie potrafi tak 

wybielić. I ukazał się Eliasz i Mojżesz, 

rozmawiający z Jezusem. Wtedy Piotr  

odezwał sie do Jezusa: Nauczycielu, 

dobrze, że tu jesteśmy; zbudujmy tu trzy 

namioty: dla Ciebie jeden, dla Mojżesza 

jeden i dla Eljasza jeden ... i oto ukazał sie 

obłok, który okrywał ich, a z obłoku 

odezwał się głos: To jest syn mój 

najmilszy, słuchajcie Go!” 

   Górę Tabor możne porównać z górą 

Synaj. Na górze Synaj Mojżesz rozmawiał 

z Bogiem, tam okrył go obłok i biły 

pioruny. Na górze Synaj Mojzesz 

otrzymał 10 Bożych Przykazań. Na górze 

Tabor miała miejsce tzw. „teofania” czyli 

Chrystus okazał swoją chwałę jako Bóg. 

Obłok go słonił, a Bóg Ojciec z niebios 

zaświadczył, że Jezus Chrystus jest 

Synem Bożym:”Ten jest Syn mój miły 

Jego słuchajcie”. Podobne świadectwo 

Boga Ojca słyszeli zgromadzeni nad 

Jordanem podczas Chrztu Jezusa. Obok 

Jezusa na górze Tabor ukazał się Mojżesz 

jako symbol prawa Starego Testamentu 

oraz Eljasz jako przedstawiciel proroków. 

W tym wypadku Jezus staje jako Synteza 

Starego i Nowego Testamentu. 
 

   Sanktuarium Przemienienia – Szczyt 

góry Tabor to płaskowyż o rozmiarach 

1200 m na 400 m. Pierwsze sanktuarium 

na górze Tabor najprawdopodobniej 

wzniesiono w IV stuleciu. Anonimowy  
 

Ks. Kamieński - Tabor do str. 21 
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Rocznica wybuchu 

powstania 

Warszawskiego 
Kazimierz Cybulski 
 

   Dnia 31 lipca 1944 roku, o godzinie 

17:00 w kwaterze generała „Bora” zjawił 

się komendant Okręgu Warszawa-Miasto, 

płk. Antoni Chruściel („Monter”)            

z informacją, że sowieckie czołgi zajęły  

już Radzymin. Kilka godzin wcześniej 

n iemieckie  dowództwo wydało 

komunikat, że Rosjanie zaczęli generalne 

natarcie na Warszawę, a oprócz tego gen. 

„Bór” otrzymał z Londynu depeszę, że 

premier Mikołajczyk udał się do Moskwy. 

W siedzibie dowództwa oprócz gen. 

„Bora” znajdowali się tylko generałowie 

Pełczyński i Okulicki, płk.Chruściel i 

Janina Karasiówna (kierowniczka 

łączności). Dowódca AK po szybkim 

sprowadzeniu Delegata Rządu i 

otrzymaniu od tegoż zgody na wydanie 

decydującego rozkazu, zwrócił się do płk. 

Chruściela: „Jutro o piątej po południu 

rozpocznie pan działania.” 

   We wtorek, dnia 1 sierpnia 1944 roku, o 

godzinie 17:00 na Placu Napoleona            

w Warszawie padły pierwsze strzały. 

Stolica rozpoczęła zbrojną walkę                

z najeźdźcą po pięciu okrótnych latach 

okupacji i terroru. W Warszawie, jak 

napisze niebawem Zbigniew Jasiński: 

  „ ...nadeszło wreszcie oczekiwane 

święto! 

  U boku swoich chłopców walczą tu 

dziewczęta 

  I dzieci walczą i krew radośnie płynie.” 

   A do Londynu poszły tego samego dnia 

telegramy do premiera i Naczelnego 

Wodza, by spowodowali natychmiastowe 

sowieckie uderzenie z zewnątrz na miasto. 

Ale zanim jeszcze telegramy wysłano, już 

sytuacja pod Warszawą uległa zmianie: 

ucichły sowieckie działa, sponad miasta 

zniknęły sowieckie samoloty, nie bylo 

żadnej łączności z Sowiecką Armią, nie 

było stosunków dyplomatycznych                 

z Sowietami. 

   W tym czasie premier Mikołajczyk 

znajdował się już w Moskwie, ale dopiero 

3 sierpnia został przyjęty przez Stalina, 

który pomoc obiecał, żądając jednak 

spotkania premiera z przedstawicielami 

Polskiego Komitetu Wyzwolenia 

Narodowego (PKWN). Na drugą 

rozmowę czekał Mikołajczyk długo bo do 

9 sierpnia, a tymczasem stolica toczyła 

nierówną walkę z niemieckim okupantem. 

Dyktator sowiecki znowu obiecał, ale gdy 

po zupełnie bezowocnej wizycie polski 

premier powrócił do Londynu, zastał tam 

depeszę z Moskwy: 

   Po bliższym zapoznaniu się ze sprawą 

doszedłem do przekonania, że akcja 

warszawska stanowi lekkomyślną awantuę 

podjętą bez wiedzy dowództwa 

sowieckiego... Wobec tego dowództwo 

sowieckie postanowiło otwarcie odżegnać 

się od awantury warszawskiej, ponieważ 

nie powinno ono i nie może ponosić 

jakiejkolwiek odpowiedzialności za 

sprawę Warszawy.” 

   Tak wyglądały obietnice Stalina. 

Interwencja u premiera Churchilla 

poskutkowała natychmiast, bo już 3 

sierpnia wydał on polecenie marszałkowi 

Slessorowi, dowódcy sił powietrznych    

w rejonie Morza Śródziemnego, by 

natychmiast rozpoczął zrzuty dla 

Warszawy. Marszałek, który miał do 

dyspozycji polską eskadrę i brytyjski 

dywizjon stacjonujący w Brindisi, był jak 

najbardziej pro-polski, widział jasno 

politykę Stalina i rozumiał tragedię 

Warszawy. Powierzone mu zadanie 

uważał za prawie niewykonalne za 

względu na odległość i krótkie sierpniowe 

noce. Bronił swych żołnierzy i ustąpił 

tylko pod największym naciskiem. Przez 

szereg nocy latali tylko polscy ochotnicy. 

Ich nocne loty do walczącego miasta, to 

epopeja bohaterstwa, trudności 

technicznych, wszelkich możliwych 

interwencji, błędnych i niesprawiedliwych 

osądów, oraz sowieckiej podłości. 
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Bomba zegarowa, 

tortury i pranie mózgów  

w USA 
 Iwo Cyprian Pogonowski 
 

   W USA rząd Busha-Cheney‘a szerzył 

fałszywą i demoralizującą propagandę, że 

istnieje masowe zagrożenie bombami 

zegarowymi. Powstał powszechnie 

powtarzany symbol „tykającej bomby,‖ 

przed którą władze mogą jakoby 

natychmiast uratować zagrożonych 

obywateli, jedynie za pomocą tortur, jako 

niby błyskawiczny sposób ujawnienia 

miejsca i szczegółów tykającej bomby 

oraz umożliwienia natychmiastowego jej 

rozbrojenie.  

   Typowo dla tego rodzaju propagandy, 

głównym zagrożeniem i tematem jest 

„tykająca bomba”, a nie łamanie prawa 

stosowaniem tortur. Jest to skuteczna 

metoda demoralizacji ludzi, których 

straszy się globalną wojną przeciwko 

terroryzmowi – wojnę tę prezydent Bush 

nazywał „globalną wojną przeciwko 

terrorowi.‖ 

   Dramatyczny obraz „tykającej bomby 

zegarowej‖ odwraca uwagę od 

cynicznego kłamstwa dotyczącego 

działania tortur, które w historii nigdy nie 

nadawały się do ustalania miejsca i stanu 

bomby zegarowej, o której władze 

dowiedziałyby się jakoby na kilka minut 

przed jej wybuchem i rozpaczliwie 

starałyby się dowiedzieć gdzie ta bomba 

znajduje się. 

   Dramat zagrożenia niewinnych 

obywateli lub ważnych urządzeń obrony 

państwa, odwraca uwagę od dwu 

podstawowych faktów: a mianowicie 

łamanie prawa przez stosowanie tortur i 

wielkie kłamstwo dotyczące skutków 

samych tortur, które stosowane przez 

pewien okres czasu nadają się wyłącznie 

do wymuszania fałszywych zeznań na 

torturowanych ludziach, którzy 

odpowiednio spreparowani podpisują 

fałszywe zeznania potrzebne władzom       

w ich grze politycznej. 

   Typowym przykładem fałszywej 

propagandy w czasie ataku na Irak była 

jakby bliska współpraca i wzajemna 

pomoc rządu Saddam‘a Hussein‘a z Al-

Qaidą Osamy bin Ladena. Stworzenie i 

udokumentowanie tej cynicznej fikcji, nie 

mającej nic wspólnego z rzeczywistością, 

wymagało kilkudziesięciu zabiegów 

topienia aresztowanych działaczy Al-

Qaidy, co trwało przez kilka do kilkunastu 

tygodni. Fakt ten jest ilustracją nonsensu, 

jakim jest przekonywanie Amerykanów, 

że  j edynym ra tunk iem przed 

katastrofalnym wybuchem bomby 

zegarowej jest stosowanie tortur. 

   Ostatnio w wielu programach 

telewizyjnych kłamliwą propagandą o 

skuteczności a nawet wręcz konieczności 

stosowania tortur, przekonywał 

amerykanów były wiceprezydent Dick 

Cheney i jego córka, afiszująca się jako 

lesbijka. Naturalnie media masowego 

przekazu traktują te wypowiedzi mniej 

krytycznie niż prasa internetowa. 

   Ivan Eland opublikował 18 lipca 2009 r. 

artykuł w piśmie internetowym 

Antiwar.com, pod tytułem: „Zbrodnicza 

M o t y w a c j a  B e z p r a w i a  R z ą d u 

Busha‖ („The Sinister Purpose Behind 

Bush Administration Lawlessness‖). 

Pozorny brak zdrowego rozsądku             

w łamaniu prawa i stosowaniu tortur i 

tajnych akcji CIA oraz nielegalny 

podsłuch obywateli, stosowany przez rząd 

Busha, był w istocie rzeczy perfidny i 

cyniczny. 

   Od dawna skompromitowane tortury nie 

działają i nie dają na czas informacji, żeby 

zapobiec wybuchowi bomby zegarowej, 

ale często dają fałszywe zeznania, kiedy 

torturowany człowiek stara się uzyskać 

przerwanie bólu i daje takie zeznania, 

jakie wydają mu się, że są zgodne               

z życzeniami jego oprawców. Natomiast 

na polu bitwy wiedza wroga, że będzie 

torturowany,    motywuje  go  do  bardziej  
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Zapomniani przyjaciele 

Polski 
Stanisław Michalkiewicz 

 

   W lipcu 1939 roku sytuacja w Europie 

była wprawdzie napięta, ale nasza 

dyplomacja była dobrej myśli. Nie tylko 

dlatego, że – podobnie zresztą, jak i 

dzisiaj – państwem naszym kierowali 

najlepsi z najlepszych – oczywiście, jeśli 

nie liczyć Mariana Buczka i innych 

pensjonariuszy Rawicza i Wronek – ale 

przede wszystkim dlatego, że Polska – 

podobnie jak i teraz – miała potężnych 

obrońców. Zaledwie w kwietniu 

gwarancji udzieliła Polsce sama Wielka 

Brytania, co w powiązaniu z istniejącym 

od 1921 roku sojuszem wojskowym         

z Francją wyglądało wręcz znakomicie. 

Wprawdzie w początkach lipca 1939 roku 

minister Mołotow przedstawił delegatom 

Anglii i Francji, mimo spodziewanych 

trudności ze strony rządu polskiego 

próbującym pozyskać ZSRR do 

antyniemieckiego, tzn. pardon – 

oczywiście antyhitlerowskiego sojuszu, 

żądanie zgody na przemarsz Armii 

Czerwonej przez terytoria Polski i 

Rumunii, ale bawiący 17 lipca                    

w Warszawie szef brytyjskiego Sztabu 

Imperialnego generał Ironside obiecał 

bardzo wydatną pomoc angielską, m.in. ze 

strony 60 batalionów rozlokowanych           

w tym celu na Bliskim Wschodzie, więc 

nie było najmniejszego powodu do 

niepokoju. Jakże z tym optymizmem 

kontrastował list, jaki 24 lipca wystosował 

do kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera 

prezes Rady Ministrów Królestwa 

Węgierskiego Paweł hrabia Teleky: 

„Ekscelencjo, Aby uniknąć możliwości 

wszelkiej fałszywej interpretacji mego 

listu z 24 lipca, mam zaszczyt oświadczyć 

Ekscelencji ponownie, że w obecnym 

stanie rzeczy Węgry, z uwagi na względy 

moralne, nie mogą przedsięwziąć żadnej 

akcji militarnej przeciwko Polsce. Mam 

zaszczyt złożyć Ekscelencji wyrazy mego 

całkowitego szacunku. Hrabia Paweł 

Teleky Prezes Rady Ministrów Królestwa 

Węgierskiego.” Być może hrabia Teleky 

skądś wiedział, że Adolf Hitler już 11 

kwietnia, a więc zaraz po angielskich 

gwarancjach, nakazał wprowadzenie 

harmonogramu godzinowego do „Fall 

Weiss”, czyli ramowego planu wojny        

z Polską i że uderzenie nastąpi już 26 

sierpnia. Nie mógł jednak wiedzieć, że 25 

sierpnia Wielka Brytania zawrze z Polską 

sojusz wojskowy, wskutek czego Adolf 

Hitler przełoży termin ataku na 1 

września.  

   To, co wydarzyło się potem, jest dość 

dobrze znane, chociaż, ma się rozumieć, 

nie uwzględnia jeszcze potrzeb nowego 

etapu polityki historycznej, inspirowanej 

przez strategicznych partnerów. 

Naprzeciw tym potrzebom wychodzą 

jednakże najbardziej postępowe kręgi           

w Polsce, a to przygotowując 

demaskatorskie obrazy o Westerplatte, a 

t o  p r zechod ząc  o d  o sk a rżeń 

społeczeństwa polskiego o „bierność”, do 

oskarżeń o „współudział” w zbrodniach II 

wojny światowej, a przecież nowy etap 

dopiero się zaczyna i nikt nie powiedział 

jeszcze w tej sprawie ostatniego słowa. 

Niejedno zaskoczenie przyjdzie nam         

w związku z tym przeżyć, bo tylko 

patrzeć, jak „maleńcy uczeni” już zadbają, 

by głównym wydarzeniem kampanii 

wrześniowej 1939 roku stała się „krwawa 

niedziela” w Bydgoszczy. Zanim to 

jednak nastąpi, spróbujmy wypełnić 

pozostałe jeszcze białe plamy i oddać 

sprawiedliwość ludziom, którzy w tej 

najczarniejszej godzinie katastrofy 

naszego państwa, udzielili Polsce i 

Polakom pomocy, a przynajmniej                   

z wdzięcznością ich wspomnieć.  

   Mam tu na myśli oczywiście Węgrów, a 

w szczególności wspomnianego już 

premiera hrabiego Pawła Teleky, który 

nakazał przyjąć na terytorium węgierskie 

około 140 tysięcy polskich uchodźców 

wśród   których   było  około  110  tysięcy  
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Straty ludzkie materialne  

w Powstaniu 

Warszawskim (fragment)  
Marek Getter 
BIULETYN Instytutu Pamięci Narodowej 

NR 8-9/2004  
 

   Chcąc przedstawić straty ludzkie i 

materialne powstańczej Warszawy, 

musimy sięgnąć do 1939 r., by ich zakres 

i rozmiary były bardziej wyraziste i 

zrozumiałe. W swej substancji materialnej 

Warszawa była niszczona w trzech 

etapach, we wrześniu 1939 r., od kwietnia 

1943 r. do sierpnia 1944 r. i od sierpnia 

1944 r. do stycznia 1945 r., w substancji 

ludzkiej zaś od pierwszego dnia wojny do 

16 stycznia 1945 r. 1 stycznia 1939 r. 

Warszawa liczyła 118,071 km 

kwadratowych powierzchni, a jej ludność 

1 289 000 mieszkańców; do wybuchu 

wojny liczba mieszkańców wzrosła do     

1 300 000. W toku działań wojennych na 

jej obszarze znalazło się dodatkowo 

kilkanaście tys ięcy uchodźców                  

z zachodniej Polski. Przyjmuje się, że         

w obronie Warszawy w 1939 r. poległo 

około 6 tys. żołnierzy, a 16 tys. odniosło 

rany, natomiast straty ludności cywilnej 

wyniosły około 10 tys. zabitych i 50 tys. 

rannych. 

   Choć brzmi to być może zaskakująco, 

mimo zwiększonej śmiertelności i 

zmniejszonego przyrostu naturalnego, 

ubytku na skutek różnych form 

eksterminacji, wywozu na roboty 

przymusowe, ludność Warszawy             

w liczbach bezwzględnych rosła. Materiał 

statystyczny dotyczący lat okupacji aż do 

wybuchu Powstania, pochodzący zarówno 

ze źródeł niemieckich, jak i 

konspiracyjnych polskich, nie jest zbyt 

obszerny i opiera się na przybliżonych 

danych ujawniających różnice ilościowe. 

Nie wchodząc w szczegóły, odsyłamy 

zainteresowanych do rozważań na ten 

temat w publikacjach Barbary 

Krajewskiej ,  Tomasza Szaroty, 

Krzysztofa Dunin-Wąsowicza i 

cytowanego już Czesława Pilichowskiego, 

opartych na dostępnych w kraju źródłach i 

literaturze przedmiotu.  

   W grudniu 1941 r. ludność Warszawy 

miała wynosić 1 351 8004 mieszkańców 

(w tym: 907 279 Polaków, 411 000 

Żydów, 16 200 Niemców i 17 321 osób 

innych narodowości). 

   Na sumę tę złożył się dopływ ludności  

z miejsc wcielonych do Rzeszy, po 

wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej -       

z ziem wschodnich oraz wysiedlenie do 

get ta  Żydów z  mie jscowośc i 

p rzy lega j ących  do  Warszawy. 

Współczesna Warszawa zajmuje daleko 

większy obszar przez przyłączenie 

przyległych miejscowości w latach 1951 i 

1957; wynosi on 429,71 km2. 

   Rok 1942 przyniósł akcję „Reinhardt‖, 

której ofiarami padło 310 tys. 

warszawskich Żydów. 

   Rok 1943 z kolei - powstanie w getcie 

warszawskim i zagładę 56 tys. osób; 20 

tys. ukrywało się po stronie aryjskiej, 

reszta zginęła wcześniej - w latach 1941-

1943 z głodu, chorób i w wyniku 

codziennej eksterminacji. Oficjalny spis 

według stanu na 1 marca 1943 r. podaje 

liczbę 1 009 007 mieszkańców Warszawy, 

w tym 451 478 mężczyzn i 557 529 

kobiet. Do momentu wybuchu Powstania 

ponad 23 tys. osób wysłano do obozów 

koncentracyjnych, 32 tys. rozstrzelano         

w egzekucjach tajnych i jawnych, na 

roboty przymusowe wywieziono 86 tys.  

Z jaką więc liczbą mamy do czynienia w 

przeddzień wybuchu Powstania? I w tym 

przypadku istnieją rozbieżności: należy 

wziąć pod uwagę fakt, że bliżej 

nieokreślona liczba mieszkańców opuściła 

miasto w przeświadczeniu, że  

przetoczenie się frontu łatwiej będzie 

przetrwać poza jego obszarem. Inni 

odwrotnie, z okolic podmiejskich 

zmierzali do miasta, widząc pewniejsze 

przetrwanie w jego murach.  

   Bogdan   Kroll   przyjmuje   jako  liczbę  
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Wakacje w Polsce 
Ks. Lucjan Kamieński 
 

   W pierwszych dniach lipca br miękko 

wylądowałem na Okęciu w Warszawie. 

Po kilku dniach pobytu w Polsce 

„wylądowałem” w szpitalu im J. 

Śniadeckiego w Białymstoku. Z powodu 

upałów i wilgotności dały znać o sobie 

dolegliwości sercowe z których w Los 

Angeles w Kalifornii od kilku lat próbuję 

się wykaraskać. 

   Darzę szacunkiem moich lekarzy          

w USA, którzy dbają o moje zdrowie, ale 

po kilkudniowym pobycie w białostockim 

szpitalu nabrałem zaufania do służby 

zdrowia w wyżej wspomnianym szpitalu. 

Z drugiej  s trony Oceanu za 

pośrednictwem polonijnego miesiecznika 

“News of Polonia” składam staropolskie 

Bóg zapłać zespołowi lekarskiemu           

z odziału kardiologii szpitala im. 

Śniadeckiego. Szczególne podziękowania 

panu  Je rzemu Bychowskiemu , 

ordynatorowi kardiologii. Serdeczne 

dzięki pani dr Irenie Maliszewsskiej i pani 

dr Anecie Kuc, panom doktorom; 

Adamowi Gorlo, oraz doktorowi 

Emilianowi Sadocha i Piotrowi 

Siemieniako. Stokrotne „Bóg zapłać” 

pielęgniarkom, salowym, paniom, które 

karmiły i osobom z administracji. 

Wszystkim za wszystko moje serdeczne 

„Bóg zapłać”. 
   Szczególne podziekowania kieruję pod 

adresem ks Wasilewskiego (nie wiem czy 

nie przeinaczyłem nazwiska, bo 

zawieruszyła mi się jego wizytówka), 

który kosztem swego czasu ułatwiał mi 

odprawianie Mszy św w kaplicy 

szpitalnej. 
 

A co z urlopem? 

   Pobyt w szpitalu pokiereszował moje 

plany wakacyjne w Polsce, ale tego nie 

żałuję, bo wyszło to na plus gdy chodzi o 

moje zdrowie. 

   Przyznam się szczerze, że wróciłem       

z Polski zdegustowany i zawiedziony        

z powodu tego co się w Polsce dzieje gdy 

chodzi o sytuację gospodarczo-polityczną. 

Jakoś w Polsce nie widać tych „cudów” 

gospodarczych które nam obiecywali 

politycy przed wyborami. Wszystko jakoś 

się rozmyło, rozpłynęło i wywietrzało jak 

kamfora. Odnosi się wrażenie, że Polską 

nie rządzą Polacy, bo rządzącym na 

Polsce nie zależy. Być może że tym 

wszystkim kieruje niewidzialna ręka          

z tylnego siedzenia bo wszystko zmierza 

do tego aby Polska nie była Polska, aby 

Polskę oddać darmo w obce ręce. Kto to 

jest ta „obca ręka”? To jest wielka 

tajemnica. 

   Unia Europejska przypomina mi blok 

sowieck i  ze  swoją  ideo log ią 

marksistowską. Ateizm w sowieckim 

opakowaniu nie przyjął się, bo ze 

W s c h o d u  z i o n ę ł o  u b ó s t w e m , 

zakłamaniem i zamordyzmem. Ktoś 

pewnie wpadł na pomysł aby ten sam 

towar tylko w innym opakowaniu 

przemycić nie przez Moskwę ale via 

Bruksela, bo z Zachodu pachniało zawsze 

dobrobytem. Nie jestem prorokiem, ale 

wydaje mi się, że wcześniej czy później 

Unia Europejska rozmieni się na drobne 

jak rozpadł się wszechmocny blok 

sowiecki. 

   Wracając do sprawy Polski jakoś nie 

mogę znaleźć odpowiedzi gdy chodzi o 

tzw sondaże. Jak to się dzieje, że 

strajkowali i strajkują poszczególne 

grupy; strajkowali kolejarze, nauczyciele, 

służba zdrowia, protestowali stoczniowcy, 

policjanci, służba graniczna, wojsko itp. 

Rośnie ogólne niezadowolenie wśród 

społeczeństwa, emeryci żyją na skraju 

nędzy, inni ledwie mogą związać koniec  

z końcem, a w prasie zwłaszcza tej 

liberalnej słupki zaufania do premiera i 

rządu stale rosną a zaufanie do prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego spada. Niech mi ktoś  

wyjaśni ten fenomen, bo ja tego nie 

rozumiem. 

   Odnoszę wrażenie, że Polska to nie III-

cia Rzeczpospolita ale to II-gi PRL. 

Sposób     sprawowania    władzy    toczka  
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Rząd Prezydenta 

Obamy wprowadza 

kontrole firm 

zatrudniających 

emigrantów. 
Krzysztof Kerosky 
Tłumaczenie: Magdalena Zimka 
 

   Tego lata Rząd Prezydenta Obamy 

wprowadził spore zmiany dotyczące 

p o l i t y k i  e m i g r a c y j n e j ,  k t ó r e                         

w bezpośredni sposób moga dotknąć 

lokalne firmy zatrudniające emigrantów. 

   Po pierwsze, Departament Obrony 

Narodowej [Department of Homeland 

Security] ogłosił rozszerzenie  systemu 

eVerify  - programu opartego na  

dokładnej weryfikacji dokumentów 

stwierdzających prawo do wykonywania 

z a w o d u  p r z e z  p o t e n c j a l n y c h 

pracowników. Program jest obecnie 

obowiązkowy dla wszystkich firm, które 

mają podpisane kontrakty rządowe. 

Rozszerzenie go na  pozostałych 

przedsiębiorców jest tylko kwestią czasu. 

   Po drugie ,  Depar tament  ds . 

Ubezpieczeń Społecznych [Social 

Security Administration] zrezygnował          

z wprowadzonej uprzednio przez 

Administrację Prezydenta Busha regulacji 

opartej na wysyłaniu listów do 

pracodawców z żądaniem weryfikacji 

danych zatrudnionych pracowników. 

Listy zostały wysłane tylko do tych firm, 

które budziły podejrzenia i niejasności 

związane np. z numerem ubezpieczenia 

pracownika [Social Security Number] itp. 

Administracja Busha wprowadziła 

wymóg zwalniania takich pracowników, 

chyba że przedstawią oni dowód swojej 

niewinności. Administracja Prezydenta 

Obamy postanowiła jednak nie 

kontynuować wysyłania  l is tów 

weryfikacyjnych, jednak to nie znaczy, że 

bedą one całkowicie zignorowane. 

   W zamian za to bowiem  Departament 

Obrony Narodowej oraz Urząd  Celny  

wychodzą z inicjatywą  wprowadzenia 

bardzo agresywnej kontroli pracodawców 

podejrzanych o zatrudnienie emigrantów 

nie posiadających prawa do pracy. 

   W lipcu bieżącego roku, Departament 

przygotował listę przedsiębiorców do 

inspekcji. Ich liczba w jednym miesiącu 

jest równa liczbie skontrolowanych firm 

w całym zeszłym roku.  

   Przedsiębiorcy otrzymają listy 

informujące o nadchodzącej kontroli oraz 

zakresie jej działania. Inspekcji będzie 

poddana przede wszystkim zgodność akt 

pracownika z ich rzeczywistym stanem 

oraz regulacjami prawnymi w zakresie 

zatrudnienia.  

   Poprzez inspekcje i kontrole 

administracja Obamy ma na celu wpłynąć 

na poczucie odpowiedzialności 

pracodawców oraz wyrobienie w nich 

kultury pracy opierającej się na 

zatrudnieniu legalnych pracowników           

w świetle prawa emigracyjnego.  

   „Urząd Celno- Emigracyjny wprowadzi  

zaawansowany program kontroli 

przedsiębiorców, który ma celu 

propagowanie przestrzegania prawa. Ten 

ogólnokrajowy wysiłek jest pierwszym 

krokiem długoterminowej strategii 

mającej na celu powstrzymanie 

nielegalnego zatrudnienia.” – powiedział 

John Morton; Asystent i rzecznik 

Departamentu Obrony Narodowej oraz 

Urzędu Celno- Emigracyjnego. 

   Pracodawcy zobowiązani są wypełnić 

oraz archiwizować formularz I-9 dla 

każdego zatrudnionego pracownika. 

Prawidłowe wypełnienie formy wiąże się 

z  d o k ł a d n y m  s p r a w d z e n i e m 

autentyczności przedstawionych przez 

potencjalnego pracownika dokumentów. 

   Reasumując, w kwietniu bieżącego roku  

Urząd Celno- Emigracyjny wprowadził 

nowe zasady inspekcji i nadzoru 

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 

emigrantów. Dokładnej kontroli zostaną 

poddani wszyscy  pracodawcy podejrzani 

o świadome zatrudnianie nielegalnych 

emigrantów.    ❒ 

Bitwa Warszawska  

1920 roku 
Kazimierz Cybulski 
 

   Lord d‟Abernon, Anglik, nazwał bitwę 

nad Wisłą XVIII decydującą bitwą           

w dziejach świata. „Są bitwy – powiedział 

– wielkie i krwawe, mające jednak 

znaczenie tylko dla narodów, które biorą 

w nich udział. Są jednak bitwy, które 

decydują o biegu historii nie jednego czy 

kilku narodów, lecz o biegu historii 

ogólnej, o cywilizacji ogólnej. Taką była 

bitwa pod Salaminą, która ocaliła 

cywilizację grecką i przesądziła losy 

Europy na całe tysiąclecia naprzód. 

Takich bitew było 16 innych w dziejach, i 

wreszcie bitwa nad Wisłą w roku 1920”. 

   Rozpoczęta 4 lipca pod dowództwem 

Michaiła Tuchaczewskiego druga 

ofenzywa na Białorusi, doprowadziła          

w ciągu zaledwie miesiąca cztery jego 

armie do środkowej Wisły, od Dęblina po 

Włocławek. Z Warszawy w pośpiechu 

ewakuował się Korpus Dyplomatyczny;  

w stolicy pozostał jedynie przedstawiciel 

Stanów Zjednoczonych i Nuncjusz 

Apostolski, późniejszy papież, Pius XI, 

Achilles Ratti. Misja dyplomatyczno-

wojskowa Rady Najwyższej z generałem 

Maxime Weygandem, szefem sztabu 

Rady Wojennej Ententy, radziła 

wycofanie wojsk z frontu południowego, 

z bronionego Lwowa, z Wołynia i 

Lubelszczyzny, na linię Wisły i Sanu i 

podjęcie kontrofenzywy z Warszawy i 

Modlina, przy równoczesnym wszczęciu 

pertraktacji pokojowych. Naczelny Wódz 

te sugestje operacyjne odrzucił, gdyż nie 

rokowały one militarnego rozstrzygnięcia 

wojny.  

   Na przełomie lipca i sierpnia rozpoczęto 

w Baranowiczach, a następnie 

komtynuowano w Mińsku rozmowy         

z bolszewikami, którzy grali na zwłokę, 

czekając na zapowiedziane przez 

Tuchaczewskiego zdobycie Warszawy. 

Równocześnie podjęli oni na szeroką 

skalę zakrojoną  antypolską akcję na 

Zachodzie, mobilizując komunistów i siły 

lewicowe przeciw Polsce.W Wielkiej 

Brytanii i Francji utrudniano załadunki 

materiałów wojennych dla Polski, 

blokując dostawy idące drogą morską 

przez Gdańsk i koleją przez 

Czechosłowację. Dyplomaci angielscy, 

zwłaszcza Lloyd George, próbowali 

narzucić Polsce haniebny traktat 

pokojowy. Jawnie też sprzyjali  

bolszewikom Czesi i Niemcy. Nieco 

wcześniej jeszcze, bo na konferencji 

premierów państw sprzymierzonych 10 

lipca, na której ówczesny premier Polski 

Władysław Grabski prosił o pomoc, Lloyd 

George postawił warunki; ustąpienia        

w sprawie Gdańska, ustąpienia Czechom 

w sprawie Śląska Cieszyńskiego i oddania 

bolszewikom całego kraju poza linię 

Grodno-Brześć Litewski. Grabski te 

katastrofalne warunki przyjął, nie 

uzyskując prawie żadnej pomocy. 
   Przed młodym,  jeszcze  s łabo 

z o r g a n i z o w a n y m  p a ń s t w e m , 

przeżywającym przesilenia rządowe, a 

właściwie to przed całym narodem polskim 

stanął dylemat: zwyciężyć lub zginąć. 

Polska dnia 15 sierpnia, 1920 roku 

zwyciężyła. Genialny plan Naczelnego 

Wodza, opracowany przy współpracy szefa 

sztabu generalnego, gen. Tadeusza 

Rozwadowskiego, wyglądał następująco.          

Z nad Wiepsza na północ uderzył Piłsudski 

biorąc bolszewików do saka pomiędzy 

swoje armie, a V Armię gen. Sikorskiego 

walczącą z sukcesem na północy Królestwa. 

Gen. Żeligowski w międzyczasie zatrzymał 

pod Radzyminem posuwające się na 

Warszawę masy sowieckiego żołnierza. 

   Bitwa, zwana Warszawską, zakończyła 

s ię  rozbiciem czterech armii 

bolszewickich, które po stracie 66 tysięcy 

jeńców, 25 tysięcy zabitych i rannych nie 

mogły już odzyskać swej uprzedniej 

zdolności bojowej. Gen. Weygand, 

któremu przeciwnicy Piłsudskiego 

próbowali przypisać zwycięstwo, tak 

napisał w swoich pamiętnikach: 
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To mogło się udać... 
Wywiad Katolickiej Agencji 

Informacyjnej z prof. Normanem 

Daviesem o Powstaniu 

Warszawskim – rozmawiała 

Alina Petrowa-Wasilewicz 
 

– Istniały ogromne szanse, że cel 

Powstania zostanie osiągnięty. Niestety, 

alianci nie zrozumieli, jakie będą skutki 

zaniechania ich działań – mówi prof. 

Norman Davies, autor wydanej przez 

oficynę „Znak‖ książki „Powstanie ‘44‖, 

która pojawiła się w księgarniach 1 

sierpnia br., w 60. rocznicę wybuchu 

Powstania Warszawskiego. Znany 

brytyjski historyk stawia tezę, że o 

poczuciu obcości wobec Polski 

decydował też czynnik katolicki.                 

W mentalności anglo-amerykańskiej 

katolik to nie „nasz‖. Davies w swojej 

książce stawia pytanie: Dlaczego w ciągu 

dwóch miesięcy wahań i deliberacji 

zwycięscy alianci nie zorganizowali 

pomocy powstańcom? Wywiad jest 

publikowany z niewielkimi skrótami. 

   Katolicka Agencja Informacyjna: –          

W książce „Powstanie ‘44‖ analizuje Pan 

Profesor szerokie tło polityczne, na 

którym rozgrywał  s ię  dramat 

powstańców. Opisuje Pan relacje między 

sojusznikami i próbuje rekonstruować 

sposób ich rozumowania. Czy Polska nie 

padła i tym razem ofiarą rozdarcia między 

Wschodem a Zachodem? 

   Prof. Norman Davies: – Oczywiście.        

W sensie wartości, jakie prezentowały 

strony konfliktu, na Zachodzie miało 

miejsce podstawowe nieporozumienie.        

W rzeczywistości strony konfliktu II 

wojny światowej miały strukturę trójkąta: 

III Rzesza, Związek Radziecki i 

mocarstwa demokratyczne. Jednak taka 

struktura była za trudna do dostrzeżenia 

dla przeciętnego polityka, a później 

historyka z Ameryki czy Wielkiej 

Brytanii.  

   Istnieje bardzo wielka i zadziwiająca 

z b i e ż n o ś ć  m i ę d z y  d i a l e k t y k ą 

marksistowską a purytańską wizją świata, 

która kształtowała amerykańskich, a 

częściowo także brytyjskich polityków I 

połowy XX wieku. W ich wizji świata, 

która jest ze swej natury manichejska, 

istnieje ostry podział na „dobrych‖ i 

„złych”. W tej konkretnej sytuacji owym 

„złym”, wrogiem, był Hitler. Zaś każdy, 

kto był przeciwko niemu, stawał się 

automatycznie „dobry‖. Stalin, wróg 

Hitlera, został więc uznany za demokratę. 

I znowu – zgodnie z tą dialektyką – 

uznano, że każdy, kto nie godzi się             

z polityką Stalina, jest prohitlerowski.         

W czasie wojny tak myślało wielu ludzi. 

Ci, którzy nie znali sytuacji, mówili, że 

Polacy to faszyści, którzy nie walczą        

z Niemcami, stoją z bronią u nogi, nie 

kochają Rosji.  

   Wśród historyków są podobne 

trudności. Cała strefa – od Finlandii 

poprzez Ukrainę aż po Bałkany (np. 

Bułgaria) – w historiografii nie istnieje. 

Dlaczego? Bo uwzględnienie losów tych 

krajów zakłóciłoby pewien prosty, 

manichejski obraz świata. Łatwiej było 

przyjąć historię w wersji sowieckiej – że 

te kraje zostały „wyzwolone‖ przez Armię 

Czerwoną.  

– W polskiej historiografii istnieje 

tendencja „biczownicza‖, polegająca na 

tym, że Polacy sami siebie oskarżają o 

głupotę, brak pragmatyzmu, szaleństwo, 

w najlepszym wypadku – romantyzm.        

W tym nurcie znajduje się też ostra 

krytyka Powstania. Czy Powstanie 

powinno było wybuchnąć, czy nie? 

   W mojej książce próbowałem pokazać, 

że było ono racjonalne, uzasadnione, że 

były realne przesłanki do podjęcia decyzji 

o jego wybuchu, że było też dobrze 

obmyśloną operacją wojskową. 

Obiektywne wskazanie na mocne strony 

Polaków i ich pozytywne działania 

wywołuje rozmaite reakcje – walka ze 

stereotypami doprowadziła do uznania 

mnie za polonofila.   I  trudno  mi uwolnić  
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Tragedia „Żydów 

Wschodnich” i oszustwa 

żydowskiego ruchu 

roszczeniowego 
Iwo Cyprian Pogonowski 
 

   Złota dekada eksploatacji Ukrainy przez 

Żydów tragicznie skończyła się w 1648 

roku, w czasie powstania Chmielnickiego. 

Wówczas bankierzy żydowscy doszli do 

przekonania, że grozi im wypędzanie           

z Polski, tak jak to miało miejsce 

wcześniej w Hiszpanii i innych krajach 

Europy zachodniej. Berlin został wybrany 

do przekazu kapitałów z Polski tak, że 

Brandenburgia w 1701 roku była w stanie 

ogłosić się „Królestwem Pruskim” a 

następnie zainicjować rozbiory Polski, 

które były podstawą zjednoczenia około 

350 państewek Rzeszy, po raz pierwszy 

ze stolicą właśnie w Berlinie. 

   W czasie rozbiorów tylko zamożni 

Żydzi pozostali na terenach Zaboru 

Pruskiego. Stało się to z powodu 

wypędzania na wschód biedoty 

żydowskiej bez jakiekolwiek protestu ze 

strony zamożnych Żydów (I. C. 

Pogonowski, “Jews In Poland,” New 

York 1993, strona 245). Żydzi pozostali 

na terenie Zaboru Pruskiego i szybko 

przeszli na używanie języka niemieckiego 

zamiat yiddisz i zaczęli odgrywać coraz 

większą rolę w Niemczech, jak też 

przyłączać się do prześladowania 

Polaków przez Prusaków. Zasłużył się      

w tej sprawie Mojżesz Mendelson (1729-

1786), Żyd urodzony we Wrocławiu, 

który był propagandzistą asymilacji 

Żydów do kultury niemieckiej i 

nawoływał do usuwania wszystkich 

żydowskich zewnętrznych cechy, 

różniących Żydów od Niemców. 

   Biedota żydowska, mówiąca językiem 

yidd isz ,  by ła  okreś lana  j ako 

„Betteljuden,” (Begger-Jews czyli 

Żebracy-Żydzi). Stała się ona postrachem 

zamożnych Żydów w Niemczech oraz 

stała się tematem szerzonej przez 

zamożnych Żydów, wrogiej propagandy o 

szkodliwości tych „Ost-Juden”, jak też 

głosiła o zagrożeniu dla gospodarki 

niemieckiej, jakie stanowiłoby masowe 

osiedlanie się biednych „Wschodnich 

Żydów” na terenie Niemiec.  

   Hitler był świadomy propagandy na 

temat „Ost-Juden” i wraz z pogarszaniem 

się stosunków Niemiec z USA 

najprawdopodobniej uważał, że malała 

wartość Żydów pod jego kontrolą, jako 

swego rodzaju „zakładników” do 

przetargu, w jego rozgrywce Berlina            

z Waszyngtonem. Już z początkiem 1941 

roku, podczas starań żeby uzyskać pomoc 

Japonii przeciwko armii syberyjskiej, 

Hitler zobowiązał się wypowiedzieć 

wojnę przeciwko USA w cztery dni po 

wybuchu wojny Japonii przeciwko 

Stanom Zjednoczonym. (Faktycznie 

Hitler wypowiedział wojnę Ameryce 11 

grudnia 1941 roku, w cztery dni po 

japońskim bombardowaniu Pearl Harbor 7 

grudnia, 1941.)  

   Japończycy nie zaatakowali armii 

syberyjskiej, która w sile ponad 100,000 

żołnierzy, dobrze wyposażonych                  

w artylerię, czołgi i samoloty, uderzyła           

z ulic Moskwy na pozycje niemieckie. 

Niemcy w grudniu 1941 roku przegrali 

bitwę o Moskwę i widmo przegranej 

wojny oraz masowej inwazji na teren 

Niemiec przez masy „Ost Juden” 

przeraziło Hitlera i było ważnym 

powodem ogłoszenia przez niego,             

z końcem stycznia 1942 roku, w Berlinie, 

w pałacu w Wansee „ostatecznego 

rozwiązania kwestii żydowskiej” na 

terenach kontrolowanych przez armię 

niemiecką. 

   Decyzja w Wansee była zupełną zmianą 

programu Hitlera w sprawie Żydów 

europejskich. Trzeba pamiętać, że Hitler 

w czasie euforii z podboju Francji w 1940 

roku, wyobrażał sobie, że W. Brytania 

wnet podda się pod naciskiem 

bombardowania niemieckiego lotnictwa w 

„bitwie o Brytanię”. Hitler sobie 

wyobrażał, że wówczas będzie mógł użyć 

floty francuskiej i brytyjskiej do 

e w a k u a c j i  w s z y s t k i c h  Ż y d ó w                           

z okupowanej przez niego Europy, na 

wyspę Madagaskar. 

   Opracowanie szczegółów czteroletniej 

ewakuacji Żydów z portów włoskich, 

Hitler polecił Adolfowi Eichmann‟owi, 

którego „czteroletni plan ewakuacji 

Żydów” z Europy jest łatwo dostępny na 

Internecie, pod hasłem „Madagaskar 

Projekt.” Projekt ten był traktowany 

bardzo poważnie przez Hitlera, ale jak 

wiadomo „Madagaskar Projekt” nie 

doszedł do skutku, ponieważ Niemcy 

przegrali „bitwę o Brytanię”.  

   Stało się to dużej mierze dzięki 

Polakom, których służyło w lotnictwie      

w W. Brytanii ponad 17,000, z czego koło 

dwóch tysięcy straciło życie i około 

dwóch tysięcy było ciężko rannych, a 

jednocześnie zestrzelili oni średnio więcej 

samolotów niemieckich niż piloci 

angielscy. Rola Polaków w klęsce 

niemieckiej w „bitwie o Brytanię” 

pogłębiła nienawiść Hitlera do Polski, 

która od początku wojny, w 1939 roku, 

była w Europie najbardziej brutalnie 

niszczonym terenem do czerwca 1941 

roku i ataku Niemiec na Związek 

Sowiecki. 

   W decyzji Hitlera, żeby odstąpić od 

planów ewakuacji Żydów z okupowanej 

przez niego Europy, i podjąć decyzję 

wymordowania wszystkich Żydów mu 

dostępnych, decydującą rolę odegrała 

klęska pod Moskwą i jego strach przed 

potencjalnym zalewem pobitych Niemiec 

przez „Żydów Wschodnich.”  

   Pamiętam jak w czasie ewakuacji obozu 

koncentracyjnego pod Berlinem,                  

z miejscowości Sachsenhausen, gdzie 

spędziłem pięć lat jako więzień polityczny 

(politische schutzhaeftling), Niemcy 

wymordowali w czasie ewakuacji tego 

obozu, począwszy od 20 kwietnia 1945, 

około 6,000 więźniów, w ramach 

„zapobiegania” ich szkodliwości dla 

ludności niemieckiej. Stało się to w czasie 

„marszu śmierci” w Brandenburgii. 

Działo się tak w licznych „marszach 

śmierci” w ostatniej fazie wojny, kiedy          

w większości obozów koncentracyjnych 

Żydów ogóle nie było. 

   Uważam, że taką samą logiką kierował 

się Hitler w stosunku do Żydów                   

w styczniu 1942 roku w przeciwieństwie 

do jego „czteroletniego planu” ewakuacji 

Żydów z Europy w 1940 roku na wyspę 

Madagaskar. Niestety żydowski ruch 

roszczeniowy fałszuje fakty historyczne. 

Często zwały trupów więźniów w 1945 

roku, pokazuje się w USA jako zabitych 

Żydów, podczas gdy wówczas kolosalną 

większość ofiar zbrodni niemieckich 

stanowili Słowianie, zwłaszcza Polacy.  

   Niedawno widziałem program 

telewizyjny profesora Normana 

Finketsteina, autora książki „Holocaust 

Industry,” który nazywał oszustami 

przywódców żydowskiego ruchu 

roszczeniowego i twierdził, że ludzie ci, 

pod wodzą Edgara Brofmana (magnata 

handlu alkoholem i szefa Światowego 

Związku Żydów), pomnożyli wielokrotnie 

ilość Żydów, żyjących ofiar zbrodni 

n ie mie ck ic h ,  p ob r a l i  n a  i ch 

odszkodowanie w wysokości miliardów 

dolarów, od Niemiec i innych państw, 

takich jak Szwajcaria, a następnie 

pieniądze te w kolosalnej większości 

sprzeniewierzyli. 

   Profesor Finkelstein stwierdził, że on 

sam starał się bezskutecznie przez ponad 

dwadzieścia lat, o odszkodowanie dla jego 

własnej matki, więźniarki obozów 

niemieckich oraz zacytował dużą ilość 

listów do redakcji gazet w Izraelu,                 

w których Żydzi-weterani obozów 

niemieckich piszą, że obecnie żyją          

w nędzy, podczas gdy odszkodowania 

pobrane za nich zostały sprzeniewierzone. 

   Żydowski ruch roszczeniowy żąda 65 

miliardów dolarów od Polski i posługuje 

się szantażem od wielu lat, oraz niszczy 

dobre imię Polaków w USA, czego sam 

jestem świadkiem od pół wieku. Dopiero 

w 2009 roku zobaczyłem po raz pierwszy 

na ekranie Polaków pokazanych jako 

zdradzonych bohaterów Drugiej Wojny 

Światowej w filmie „Za Zamkniętymi 

Drzwiami.” Tymczasem doszło w USA 

d o  t e g o ,  ż e  n p .  a u t o r z y 

dreszczowców∙ kryminalnych dają 

najczarniejszym charakterom polskie 

nazwiska. 

    Ciekawe jest, że w czerwcowym 

wydaniu pisma “New York Review of 

Books” Timothy Snyder pisze o Żydach 

Wschodnich jako o ignorowanej części 

zagłady Żydów w czasie Drugiej Wojny 

Światowej.   ❒ 

Żydzi chcą z wrotu 

majątków ofiar 

Holokaustu 
 

   Artykul napisany w Rzeczpospolita, 

keb/bcz 2009-07-02 jest napisane… Jak 

donosi „Rzeczpospolita‖, środowiska 

żydowskie domagają się zwrotu przez 

Polskę majątków bezpotomnych ofiar 

Holokaustu.  

   Takie postulaty zgłoszono podczas 

zwołanej przez Unię Europejską 

konferencji poświęconej utraconej 

żydowskiej własności, która zakończyła 

się we wtorek w Pradze. Przedstawiciele 

organizacji żydowskich domagali się, by 

Polska zadeklarowała zwrot mienia 

zabitych w Holokauście polskich Żydów, 

którzy nie pozostawili spadkobierców. 

Chodzi nawet o kilka miliardów dolarów. 

Miałyby one trafić do funduszu pomocy 

ocalałym z Holokaustu.  

-  Odpowiedz ia łem w ba rdzo 

zdecydowany sposób, że o tym nie może 

być mowy - mówi „Rz‖ prof. Władysław 

Bartoszewski, który reprezentował Polskę 

na konferencji. - Zgodnie z polskim 

prawem taka własność przechodzi na 

r ze c z  sk a r b u  p ań s tw a .  J e ś l i 

traktowalibyśmy Żydów inaczej, byłaby 

to dyskryminacja pozostałych obywateli 

Rzeczypospolitej - dodał. 

   „Myślę, że minister Bartoszewski już 

wystarczająco klarownie przedstawił 

s t anow isko  r ządu .  W  sen s i e 

instytucjonalnym za (te) sprawy 

odpowiada Ministerstwo Skarbu Państwa, 

w sensie politycznym właśnie minister 

Bartoszewski‖ - powiedział minister 

spraw zagranicznych Radosław Sikorski 

na czwartkowym briefingu prasowym.  

   „Ja mogę od siebie dodać, że eskalacja 

żądań nie pomaga w kreowaniu klimatu 

politycznego, który byłby korzystny dla 

przyjęcia niedyskryminacyjnej ustawy 

reprywatyzacyjnej‖ - zaznaczył.   ❒ 

Schwarzenegger 

w Łodzi? 
 

   Gu b e r n a t o r  Ka l i f o r n i i  Ar n o l d 

Schwarzenegger nie przyjedzie do Łodzi na 

obchody 65 rocznicy likwidacji przez 

Niemców Litzmannstadt  Ghet to - 

poinformował PAP doradca prezydenta 

Łodzi ds. kontaktów z diasporą żydowską 

Jarosław Nowak.  

   O tym, że jest prawdopodobne, że były 

hollywoodzki gwiazdor przyjedzie              

w sierpniu do Łodzi, informowała tydzień 

temu rzeczniczka obchodów Agnieszka 

Ostapowicz. Według niej, do miasta nawet 

dotarły informacje, że to gubernator 

Kalifornii miał wyrazić zainteresowanie 

obchodami i dlatego prezydent miasta 

skierował do niego oficjalne zaproszenie. 

Ostateczna odpowiedź miała być znana pod 

koniec lipca. 

   Według „Dziennika Wschodniego” Jeff 

Macedo z biura prasowego gubernatora 

potwierdził fakt nadejścia zaproszenia, ale 

powiedział, że żadne podróże zagraniczne 

gubernatora nie są w tym roku planowane ze 

względu na stanowe cięcia budżetowe. - Nie 

wierzę, aby mogło dojść do takiej wizyty - 

konkludował Macedo. Tym bardziej 

egzotyczna wydała mu się - według gazety - 

informacja, że to sam Schwarzenegger starał 

się o zaproszenie. 

   Do nas po prostu dotarła nieoficjalna 

informacja, że jest zainteresowany, ale ja do 

tej korespondencji nie miałam dostępu, 

tylko dowiedziałam się o tym. Dlatego pan 

prezydent (Jerzy Kropiwnicki) wystosował 

zaproszenie, a potem otrzymaliśmy 

informacje, że zaproszenie dotarło i musimy 

czekać na odpowiedź - powiedziała 

Ostapowicz. 

   Odpowiedź, że Schwarzenegger nie 

przyjedzie do Łodzi, dotarła do urzędu           

w środę po południu. Nowak nie chciał 

komentować medialnego zamieszania wokół 

zaproszenia dla Schwarzeneggera. 

   Jak dowiedziała się PAP ze Źródeł 

zbliżonych do magistratu, na uroczystości 

nie przyjedzie prezydent Izraela Szymon 

Peres. Pytana o to Ostapowicz, 

odpowiedziała jedynie, że wciąż nie ma 

potwierdzenia od prezydenta Peresa. - 

Wpłynęło potwierdzenie  udzia łu                  

w obchodach prezydenta Czech Vaclava 

Klausa - dodała. 

   Patronat honorowy nad uroczystościami 

objął prezydent Lech Kaczyński. 

Ostapowicz zapowiadała, że władze miasta 

chciałyby, żeby na uroczystości przyjechali 

także prezydent Słowacji i książę 

Luksemburga, burmistrzowie miast,              

z których hitlerowcy wywozili Żydów do 

łódzkiego getta, przedstawiciele Kongresu 

Żydów Amerykańskich czy szef centrum 

Szymona Wiesenthala z Los Angeles.  

   Główne uroczystości obchodów 65 

rocznicy likwidacji przez Niemców 

Litzmannstadt Ghetto odbędą się w dniach 

26-29 sierpnia. Ich centralnym wydarzeniem 

- 27 sierpnia - będzie odsłonięcie w Parku 

Ocalałych Pomnika Polaków Ratujących 

Żydów. Pomnik to labirynt ścian na planie 

Gwiazdy Dawida, na których znajdą się 

n a z w i s k a  w s z y s t k i c h  P o l a k ó w 

upamiętnionych medalem Sprawiedliwy 

Wśród Narodów Świata. Nad gwiazdą 

widać polskiego orła z rozpostartymi 

skrzydłami. Autorem pomnika jest architekt 

Czesław Bielecki. 

   Na 28 sierpnia zaplanowano serię 

konferencji naukowych, podczas których 

spodziewany jest m.in. referat Władysława 

Bartoszewskiego. W sobotę 29 sierpnia 

wieczorem po modlitwie kończącej szabat 

odbędzie się kończacy uroczystości koncert 

galowy, podczas którego Krzysztof 

Penderecki poprowadzi wykonanie swojego 

oratorium „Siedem Bram Jerozolimy”. 

   Niemcy utworzyli getto w Łodzi w lutym 

1940 r. jako pierwsze na ziemiach polskich 

włączonych do Rzeszy. Łącznie przebywało 

tam ok. 220 tys. osób. Do getta trafiło wielu 

żydowskich intelektualistów z Polski, 

Czech, Niemiec, Austrii i Luksemburga. 

   W styczniu 1942 roku rozpoczeły się 

masowe deportacje Żydów z łódzkiego getta 

do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, 

później - do obozu Auschwitz-Birkenau. 

Całkowita likwidacja getta nastapiła               

w sierpniu 1944 roku. Według różnych 

źródeł, z łódzkiego getta ocalało jedynie 7-

13 tysięcy osób.   ❒ 
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żołnierzy próbujących przedostać się do 

Francji w celu kontynuowania walki. 

Wiadomo, że władze węgierskie 

utworzyły ponad 80 cywilnych i 90 

wojskowych obozów dla uchodźców, 

którymi z ramienia rządu opiekował się 

specjalny komisarz, dr Józef Antall, ojciec 

pierwszego węgierskiego premiera po 

transformacji komuny. Jego zasługi 

zostały zauważone i uhonorowane, ale 

przecież, na szczęście, nie był on na 

Węgrzech odosobniony. Bardzo wiele dla 

polskich żołnierzy zrobiła węgierska 

arystokracja, m.in. księżna Klara 

Odescalchi-Andrassy, czy hrabina Ilona 

Andrassy. Oprócz nich wielkie zasługi 

położyli również ludzie niesłusznie dziś 

zapomniani – jak na przykład Antal 

Szapary.  
   Antal Szapary był Węgrem o polskich 

korzeniach i to bez żadnej przesady – 

najlepszego gatunku. Jego matką była Maria 

Przeździecka, potomkini Sanguszków, 

Sapiehów i Radziwiłłów, podczas gdy jego 

ojciec Paweł Szapary wywodził swój ród w 

14 pokoleniu od... króla Władysława 

Jagiełły! Antal Szapary, jako łącznik 

Węgierskiego i Międzynarodowego 

Czerwonego Krzyża położył wielkie zasługi 

w organizowaniu pomocy polskich 

uchodźcom cywilnym, a zwłaszcza 

żołnierzom. Oto co pisze na ten temat 

hrabianka Edelsheim Gyulai Ilona, wdowa 

po wiceregencie Stefanie Horthym w 

książce „Honor i obowiązek”: „Problem 

polski pojawił się w 1939 roku. 

Otworzyliśmy granice dla członków armii 

polskiej i dla uciekinierów cywilnych i na 

skutek tego masowo napływali do nas po 

inwazji niemieckiej i rosyjskiej w 1939 roku. 

Wszyscy przyjmowali ich serdecznie. U nas 

było jedyne w Europie gimnazjum polskie i 

na uniwersytecie prowadzone były kursy 

polskiego. Uciekinierzy prowadzili też 

działalność polityczną i posiadali nawet 

radiostację. Wielu z nich uciekało do 

Jugosławii, żeby dalej walczyć u boku 

aliantów. Naturalnie ucieczki te odbywały 

się przy pomocy węgierskiej. Za wiedzą 

ministra spraw wewnętrznych Ferenca 

Keresztes-Fishera, polski rząd emigracyjny 

zorganizował regularne połączenie 

kurierskie przez Węgry z Polską. O 

wszystkim byłam dobrze informowana przez 

mojego szwagra Gyulę Karolyi’ego, który 

wiele robił dla polskich uciekinierów i ściśle 

współpracował z Anti i Erzsebet 

Szapary’mi.”  

   Oczywiście nie uszło to uwagi Niemców, 

tzn. pardon – żadnych tam „Niemców”, 

tylko oczywiście „nazistów”. Kiedy więc 18 

marca 1944 roku rozpoczęli okupację 

Węgier, natychmiast zaczęli regulować 

rachunki, między innymi z tymi, którzy tak 

wydatnie pomagali polskim żołnierzom i 

cywilom. Oddajmy raz jeszcze głos synowej 

regenta Michała Horthy‟ego: „... kiedy 

wróciłam na Zamek, przyszła wiadomość, że 

Anti Szapary’ego złapali Niemcy! Dalsza 

część dnia zeszła mi na tym, że próbowałam 

ratować Anti. Prosiłam o pomoc 

przybocznego adiutanta Debreceni’ego i 

pana Baviera, szwajcarskiego pełnomocnika 

(Międzynarodowego Czerwonego Krzyża – 

SM). Wszystko na próżno! Nie 

dowiedzieliśmy się nawet, dokąd go 

wywieźli.”  

   Okazało się, że wywieźli go do obozu 

koncentracyjnego w Mauthausen, gdzie był 

nawet skazany na śmierć, z pewnością za 

uprzednią działalność na rzecz polskich 

uchodźców, ale dzięki interwencji 

szwedzkiego króla Gustawa Adolfa, został 

po pięciu miesiącach wypuszczony i w 1948 

roku osiadł w Stanach Zjednoczonych. 

Mieszka tam jego syn Paweł Szapary, zaś w 

Budapeszcie rezyduje aktualna głowa całego 

rodu - Gyorgy Szapary.  

   Zanim tedy wkroczymy na dobre w 

nowy etap polityki historycznej, w ramach 

której będziemy musieli (bo chyba 

będziemy musieli?) pod rygorem 

odpowiedzialności przed niezawisłym 

sądem przyjmować do wierzenia 

rewelacje, jakich świat nie widział - 

warto, by Polska okazała wdzięczność 

tym, którzy w najtrudniejszych 

momentach pomagali jej żołnierzom, 

pomagali jej obywatelom. A przynajmniej 

– żeby chociaż o nich pamiętała.   ❒ 

Petrowa-Wasilewicz ze str. 19 
 

się od tej opinii. Krytycy skłonni są 

przyznać, że dobrze analizuję politykę 

Wielkiej Trójki, ale uważają, że                  

w ocenach polskich aktorów sceny 

politycznej i militarnej tracę obiektywizm. 

– Spór o Powstanie będzie trwał zapewne 

zawsze. Jak na ten wewnętrzny, polski 

spór patrzy historyk brytyjski, który ani 

nie wciąga tego zdarzenia w narodową 

mitologię, ani nie ulega też emocjom? 

– Oceniając Powstanie, należy 

rzeczywiśc ie  spróbować wyjść                      

z narodowych horyzontów. Rozmowa na 

jego temat nie powinna być „awanturą           

w parafii‖. W mojej książce bardzo 

dokładnie przytaczam długą listę błędów, 

jakie w tej rozgrywce popełnili Polacy. 

Sformułowałem sporo krytycznych uwag, 

ale uważam, że nie były one kluczowe, to 

nie one spowodowały katastrofę, która 

nastąpiła.  

   W czasie II wojny światowej Polacy nie 

byli w takiej sytuacji, jak w XIX wieku – 

w 1831 czy 1863 r. – to znaczy sami, bez 

sojuszników, walcząc bez nadziei na 

pomoc. Teraz mieli potężnych 

sprzymierzeńców, którzy ich zachęcili do 

tej walki. Obraz koalicji, który maluję, 

może przynieść przeciętnemu Polakowi 

wielką ulgę. Może on powiedzieć: OK, to 

była rzeczywiście katastrofa, ale była to 

katastrofa nie tylko Polaków, ale całej 

koalicji.  

   Co do sporu, jaki toczy się na temat 

Powstania, byłem zdumiony, że 

najostrzej, najbardziej krytycznie i gorzko 

wypowiadają się o nim sami powstańcy, 

którzy uważają ofiary swoich kolegów za 

stratę, za czysty absurd. Decyzję o 

wybuchu Powstania określają nawet jako 

„przestępstwo”, wyznają, że rozstrzelaliby 

dowódców, którzy podjęli tak tragiczną  

w skutkach decyzję. Ludzi, którzy tak 

oceniają Powstanie, jest wielu. Pewna 

część jego uczestników potępia wszystko, 

co się z nim wiąże. Niestety, ich 

argumenty były bardzo na rękę zarówno 

reżimowi PRL, jak i Sowietom.  

– Oznacza to, że na nasze polskie 

rozrachunki trzeba jeszcze poczekać – 

emocje są wciąż żywe. 

– Mam nadzieję, że w mojej książce są 

przekonywające argumenty, które 

pozwolą zrozumieć i upewnić się, że rząd 

Mikołajczyka nie wszczął jakiejś 

nieodpowiedzialnej awantury.  

   To nie był chuligański wybryk, polscy 

politycy nie zlekceważyli realiów. Mieli 

poparcie aliantów, czyli solidne 

przesłanki polityczne, aby podjąć decyzję. 

Ale absolutnie nikt – ani Churchill, ani 

Roosevelt, ani ich doradcy wojskowi nie 

byli w stanie przewidzieć, że Stalin 

wstrzyma ofensywę na Zachód.  

   Wszyscy – i Rząd Tymczasowy                

w Londynie, i Bór-Komorowski wraz          

z dowództwem krajowym AK                     

w Warszawie, przyjęli za pewnik, że 

najdalej za tydzień od wybuchu Powstania 

Armia Czerwona będzie w mieście. 

Najlepszym dowodem jest fakt, że po 

decyzji o wybuchu, która zapadła 31 

lipca, Bór-Komorowski poszedł zobaczyć 

się z żoną, która była w ciąży. Zachowała 

się wzruszająca relacja z tego spotkania. 

Bór powiedział jej wówczas, że 

prawdopodobnie za tydzień będzie           

w sowieckim więzieniu. On tak 

przewidywał przebieg wydarzeń – że 

Sowieci już będą w Warszawie.  

– Czy więc Powstanie nie było tragedią 

grecką, w której bohater wie, że musi 

działać, choć z góry jest skazany na 

śmierć? 

– Nie. Istniały ogromne szanse, więcej niż 

szanse, duża doza prawdopodobieństwa, 

że cel Powstania – wyparcie Niemców, 

przejęcie kontroli nad miastem, 

przygotowanie do wejścia Armii 

Czerwonej – zostanie osiągnięty. 

Pierwszą część scenariusza, który miał 

być wykonany przez Polaków, czyli 

walka z Niemcami, udało się zrealizować 

dziesięć razy lepiej, niż zakładano. Mała 

armia podziemna, która miała tylko 

granaty i  p is to le ty,  walczyła                            

z przeciwnikiem, który posiadał 

lotnictwo, artylerię i czołgi. I powstańcy 

dali radę, walczyli 63 dni. (...) 
– We wstępie do polskiego wydania książki 

„Powstanie ’44” cytuje Pan rozmaite 

recenzje, jakie ukazały się po jej 

opublikowaniu w prasie brytyjskiej i 

amerykańskiej. Pada tam najczęściej słowo 

„zdrada”. Czy rzeczywiście można mówić o 

zdradzie Polski przez aliantów? 

– Tak odebrali to recenzenci. Ja nie używam 

tego pojęcia, choć działania polityków 

alianckich miały efekt podobny do zdrady. 

Zdrada musi być celowa i świadoma. 

Chodziło głównie o brak zrozumienia tego, 

co się dzieje, co jest potrzebne Polakom i 

jakie będą skutki, jeśli wielkie mocarstwa 

zaniechają pewnych działań.  

   Alianci mieli różne wątpliwości, od 

1943 r. było wiadomo, że Armia 

Czerwona wejdzie do Polski, że znajdzie 

się na terytorium sojusznika, więc pojawią 

się problemy. Można było, uwzględniając 

te realia, podjąć rozmowy i negocjacje. I 

rzeczywiście, choć może się to Polakom 

wydać dziwne, na te działania wpływało 

poczucie obcości, tego, że to nie „nasz‖ 

los, że nie chodzi o „nas‖. Dlaczego 

Rosjanie to „my‖, a Polacy nie? – Gdyż 

b y l i  n a s z y m i ,  B r y t y j c z y k ó w , 

sojusznikami w czasie wojen 

napoleońskich, I wojny światowej. I nagle 

objawia się jakiś naród polski, który nie 

tylko nie pasuje do Rosji, ale też jej nie 

akceptuje.  
 

Powstały więc opinie, że Polacy są 

trudni, że sprawiają kłopoty.  

   Można się zastanawiać, w jakim stopniu 

o poczuciu obcości decydował też 

czynnik katolicki. W mentalności anglo-

amerykańskiej katolik to nie „nasz‖.            

W Ameryce WASP-ów (białych, 

pochodzenia anglosaskiego, protestantów) 

katolicy byli obywatelami drugiej 

kategorii.  

– Jaka była rola Kościoła – w tym 

kapelanów – w Powstaniu Warszawskim? 

– Była ogromna, nieporównywalna           

z niczym. Kapłani, którzy znaleźli się            

w tym czasie w walczącej Warszawie, 

byli bardzo dobrze zorganizowani, zaś 

dowództwo Armii Krajowej wydało 

rozkaz, aby żołnierze mieli czas na 

w s p ó l n ą  m o d l i t w ę  i  u d z i a ł                          

w nabożeństwach. Ich posługa bardzo 

zhumanizowała walkę, odniesienie się do 

wrogów. Ale przede wszystkim dawała 

siłę do przyjęcia śmierci, gdy co drugą 

minutę ktoś ginął, a groby były rozsiane 

po całym mieście. Katolicki rytuał śmierci 

i pogrzebu miał w tych warunkach 

ogromne znaczenie.  

   W książce piszę, że nie sposób 

zrozumieć bohaterskiej postawy 

powstańców bez czynnika duchowego.  ❒ 

Ks. Kamieński - Tabor ze str. 17 
 

pielgrzym z Piacenzy wspomina, że 

podczas pielgrzymki, która miała miejsce 

w 570 r. oglądał tu trzy bazyliki 

wzniesione na pamiątke wydarzenia 

Pańskiego Przemienienia i upamiętnaijące 

3 namioty według słów św. Piotra: 

„Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. 

Postawmy trzy namioty...”. 

   Tak jak było z wieloma świątyniami tak 

i w tym wypadku hisotria nie ptraktowała 

tego miejsca zbyt łaskawie jako, że 

świątynie były burzone i odbudowywane. 

Dokument z VII stulecia mówi o 

mnichach tu przebywających a dokument 

z XI stulecia mówi o biskupstwie Tabor        

z 18-toma mnichami, którzy obsługiwali 

kościoły. W okresie Krzyżowców            

w odbudowanej przez nich świątyni 

liturgię sprawowali tu benedyktyni. Po 

klęsce Krzyżowców świątyni znów 

została zburzona i przez 4 wieki wszystko 

leżało w ruinie. Kiedy duchowi synowie 

św. Franciszka osiedlili isę w Nazarecie 

wówczas  uroczystość Przemienienia 

Pańskieog przybywali na górę Tabor aby 

spraawować nabożeństwa. 

   W 1631 r. dzięki staraniom konsula 

Księstwa Toskanii, Francesco de 

Verrazzano, Ojcowie Franciszkanie 

objęlli pod swoją opiekę to miejsce. 

Obecnie Franciszkanie oprócz klasztoru 

prowadzą hospicjum dla pielgrzymów i 

opikują się Bazyliką, której budowę 

ukończono w roku 1924. Bazylikę-

Sanktuarium zaprojektował i budową 

kierował architekt A. Barluzzi. Łuk przed 

wejściem do Bazyliki, który opiera się o 

dwie wieże, stanowi przedsionek 

świątyni, który w miejsce sklepienia ma 

nad sobą błękit nieba. W wieżach dwie 

kaplice poświęcone odpowiednio 

Mojżeszowi i Eliaszowi, które z resztą 

kościoła stanowią jedną całość. W ten 

sposób pragnieniu św. Piotra stało się 

zadość aby wznieść trzy namioty-

przybytki: jeden Chrystusowi, jeden 

Mojżeszowi i jeden Eliaszowi. Mojżesz 

przedstawiony jest ze swoimi atrybutami: 

promienie na głowie, krzak gorejący i 

tablice z 10-cioma Przykazaniami. 

  W absydzie świątyni mozaika 

uapmiętniająca Tajemnice Przemienienia 

Pańskiego. Natomiast mozaika w krypcie 

przedstawia 4 sceny, 4 przemienienia: 

przemienienie na górze Tabor, narodzenie 

tj. kiedy Bóg stał się człowiekiem, 

Eucharystię czyli chleb przemieniny         

w Ciało Chrystusa oraz mękę i śmierć 

Chrystusa i Zmartwychstanie tj Chrystus 

przemieniony w chwałę tak jak to odczuli 

apostołowie podczas przemienienia na 

górze Tabor. Przy każdej z tych scen 

asystują aniołowie. 

   Warto też wiedzieć, że na Taborze 

wzniesione są dwa ołtarze: jeen na 

pamiątkę wizyty Ojca św. Pawła VI i 

drugi upamiętnia pielgrzymkę Ojca św. 

Jana Pawła II.   ❒ 
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zacofania i parafialnego kołtuństwa. 

Z a c o f a n a  t e c h n o l o g i c z n i e , 

dyskryminowana na każdym kroku i 

szykanowana wieś pustoszała, a 

uciekające do miasta dzieci chłopskie 

wyrzekały się swoich rodziców i starały 

się zapomnieć o swoim pochodzeniu. Na 

wsi nie było możliwości ani rozwijać 

swojego gospodarstwa, ani rozwijać 

siebie, można tylko było trwać, wbrew 

wszystkiemu. Także i Stanisław Helski, 

który ze swoimi rodzicami przywędrował 

na Ziemie Odzyskane, do Podlesia pod 

Niemczą, próbował szczęścia w mieście.  

   Kolejny kryzys gospodarczy, upadek 

Gomułki, nowa polityka ekonomiczna 

Gierka zapaliły światełko na chłopskiej 

drodze. Helski wykupił od 15 lat leżące 

ugorem ziemie i zabudowania upadłego 

PGR w Kobylej Głowie, w pobliżu 

Ząbkowic Śląskich, ok. 50 km od 

Wrocławia. Wydawało mu się, że 

nadszedł czas na realizację jego 

chłopskich marzeń. W krótkim czasie 

zamienił ruinę w kwitnące gospodarstwo. 

Tylko on potrafiłby nam wytłumaczyć, w 

jaki sposób na tej ziemi – pięknej, ale 

kiepskiej klasy, kamienistej, podgórskiej, 

potrafił uzyskiwać plon ok. 60 kwintali 

pszenicy z hektara, prawie dwa razy tyle, 

ile wynosiła średnia krajowa. W jaki 

sposób jeden chłop, z żoną „z miasta‖,           

z parą rodziców-staruszków, potrafił 

hodować stado ponad 200 byczków i 

produkować tę górę najprzedniejszej 

wołowiny, wystarczającą do nakarmienia 

(kartkowego!) przez miesiąc miasta 

ś r e d n i e j  w i e l k o ś c i .  T e  l a t a 

g ospod a row an ia  H e l sk i ego  to 

niesamowity chłopski trud, ale także 

epopeja zmagania się z chłopską 

rzeczywistością tamtej epoki. Bo 

ekonomiczne otwarcie zostało dokonane, 

ale filozofia państwa przodującego 

socjalizmu nie uległa zmianie: chłop, a 

szczególnie taki, który, jak Helski, potrafił 

w tych warunkach produkować i żyć, 

pozostał żyjącą zniewagą idei marksizmu-

leninizmu, zaprzeczeniem praw 

naukowego rozwoju społeczeństw. 

Zmagać się musiał nie tylko z ziemią,          

z pogodą, ale z brakiem wszystkiego – od 

sznurka do snopowiązałki, najprostszych 

narzędzi, po nieosiągalne maszyny; nie 

tylko z bezdusznością biurokratycznego 

aparatu, ale i z fałszywą ideologią,                

z propagandą, która z każdego producenta 

rolnego od razu konstruowała obraz 

„badylarza”, spekulanta i wyzyskiwacza, 

żerującego na ciężkiej pracy inteligenta i 

robotnika.  
 

Solidarność Chłopska? Co za pomysł!  

   Dlatego, kiedy zaczęły się strajki na 

Wybrzeżu, Stanisław Helski przystąpił do 

dz ia łan ia .  Za łoży ł  Nieza leżny 

Samorządny Związek Zawodowy 

Chłopów Województwa Wałbrzyskiego, 

który zaraz, z chłopami innych ziem 

polskich, Stanisławem Janiszem, braćmi 

Bar toszcze  i  innymi włączył                    

w ogólnopolski związek „Solidarność 

Chłopska‖. Helski został członkiem 

Krajowego Komitetu Koordynacyjnego 

Chłopskich Związków Zawodowych. 

Kiedy władza nie chciała się zgodzić na 

coś takiego, jak „Solidarność Chłopów‖ – 

tego jej jeszcze brakowało! – Stanisław 

zorganizował w lutym 1981ogólnopolską 

głodówkę protestacyjną chłopów             

w kościele pw. Świętego Józefa                  

w Świdnicy. 

    Idea „Solidarności Chłopskiej‖ nie 

spodobała się władzy ludowej dużo 

bardziej niż NSZZ Solidarność, niż inne 

powstające wówczas związki. Była to 

bowiem idea nie byle jaka: nie solidarność 

wszystkich ze wszystkimi, ale solidarność 

gospodarzy, ludzi, którzy pokazali, że 

mają kwalifikacje do gospodarowania, co 

więcej, byli właścicielami gospodarstw, 

które władza ludowa zapisała im na 

wieczną własność. Była to solidarność 

ludzi, których nie można było wyrzucić          

z pracy, jak robotnika z fabryki czy 

urzędnika z biura, ludzi, którzy sami byli 

w stanie wyżywić i siebie i innych. To nie 

był pomysł z gatunku „socjalizm tak, 

wypaczenia nie‖, to był pomysł wyrosły         

z zupełnie innej filozofii. Dlatego w ruch 

poszły wszystkie instrumenty, jakimi 

władza rozporządzała, aby nie dopuścić 

do rozprzestrzenienia się złowrogiej 

ideologii. Te metody okazały się 

skuteczne, czego najlepszym dowodem 

jest fakt, że dzisiaj o „Solidarności 

Chłopskiej‖ nikt nie pamięta i na próżno 

szukać o niej wzmianki w poprawnych 

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

postsolidarnościowych.  
 

Zajazd na Kobylą Głowę  
   Stanisław Helski nie złożył broni po 

ogłoszeniu stanu wojennego. Kobyla Głowa 

stała się miejscem pielgrzymek i wędrówek 

ludzi zdecydowanych na opór. On sam 

nieustannie przemierzał Polskę na spotkania 

i rozmowy. Władza nie mogła patrzeć na to 

spokojnie. Na wiosnę 1982 roku naczelnik 

gminy Ciepłowody wydał Helskiemu nakaz 

obsiania jego pól jęczmieniem. Helski, który 

b y ł  c z ł o wi ek i e m o cz y t an y m i 

wykształconym, a więc wiedział doskonale, 

że jest to akt bezprawny, nakaz wyrzucił do 

kosza. Jednakże nie po to Jaruzelski ogłosił 

stan wojenny, żeby przejmować się 

zapisami prawa: w maju tegoż roku na pola 

Helskiego, w asyście milicji, wjechało 14 

ciągników z siewnikami i dokonano 

„przymusowego zagospodarowania” – 

obsiano wszystko jęczmieniem, co, 

oczywiście, było działalnością pozbawioną 

sensu gospodarczego, bo jak można siać 

jęczmień w maju? Kosztami tego „zajazdu‖ 

obciążono niepokornego chłopa. Brzydki 

Helski, zamiast dowódcę tej niezwykłej 

brygady pocałować w rękę, obszedł się 

nieelegancko z urzędowym dokumentem      

(z Godłem Państwowym!), a szefa 

znieważył  s łowami  powszechnie 

uważanymi za obelżywe. Co gorsza, po 

kilkunastu dniach, wyciągnął ze stodoły 

kultywator i tym kultywatorem zaczął 

rozprawę z niewyrośniętym zbożem! 

Oczywiście, milicja, prokurator, więzienie i 

sąd. Ząbkowicki prokurator Fudali zażądał, 

kumulatywnie, sześć lat więzienia za te 

wszystkie zbrodnie. Komornik zajął i 

zlicytował maszyny i sprzęty Helskiego, 

Robert Helski, jedyny syn Stanisława, 

ciupasem wcielony został do Ludowego 

Wojska Polskiego. Na budynkach 

gospodarskich napisał na odchodnym: 

„Żegnajcie pola i chaty, skazany chłop 

poszedł w sołdaty‖ (Ten zbrodniczy napis 

siły patriotyczne stanu wojennego,                  

w nocnych podchodach, starały się 

zamalować, ale nieskutecznie, i straszy on 

wizytujących Kobylą Głowę, do dzisiaj).  

   Po wyjściu z więzienia rozpoczęła się 

wieloletnia, samotna, walka Helskiego           

z systemem prawnym PRL. Trzykrotnie           

w jego sprawie wyrokować musiał Sąd 

Najwyższy, także w pełnym składzie, 

wielokrotnie NSA. Około 40 sędziów, 

wszystkich szczebli zostało użytych do tej 

roboty i odpowiedni regiment prokuratorów 

od szczebla regionalnego do generalnego. 

Przeciw tej armii Stanisław Helski stawał 

sam, bez adwokatów, tylko grupy wiernych 

chłopów od czasu do czasu stawiały się, aby 

się upewnić, że słusznie myślą to, co myślą 

o władzy ludowej. Sądy, w efekcie, nie 

zdecydowały się ukarać Helskiego 

bezprawnym wyrokiem. Nawet dla 

skorumpowanych sędziów PRL było za 

dużo skazać na więzienie chłopa za 

zniszczenie jęczmienia zasianego na jego 

polu, wbrew jego woli i na jego koszt! Nie 

byli jednak w stanie oddalić oskarżenia i 

uniewinnić dowodu takiego braku szacunku 

dla władzy! Z kłopotu wybawiła ich 

ogłoszona przez Jaruzelskiego amnestia! 

Przebaczamy, puszczamy w niepamięć! 

Zgoda, zgoda narodowa, panie Helski, 

przebaczam panu, ogłosił Generał 

Jaruzelski.  

   Kiedy cała Polska z ulgą przyjęła 

wielkoduszny generalski gest, nie 

zareagował z równą wdzięcznością 

obrzydliwy Helski. Wbrew logice 

porozumienia narodowego uważał, że to nie 

on skrzywdził Generała i Ludowe Państwo, 

tylko całkiem na odwrót: to jemu wybito         

w więzieniu zęby, to jego gospodarstwo 

zniszczono i odebrano mu środki do pracy i 

życia. Dlatego odrzucił dobrodziejstwo 

amnestii, domagał się uniewinnienia, które 

dawałoby mu podstawę prawną do 

dochodzenia roszczeń za doznane krzywdy. 

Jego protesty nie zdały się na nic. 

Miłosierdzie i wielkoduszność generalska 

nie miały granic: sądy PRL, po kolejnych 

rozprawach, uznały, że Helskiemu amnestia 

się należy i kropka! Nie pomógł Naczelny 

Sąd Administracyjny, nie pomogły skargi 

kierowane do Sejmu, Rzecznika Praw 

Obywatelskich i gdzie tylko. Domagał się 

postawienia Generała Jaruzelskiego przed 

sądem! Nawet taką bezczelność mu 

wybaczano, a chłop wciąż niezadowolony!  
 

Nowa Polska  

   Nie zmieniła na lepsze sytuacji Stanisława 

Helskiego. Przede wszystkim, w czasie 

cudownej transformacji Balcerowicza 

pojęcie chłopa stało się na powrót pojęciem 

anachronicznym, sprzecznym z duchem 

czasów. Jak za dotknięciem różdżki 

czarodziejskiej w sklepach pojawiło się 

niesłychane bogactwo wszelkich towarów, 

zagranicznych serów i win, szynek i kiełbas, 

makaronów i ciast, do których produkcji 

chłopi polscy ani się nie nadawali, ani        

w ogóle nie byli potrzebni. Mieszczuchom, 

którzy wiedzą, że mięso pochodzi z rzeźni, a 

mleko z mleczarni, nie podobało się to, że 

polscy chłopi protestują przeciwko 

produktom rolnym sprowadzanym               

z Ameryki i Kanady, z Niemiec i Francji! 

Czego ci pazerni chłopi nie wymyślą: 

dlaczego mamy więcej płacić za polski 

cukier, skoro na Kubie jest tańszy? Itd. Itp. 

Inteligenci polscy nie widzieli nic złego          

w tym, że nagle ponad 2 miliony hektarów 

ziemi wypadło z rolniczego użytkowania, 

widać nie była potrzebna! Kto, w takim 

czasie, miał się przejmować hektarami 

Helskiego? Odszkodowania za więzienie, 

utratę zdrowia, środków do życia, pracy? 

Kropiwnicki, Romaszewski, Szeremietiew i 

inni – tak, bo oni siedzieli za „Solidarność‖, 

ale Helski? Jemu przecież władza chciała 

zrobić dobrze, nawet obsiała za niego pole, 

za cóż tu rekompensować? Generał 

Jaruzelski? Przecież głosami wybitnych 

autorytetów moralnych został wybrany 

Pierwszym Prezydentem Wolnej i 

Niepodległej, skonstruował Okrągły Stół, 

okazał się Gołąbkiem Pokoju i Zgody 

Narodowej, jak można się go czepiać, o 

jakieś zasiewy w Kobylej Głowie? Napisał 

właśnie książkę, w której opisuje jak się 

trudził, żeby do tego cudownego rezultatu 

doprowadzić!  
 

Kamień z Kobylej Głowy  
   Kiedy jesienią 1992 Jaruzelski przyjechał 

do Wrocławia, aby w księgarni na dawnym 

Placu PKWN (obecnie Plac Legionów!) 

promować swoją książkę, Stanisław Helski 

stanął w kolejce łowców autografów. Ręka 

generalska już się zamachnęła do podpisu: 

„A gdzie książka?” – zapytał zaskoczony 

Generał. – „Nie stać mnie na książki, od 

kiedy mnie pan zrujnował‖ – padła 

niesympatyczna odpowiedź. „Ach, to nie 

szkodzi, proszę podać panu książkę‖ A 

Helski: „Niepotrzebny mi dzisiaj pański 

podpis. Był mi potrzebny 10 lat temu. 

Dzisiaj to ja panu przyniosłem coś do 

poczytania z moim podpisem‖. I wręczył 

zdumionemu Generałowi swój wniosek o 

postawienie go przed Trybunałem Stanu.  

   Generał, zajęty budowaniem Nowej 

Polski, nie znalazł czasu na odpowiedź 

chłopu. A Helskiemu nie udawało się nic. 

Nie dla niego okazały się wszystkie 

wspaniałe „otwarcia‖, „wolny rynek‖, nie 

dla niego kredyty bankowe, które                 

w nadmiarze otrzymywali ludzie pokroju 

Bagsika i jemu podobnych. Gospodarstwa 

nie sposób uruchomić pustymi rękoma, bez 

pieniędzy nawet dziura w dachu jest 

poważnym problemem. Tymczasem 

Jaruzelski brylował na „opozycyjnych 

salonach‖ w Polsce i na salonach 

europejskich, zaprzyjaźnił się nawet                 

z największym polskim autorytetem 

moralnym, samym Adamem Michnikiem! 

Na oczach Helskiego rozkwitały wspaniałe, 

oszałamiające  kar iery ,  w iśc ie 

amerykańskim stylu, „od pucybuta do 

milionera‖, z tą różnicą, że w Polsce miejsce 

„pucybuta” zajął wczorajszy ubek, 

konfident i donosiciel. W takich 

przypadkach kariery były rzeczywiście 

zawrotne.  

   Kiedy 11 października 1994 roku, 

zbierając kamienie na swoim polu               

w Kobylej Głowie, Stanisław usłyszał przez 

radio, że Jaruzelski znowu przyjechał do 

Wrocławia i będzie podpisywał nową 

książkę, wziął kamień z pola, włożył do 

aktówki, nie mówiąc nikomu ani słowa, 

wsiadł do autobusu i pojechał do 

Wrocławia, do księgarni na Placu 

Legionów. Ustawił się ponownie w kolejce, 

ale kiedy zbliżył się dostatecznie, tym 

kamieniem owiniętym w gazetę ugodził w 

generalską głowę. Generałowi spadły 

okulary, Helskiego borowcy obezwładnili. 

Potem zwykłe rzeczy: więzienie, szpital 

psychiatryczny, proces itd.  

   Helski za swoją zbrodnię osądzony został 

łagodnie: na wniosek prokuratora, dwa lata 

w zawieszeniu. Generał Jaruzelski 

wspaniałomyślnie znowu mu wybaczył: „bo 

nie wiedział co czyni‖. Bardziej dotknęła 

Helskiego postawa opinii publicznej, 

środowisk inteligenckich. Jego akt nie został 

zrozumiany i doceniony. Można 

powiedzieć, że jego czyn spotkał się               

z niechęcią, a nawet potępieniem. Np.          

w opinii wielu moich akademickich 

kolegów Helski uznany został za 

prymitywnego zbira i bandytę. Mam                

w swoich zbiorach list od pewnego 

warszawskiego profesora, który zarzuca mi 

brak kultury i hańbienie profesorskiego 

tytułu, ponieważ ośmieliłem się stanąć          

w obronie Stanisława Helskiego. Poza tym, 

my wszyscy jesteśmy ofiarami komuny i 

wszyscy milczymy, dlaczego tylko on jeden 

ma prawo nie zgadzać się ze swoim losem? 

Cóż to za porządki?  
 

Epilog. Koniec marzenia  

   Dwanaście lat temu Stanisława, 

jadącego z Wrocławia do Kobylej Głowy, 

zepchnęła do rowu ciężarówka. 

Samochód poszedł do kasacji, Helski, o 

dziwo, przeżył. Musiał tylko przejść 

trepanację czaszki. Wina kierowcy 

ciężarówki nie podlegała dyskusji. 

Oczywiście, chytremu chłopu wydawało 

się, ze może los się do niego uśmiechnął, 

może za odszkodowanie odrestauruje 

dom, może ruszy z gospodarką? Ale „nie 

z nami takie numery‖: nie wystarczyło 

siedem lat procesów z Państwowym 

Zakładem Ubezpieczeń, który stać na 

adwokatów, ekspertów i analityków. 

Dowodzili, że to nie wypadek 

samochodowy był odpowiedzialny za 

utratę zdrowia i operację mózgu: przecież 

Helski uderzył kamieniem Jaruzelskiego, 

prokurator zamknął go w szpitalu 

psychiatrycznym, z jego głową zawsze 

było coś nie w porządku! Normalny 

człowiek nie byłby zdolny do czegoś 

takiego. 

    Stanisław Helski  umarł  nie 

doczekawszy odszkodowania. Brzuch 

rozbolał go o złej porze – na początku 

weekendu, w złym miejscu – na polu        

w Kobylej Głowie. Zanim karetka, zanim 

minął weekend, zanim lekarze otworzyli 

brzuch, żeby zdać sobie sprawę, że              

w Ząbkowicach Śląskich takiej operacji 

przeprowadzić się nie da, zanim 

przewieźli go do Wrocławia, już było za 

późno.  

   Razem ze Stanisławem Helskim odeszło 

marzenie. Marzenie o chłopie polskim, 

gospodarzu i obywatelu. Marzenie o 

zachodzącym nad polami słońcu, o 

porannej rosie, o rżeniu koni, o byczkach 

hasających po majdanie, o ryczących 

krowach, o psach wyskubujących kurom 

pióra, o łanach pszenicy i kukurydzy, 

woni kwitnącego rzepaku, o całym tym 

życiu, które codziennie rodzi się i rozwija 

na chłopskich oczach. Stanisław Helski 

znał to wszystko i kochał. Miał głowę 

pełną wielkich pomysłów i wielkich 

planów. Był człowiekiem niezmiernie 

utalentowanym, gdyby chciał, mógł 

zrobić dowolną karierę. Jemu się 

zamarzyło być chłopem. Nie wyczuł 

ducha czasu. Nie zrozumiał, że w dobie 

„globalizacji i transformacji”, w dobie 

genetycznie modyfikowanej żywności, 

p r o d u k c y j n y c h  m o l o c h ó w  i 

gigantycznych supermarketów, w czasie 

gdy taniej przywozić rzodkiewki                   

z Ameryki niż produkować w Polsce, 

chłop polski to prawdziwy anachronizm. 

A Polska w Unii Europejskiej żadnej 

obrony nie potrzebuje. Sojusznicy 

nakarmią, a bronić przecież nie ma przed 

kim, prawda?  

   Stanisław Helski, razem ze swoim 

marzeniem, pochowany został 28 lipca 

2004 na cmentarzu w Kobylej Głowie.   ❒  
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wyjściową 1 150 000 mieszkańców, to 

znaczy tyle, ile wydano kartek 

żywnościowych, zakładając słusznie 

pewną średnią liczbę „martwych dusz‖, 

określając ją na 50 tys. Pozostaje więc 1,1 

mln. Czesław Madajczyk i K. Dunin-

Wąsowicz przyjmują liczbę 993 tys.,        

z kolei B. Krajewska ustala ją na 920 tys. 

osób. Emilia Borecka w analitycznym 

wstępie do źródłowego wydawnictwa 

Exodus Warszawy przyjmuje tę liczbę, 

odlicza z niej jednak około 200 tys. 

mieszkańców na prawobrzeżną część 

miasta, czyli Pragę, której losy potoczyły 

się odmiennie. Podstawą wiec dalszych 

rozważań pozostaje liczba 720 tys. 

mieszkańców lewobrzeżnej Warszawy. 

   Straty ludzkie Warszawy to nie tylko 

wynik działań bojowych, lecz, co 

szczególne w przypadku Powstania 

Warszawskiego, masowych mordów bez 

róznicy płci i wieku, ze szczególną moca 

nasilonych w pierwszych sześciu dniach 

Powstania. Egzekucji dokonywały Sonder

-  i  Einsa tzkommanda  pol ic j i 

bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei) przy 

Grupie Bojowej SS-Gruppenführera 

Heinza Reinefartha i podległych jej 

jednostek. Te masowe egzekucje 

dokonywane były zarówno na Woli,        

w części północnego Śródmieścia (rejon 

gmachów sądów, Hal Mirowskich, pl. 

Bankowego, pl. Żelaznej Bramy, ul. 

Senatorskiej, w wypalonym gmachu 

Opery na pl. Teatralnym), ale i w ruinach 

Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych 

(GISZ), w południowej części 

Śródmieścia, w tzw. „dzielnicy 

policyjnej‖, w pobliżu głównej siedziby 

policji bezpieczeñstwa w alei Szucha oraz 

na Ochocie, gdzie na nazywanym 

potocznie „Zieleniaku‖ oraz w rejonie 

ówczesnego Instytutu Radowego przy ul. 

Wawelskiej i Kolonii Staszica mordów, 

rabunków i wszelkiego rodzaju gwałtów 

dokonywała SS-Sturmbrigade RONA. 

   Zwłoki palono na stosach. Zadanie to 

w y k o n y w a ł y  d w a  t z w . 

Verbrennungskommando złożone                   

z młodych i silnych mężczyzn wybranych 

spośród wypędzonych z domów ludzi, 

przeznaczonych do fizycznej likwidacji 

po wykonaniu pracy. Zdawac by się 

mogło, że nie pozostaną świadkowie tych 

wydarzeń. A jednak są świadectwa ludzi 

przemawiających niejako zza grobu, 

którzy wprawdzie ranni, uszli z miejsca 

kaźni. Zachowały się także świadectwa 

przymuszonych do udziału w działaniach 

Verbrennungskommando, czy to w formie 

zeznań, czy przekazu wspomnieniowego. 

Ludność cywilna poniosła ogromne straty 

na skutek bombardowań lotniczych. 

   Do 10 września, tj. do pojawienia się 

nad miastem myśliwców sowieckich, 

eskadra bombowców nurkujących (Stuka 

Ju-87) dokonywała bezkarnych nalotów 

jak na ćwiczebnym poligonie. 

Szczególnie dotkliwe okazały się one na 

S t a r ym Mieśc ie .  1  wr ześn i a                     

w zbombardowanych kościołach sióstr 

sakramentek, św. Jacka i św. Marcina 

zginęło ponad 2 tys. osób. Na całym zaś 

Starym Mieście śmierć poniosło około 30 

tys. osób z przebywających tu 75 tys., 

których znaczną część stanowili uchodźcy 

z Woli. Po upadku Starego Miasta 

nastąpiła zagłada znajdujących się tam 

powstańczych szpitali wojskowych, gdzie 

znajdowało się około 7 tys. ciężko 

rannych osób. Zostały one rozstrzelane 

lub spalone miotaczami ognia. To samo 

powtórzy się później na Czerniakowie. 

   30 sierpnia ogłoszono oświadczenie 

rządów Wielkiej Brytanii i Stanów 

Zjednoczonych o przyznaniu powstańcom 

praw kombatanckich: „Armia Krajowa 

stanowi integralną część Polskich Sił 

Zbrojnych i w tych warunkach wszelkie 

akty represji w stosunku do jej żołnierzy 

stanowią pogwałcenie praw wojny, które 

Niemców wiąża, a winni tych represji 

pociągnięci będą do odpowiedzialności‖. 

Strona niemiecka nie traktowała jednak 

akowców zgodnie z konwencją genewską 

z 27 lipca 1929 r., na przykład 5 września 

w czasie końcowych walk na Powiślu        

w elektrowni przy ul. Leszczyńskiej 

wystrzelano 150 żołnierzy Kompanii por. 

„Poboga‖ (Tadeusza Malinowskiego). U 

schy łku  wa lk  na  p rzyczó łku 

czerniakowskim, 23 września powieszeni 

zostali na pasie transmisyjnym: kapelan 

zgrupowania „Kryska‖, pallotyn ks. Józef 

Stanek oraz pięc sanitariuszek, a 

rozstrzelany por. Stanisław Warzecki 

„Jerzy Szumski‖. Wreszcie 27 września 

oddział Schutzpolizei rozstrzelał 140 

powstańców z Mokotowa, którzy 

zmyliwszy drogę kanałami do 

Śródmieścia, wyszli włazem przy ulicy 

Dworkowej, gdzie stacjonowała 

żandarmeria. Jest to tylko kilka 

wybranych przykładów, które można by 

mnożyć. 

   Bardzo trudno określić ogólną 

wysokość strat ludzkich w Powstaniu. 

Szacunki będą się wahać w zależności od 

źródeł niemieckich i polskich, czasu, w 

jakim zostały dokonane. Są to zeznania 

złożone przed Okręgową Komisją 

Badania Zbrodni Hitlerowskich we 

wczesnych latach powojennych, 

publikowane w części           w 

wydawnictwie: Zbrodnie okupanta 

hitlerowskiego w czasie powstania 

warszawskiego, Warszawa 1962, s. 17-

269. Zeznania świadków z różnych 

dzielnic, nie tylko z Woli. W wielu 

wypadkach straty można mierzyc jedynie 

wagą spopielonych prochów ludzkich.  
   Niemieckie szacunki obliczone na efekt 

propagandowy określały straty na 250 tys. 

osób. Taką ich wielkość podawał Heinz 

Reinefarth w wypowiedzi z listopada 1944 

r. ogłoszonej w ukazującym się w Poznaniu 

dzienniku „Ostdeutscher Beobachter‖. 

Raport końcowy (Schlussbericht) 

gubernatora dystryktu warszawskiego z 20 

grudnia 1944 r. - sporządzony przez dr. 

Friedricha Gollerta jako ściśle tajny - 

stwierdza: „Nie można oczywiście ustalić 

dokładnej liczby zabitych, poniewaz jeszcze 

dziś dziesiątki tysięcy leżą zasypane           

w ruinach. Różne jednak obliczenia stale 

dają ten sam wynik, że liczba zabitych po 

stronie polskiej wynosi co najmniej 180 tys., 

a prawdopodobnie 200 tys.‖ Polscy badacze 

przedmiotu przyjmują przybliżone straty         

w wysokości 200 tys., 180 tys., bądź 

najczęściej 150 tys. Stanisław Podlewski, 

Jerzy Kirchmayer przyjmują liczbę 200 tys., 

B a r b a r a  K r a j e w s k a  „ z  d u ży m 

przybliżeniem‖ 180 tys. Przeważa jednak 

szacunek 150 tys., za którym opowiadają 

się: Władysław Bartoszewski, Adam 

Borkiewicz, Krzysztof Dunin-Wąsowicz, 

Bogdan Kroll oraz Joanna Hanson, 

obywatelka brytyjska, autorka pracy o 

ludności w Powstaniu Warszawskim (w jej 

polskim wydaniu o poetyckim tytule 

zaczerpniętym z poematu Kazimierza 

Wierzyńskiego: Nadludzkiej poddani 

próbie). Czesław Pilichowski przyjmuje, że 

zabito i zamordowano 150 tys.-200 tys. 

osób, nie jest jednak możliwe ustalenie 

liczby rannych. Znany niemiecki historyk 

powstania Hans von Krannhals skłonny jest 

również przyjąć 150 tys. jako łączną sumę 

zabitych. Poznański historyk gospodarczy, 

zajmujący się również demografia, Czesław 

Łuczak, stawia niejako „kropkę nad I‖, 

przyjmując liczbę ofiar wynoszącą 180 tys. 

Jaka część z podanych tu trzech wielkości 

przypadła na osoby rozstrzelane                     

w masowych egzekucjach czy zgładzone           

w szpitalach? Wspomniany już H. V. 

Krannhals określa tę liczbę na 10 proc. 

ogólnych strat, czyli 15 tys., ograniczając je 

jedynie do Woli w dniach 1-18 sierpnia i do 

działalności Einzatzkommando przy grupie 

bojowej Heinza Reinefartha, formacji 

policyjnych oraz oddziałów obcojęzycznych 

w służbie niemieckiej. Potem jednak 

dochodzi Stare Miasto i zagłada 

pozostawionych tam szpitali, upadek 

Marymontu 16 września i masowe mordy         

w tej dzielnicy, przyczółek czerniakowski 

(padł 15/16 września) i końcowe walki o 

Mokotów i Żoliborz. B. Krajewska 

przyjmuje liczbę 38 tys., a W. Bartoszewski 

40 tys. Wprawdzie frontowe jednostki 

Wehrmachtu niezbyt chętnie angażowały się 

w walkę w mieście, lecz skoro już były 

użyte, działały z całą bezwzglednością 

zarówno wobec powstańców, jak i ludności 

cywilnej. Dotyczy to pododdziałów Dywizji 

Pancerno-Spadochronowej „Hermann 

Göring‖ (1. pułk grenadierów pancernych na 

P r a d z e  i  w  p r zy l eg ł y ch  d o ń 

miejscowościach, 2. pułk grenadierów na 

przyczółku czerniakowskim, inne 

pododdziały w przemarszu przez miasto, 25. 

dywizji pancernej - Marymont, 19. 

Dolnosaksońskiej dywizji pancernej. Ta 

ostatnia 1 sierpnia znajdowała się                

w transportach zmierzających do bitwy           

w rejonie Radzymin-Wołomin, była na 

Pradze, poszczególne zaś kompanie znalazły 

się w ogarniętym Powstaniem mieście. 

   Odwołana spod Radzymina na przyczółek 

magnuszewski, ponownie przechodziła 

pododdziałami przez miasto, powróciła na 

Pragę 12 września, usiłując powstrzymać 

natarcie jednostek polskich i sowieckich,         

w końcu miesiąca złamała opór powstańców 

na Żoliborzu). Ostatnio ogłoszona 

publikacja, będąca wynikiem wieloletnich 

żmudnych poszukiwań i dochodzeń: Rejestr 

miejsc i faktów zbrodni... Powstanie 

Warszawskie opracowana przez Maję Motyl 

i Stanisława Rutkowskiego, stwierdza: 

„uwzględniając wszystkie [...] zastrzeżenia, 

nasz szacunek strat ludności cywilnej poza 

działaniami bojowymi wynosi ponad 63 tys. 

Osób‖. 

   Jak wiadomo, mieszkańcy Warszawy 

natychmiast po wyparciu powstańców            

z kolejnych dzielnic i po kapitulacji byli 

wypędzani z miasta i przechodzili przez 

obóz przejściowy oraz rozdzielczy, tzw. 

D u l a g  ( D u r c h g a n g s l a g e r )  1 2 1                      

w Pruszkowie, odległym o kilkanaście 

kilometrów od zachodniej granicy 

Warszawy. Tam zapadały decyzje o ich 

dalszym losie. Według źródeł niemieckich 

przez Pruszków przeszło 350 tys. osób, 

według polskich - 550 tys. Z tej liczby 90 

tys. wysłano do pracy przymusowej               

w Rzeszy, 60 tys. skierowano do obozów 

koncentracyjnych, 100 tys. zwolniono 

względnie wyprowadzono z obozu pod 

różnymi pretekstami, resztę, tj. 300 tys.-350 

tys. stosunkowo szybko i sprawnie 

rozwieziono transportem kolejowym            

w odkrytych wagonach-węglarkach po 

całym Generalnym Gubernatorstwie 

(najwięcej do zachodniej cześci dystryktu 

warszawskiego, następnie radomskiego i 

krakowskiego). Maksymalny stan 

zagęszczenia obozu w Pruszkowie przypadł 

na 2 września, gdy po upadku Starego 

Miasta na terenie obozu znajdowało się 75 

tys. ludzi. Pozostała jeszcze pewna „szara 

liczba‖, tj. liczba osób, które wydostały się  

z Warszawy na własną rękę z pominięciem 

obozu w Pruszkowie, rzędu kilkudziesięciu 

tysięcy. 

   Tymczasem w szczególnej sytuacji 

znalazła się Warszawa prawobrzeżna - 

Praga. 30 lipca czołówki 2. Armii Pancernej 

gwardii osiągnęły rejon: Międzylesie-Stara 

Miłosna, Wola Grzybowska-Wołomin-

Radzymin. Trwała bitwa pancerna w rejonie 

Wołomin-Radzymin. 1 sierpnia wojska 2. 

Armii przeszły do obrony, a w Warszawie 

wybuchło Powstanie. Ogniska walki 

powstańczej na Pradze wygasły w ciągu 

trzech dni, stłumione szybko przez jednostki 

frontowe (Bródno, stacja rozrządowa 

Warszawa Praga, Targówek, rejon Dyrekcji 

Kolei i Soboru Prawosławnego, Dworzec 

W s c h o d n i ,  p r z y c z ó ł e k  m o s t u 

Poniatowskiego), choć sporadycznie 

potyczki, zwłaszcza nocne, trwały jeszcze 

do 10 sierpnia. Około 200 osób rozstrzelano, 

a około 200 powstańców przeprawiło się 

przez Wisłę w ciągu sierpnia małymi 

grupami badź w pojedynkę i dołączyło do 

Powstania. W ten sposób Praga miała przed 

sobą stabilizujący się front sowiecko-

niemiecki, a za sobą Powstanie. Na Pradze 

znajdowało się około 200 tys. osób, 

w l i c z a j ą c  w  t o  w y p ę d z o n y c h                        

z miejscowości przyległych do linii frontu. 

Formalnie władzê na tym terenie sprawował 

„Korück‖ - Kommendant des rückwertigen 

Armee Gebietes 532 - Dowódca Tyłowego 

Obszaru Armii. Był nim gen. porucznik 

Friedrich Gustav Bernhard. Kiedy front 

zamarł bez ruchu, rozpoczeły się 

systematyczne wywózki ludności                   

z kolejnych dzielnic Pragi, od Gocławka i 

Grochowa poczynając. Rozpoczęte przed 15 

sierpnia, nasiliły się od 20 sierpnia i trwały 

do 9 września. Początkowo obejmowały 

mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat,             

w końcowym etapie również kobiety do lat 

45 nieobarczone małymi dziećmi. Trudno 

dopatrzyc się prawidłowości w kierowaniu 

transportów, na ogół odchodziły one do 

Rzeszy z przeznaczeniem na roboty 

przymusowe, ale również do obozów 

koncentracyjnych (zwłaszcza z tzw. Starej 

Pragi). Odbywała się także planowa 

wywózka i niszczenie urządzeń kolejowych 

oraz przemysłowych, demontaż i wywózka 

parku maszynowego oraz instalacji, 

wreszcie wysadzanie w powietrze 

zabudowań fabrycznych (m.in. Zakłady 

Optyczne, Zakłady Tele i Radiotechniczne - 

popularna „Dzwonkowa‖, Zakłady 

„Perkun‖). W ten sposób na Pradze 

z r e a l i z o w a n o  a k c j ę  o k r e ś l a n ą                          

w dokumentach niemieckich Jako 

Auflockerung, Räumung, Lähmung und 

Zerstörung (ARLZ), wykonaną następnie        

w pełni w lewobrzeżnej Warszawie po 

kapitulacji Powstania. Wprawdzie Praga 

poniosła, poza przemysłem i siecią 

kolejową, stosunkowo niewielkie straty 

materialne, niemniej jej mieszkańcy byli 

poddani represjom i doznawali wszelkich 

uciążliwości właściwych dla strefy 

przyfrontowej. 10 września rozpoczęło się 

natarcie 1. Dywizji Piechoty im.                 

T. Kościuszki oraz 175. i 176. sowieckiej 

D P  z a k o ń c z o n e  1 4  w r z e ś n i a 

„wyzwoleniem‖ Pragi i osiągnięciem linii 

Kanału Żerańskiego. Praga jako całość 

pozostawała więc nadal w bezpośrednim 

zapleczu frontu, ale już w zupełnie innej 

sytuacji, az do wielkiej styczniowej 

ofensywy. 

   Zestawienie strat ludzkich byłoby 

niepełne, gdybyśmy nie dodali do niego 

strat wojska powstańczego. Stan 

wyjściowy na dzień 1 sierpnia wynosił 32 

tys. ludzi, z czego w oddziałach liniowych 

18 tys. Wzrastał on mimo strat w wyniku 

dopływu ochotników i osiągnał, wraz ze 

służbami pomocniczymi, maksymalny 

stan 45-46 tys. czynnych uczestników 

Powstania. Zginęło około 16 tys. 

powstańców. W tej liczbie mieści się 10 

tys. poległych oraz 6 tys. zaginionych, 

których należy uznać za zabitych, 20 tys. 

zostało rannych, w tym 5 tys. ciężko. Do 

niewoli trafiło 15 tys. (w tym 900 

oficerów i 2 tys. kobiet - Żołnierzy 

Powstania w różnych stopniach 

wojskowych), reszta, licząca 5-6 tys., 

opuściła miasto wraz z ludnością cywilną. 

Nie można pominąć również strat idacego 

ze wschodu Wojska Polskiego. W boju o 

Pragę 10-14 września 1. Dywizja Piechoty 

straciła 1792 poległych i rannych, 

natomiast w walkach na przyczółkach 

czerniakowskim i żoliborskim zginęło 

ponad 2297, a rannych zostało 1467 

żołnierzy z 9. pp (3. DP) i 6. pp (2. DP). 

Były to dywizje polskie. 

   Sumując, niezależnie od tego, którą                

z trzech wielkości przyjmiemy za 

najbliższą prawdy, straty pozostaną 

ogromne. A ich ilustracją niech będzie 

zbiorcze zestawienie strat Warszawy        

w ludziach za cały okres wojny i 

okupacji: 

Wrzesień 1939 20 000 

 Egzekucje i mordy 82 000 

 Zagłada Żydów latem 1942 310 000 

 Zagłada Żydów wiosną 1943 60 000 

 Powstańcze wojsko 16 000 

 Berlingowcy 4000 

 Powstańcza ludność cywilna  

min. 150 000 
Zgony w obozach koncentracyjnych 45 000 

(w tym ofiary wśród deportowanych po 

upadku powstania) 

Zgony na robotach przymusowych               

w Rzeszy 52 000 (w tym ofiary wśród 

deportowanych po upadku powstania) 

Razem: 739 000 (369 000 Polaków), w tym 

w Powstaniu min. 170 000 plus część           

z około 100 000 Warszawiaków zmarłych  

w obozach koncentracyjnych i na robotach 

w czasie całej okupacji a deportowanych po 

upadku Powstania.  
 
 

Znalazłem dokładną statystykę strat 

ludzkich w Powstaniu Warszawskim. 

   Na samym końcu tego raportu, są 

wymienione l iczby ofiar .  Jak 

wspomniałem Niemców zginęło tylko 

1.700. a obywaleti polskich okolo 200.000 

plus później w obozach i na robotach itd. 

w sumie 369.000  Nie dziwię się, że 

niektórzy historycy uważają, że to 

powstanie nie opłacało się z każdego 

punktu widzenia, tak strategicznego jak 

moralno-partriotycznego.   ❒ 



 

Polish Retirement Foundation 

SZAROTKA 
R E S I D E N C E 

 

 
 
 

 
 

 

 

3400 West Adams Boulevard 
Los Angeles, California 90018 

 

O F E R U J E 
Pokoje z całodziennym utrzymaniem, 

umiarkowane, przystępne ceny 

Tel. (323)-735-1381 

 

ARIZONA  

              

            niskie podatki       niskie ceny 
 

          nowe domy już od $130,000 
 

         

                   Darmowe konsultacje 
 

         Darmowy serwis dla kupujących 
 

    Pomoc w uzyskaniu najlepszej pożyczki 
 

    Stan Żarkowski  -  Realtor 
 623 512 7336 cell     623 298 2404 office     623 298 7774 fax 

 

Polski Spedytor/Polish Freight Forwarder 

(http://www.americanserviceslax.com) 

 

Przesyłki osobiste: „Mienie”/Samochody 

A także fracht komercyjny - Polska 

Oraz reszta świata – „od drzwi do drzwi” 

Droga morska i lotnicza 
Personal effects/cars 

Commercial freight for Poland and worldwide 
 

Uprzejmy, szybki, pewny i uczciwy serwis 

W Los Angeles od 1989 
 

Tel: 310 335 0100   Fax: 310 414 2016 

e-mail: info@americanserviceslax.com 

Polski język: 310 628 9990 albo 310 382 0254 
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Polonijna Dyscoteka w Los Angeles  
ZAPRASZA  

na  ponowną  dyscoteke  dla  Polonii  
 

12 -wrześnie br. 
 

Dyscoteka odbędzie się w godzinach od 7:00 pm do 2:00 am  
 

Wstęp $ 15.00    —    Super muzyka J&J  
 

Bar wraz z przekąskami otwarty do 2;00am  
 

ZAPRASZAMY! 

Adres 3424 w.Adams blvd. LA CA 90018 

Ks. Kamieński - Wakacje ze str. 19 
 

w toczkę przypomina mi czasy tuż po 

wojnie, kiedy pod madzorem „brata ze 

Wschodu” formowano u nas rządy PRL-u. 

Tak jak wówczas tak i teraz ideologia 

a t e i z m u  w s ą c z a  s i ę  p o w o l i                       

w społeczeństwo. Podobna taktyka walki          

z Kościołem jest żywcem wzięta z PRL-u. 

Dzięki Opatrzności Bożej w tamtym 

czasie mieliśmy Prymasa Tysiąclecia, 

który potrafił odważnie stawić czoło 

ateizmowi. Ks Kard St Wyszyński 

wycierpiał dużo, bo go szkalowano, 

nazywano zdrajcą, obrzucano błotem i 

nazywano wrogiem PRL. Musiał też 

odsiedzieć w więzienu. 

   Całe szczęście że i na nasze czasy Boża 

Opatrzność dała nam ludzi niezłomnych, 

którzy bronią narodu i Kościoła przed 

ateizacją. Mam na myśli Radio Maryia 

oraz Ojca Rydzyka, który jest nieugięty  

w walce z ateizmem. Tylko w tym 

kontekście można zrozumieć ataki na 

Radio Maryia, na Ojca Rydzyka i jego 

współpracowników i na dzieła związane  

z Radiem Maryia. Przeciwnicy boją się 

Radia Maryia jak diabeł święconej wody. 

Przeciwnicy boją się Radia Maryia, TV 

Trwam czy „Naszego dziennika” bo te 

instytucje to jakby mała wysepka na 

morzu kłamstwa i obłudy. Radio Maryja 

mówi prawdę, demaskuje fałsz i wskazuje 

właściwą drogę dla narodu poskiego. 

Walczą o to „Aby Polska była Polska”, 

aby Polski nie sprzedano za pół darmo           

w obce ręce.   ❒ 

Cybulski - Powstania ze str. 18 
 

   Obok lotów z Brindisi, w których poza 

Polakami brali udział Brytyjczycy, 

Kanadyczycy i Południowo-afrykańczycy, 

Polacy starali się o pomoc amerykańską. 

Uzyskano ją w połowie sierpnia, ale loty 

amerykańskich „latających fortec” były 

niemożliwe bez zgody sowieckiej, bo 

ciężkie olbrzymy, latające tylko w dzień 

wymagały osłony myśliwców i 

możliwości lądowania po dokonanych 

zrzutach. 

   Wreszcie po wielu naciskach przyszła    

w połowie września sowiecka zgoda i już 

18 września 110 amerykańskich 

zamolotów dokonało zrzutów na 

ostatkiem sił walczącą Warszawę. 

Niestety większość broni, amunicji i 

medykamentów trafi ła  do rąk 

niemieckich. Skrawki miasta, na których 

trzymali się jeszcze powstańcy, były tak 

rozrzucone i tak poprzegradzane 

pozycjami niemieckimi, że duży 

amerykański wysiłek przyniósł bardzo 

skromne rezultaty. Nie spełniły się 

nadzieje zwiazane z desantem na Powiślu, 

nie przyniosły prawie żadnej już korzyści 

sowieckie zrzuty, które nie miały (chyba 

celowo) spadochronów i przeważnie 

ulegały zniszczeniu. Trzeba więc było 

nawiązać rozmowy kapitulacyjne. 

   Po 63 dniach niezwykle ciężkich walk, 

kto wie czy nie najbardziej zawziętych        

w całej Drugiej Wojnie Światowej i 

zaznaczonych wyjątkowym niemieckim 

okrócieństwem, Warszawa musiała się 

poddać. Umowę kapitulacyjną podpisano 

2  października. Dzięki jednak deklaracji 

Rządów Stanów Zjednoczonych i 

Wielkiej Brytanii z dnia 30 sierpnia, 

uznającej Armię Krajową za  integralną 

część Polskich Sił Zbrojnych, umowa 

przewidywała, że wszyscy żołnierze AK i 

wszystkie inne podległe dowództwu 

powstania formacje korzystać będą z praw 

Konwencji Genewskiej, dotyczącej 

traktowania jeńców wojennych. 

   Wielki warszawski zryw zakończył się 

niestety klęską. Prawie całkowitej 

zagładzie uległa stolica Polski, grzebiąc 

pod gruzami wielowiekowe zabytki 

historyczne i bezcenne zbiory. To, co nie 

uległo zniszczeniu w czasie walk, 

wysadzały w powietrze i paliły teraz 

specjalne oddziały niemieckie. Straty 

ludności cywilnej obliczane są do 200 

tysięcy zabitych. Sami powstańcy stracili 

ponad 15 tysięcy zabitych lub 

zaginionych i 7 tysięcy ciężko rannych. 

Była to najwspanialsza, najbardziej 

ideowa polska młodzież – kwiat 

dwudziestolecia naszej niepodległości. 

   Klęska militarna była dla Polaków tym 

boleśniejsza, bo wymagająca poraz drugi 

kapitulacji wobec Niemców, w czasie gdy 

po drugiej strony Wisły stali ich 

zwycięscy przeciwnicy należący do obozu 

aliantów. Boleśniejszą jednak od niej była 

klęska polityczna, o wiele bardziej 

doniosła w skutkach, a spowodowana 

małodusznością i krótkowzrocznością 

Pogonowski - Bomba ze str. 18 
 

zaciekłej walki i naturalnie do stosowania 

tortur na wziętych do niewoli żołnierzach 

USA. Dzieje się tak mimo istnienia prawa 

międzynarodowego zakazującego 

stosowanie tortur. 

   M i m o  w i e l k i e j  a k u m u l a c j i 

kryminalnych praw amerykańskich i 

międzynarodowy oraz wypowiedzi 

pisarzy przeciwko stosowaniu tortur, rząd 

Bush‘a w czasie jego pierwszej kadencji  

z entuzjazmem nakazał stosowanie tortur, 

a następnie ostrzeżony o możliwych 

konsekwencjach, oficjalnie tortury 

zakazał, ale pozostawił wiceprezydentowi 

wolną rękę, żeby Dick Cheney nie tylko 

stosował tortury, ale również stosował 

skrytobójstwa na ludziach podejrzanych o 

udział w aktach terroru. 

   Ostatnio wyszło na jaw, że 

wiceprezydent Dick Cheney łamał prawo 

amerykańskie kiedy nakazał CIA nie 

tylko łamanie prawa, ale i nie meldowanie 

natychmiastowe zbliżających się akcji, 

takich jak szeroko zakrojone plany 

licznych skrytobójstw. Wice prezydent 

Dick Chenney świadomie i zdecydowanie 

zdecydował się działać ponad prawem, o 

czym obecnie nie ma ochoty publicznie 

mówić, tak jak to niedawno straszył 

publiczność schematem tykających bomb 

zegarowych, jako uzasadnieniem 

stosowania tortur. 

   Trudno powiedzieć jaką rolę odgrywała 

arogancja Busha i Cheney‘a, ale można 

zacytować obecnego szefa sztabu 

prezydenta Obamy, zaciekłego syjonisty, 

Rhama Emanuela, który powiedział że 

„każdy kryzys powinien być odpowiednie 

wyeksploatowany.‖ Podczas gdy 

odzywały się głosy potępiające używanie 

prowokacji 9/11 do najazdu na Irak, jak 

dotąd niewielu Amerykanów potępia 

łamanie prawa i stosowanie tortur i 

skrytobójstw, wprowadzone przez rządy 

Busha-Chenney‘a na podstawie 

dominującej władzy wykonawczej,          

w formie „imperialnej prezydentury,‖ 

stosowanej od czasów Zimnej Wojny, 

począwszy od prezydenta Trumana i jego 

decyzji ludobójstwa za pomocą bomb 

atomowych. 

   Prezydent Obama usiłuje poprawić 

opinię o USA i teraz w ramach gry 

dyplomatycznej, otrzymuje zbiorowe listy 

na zamówienie CIA, od byłych 

prezydentów krajów post-satelickich. 

Listy te wzywają o większe wpływy 

Waszyngtonu na politykę Europy 

Środkowo Wschodniej. Treść takiego listu 

podaje Washington Post z 19 lipca, 2009. 

W liście tym wyróżnia się podpis byłego 

prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, 

również byłego czeladnika KGB, który, 

jeszcze niedawno, w czasie jego kadencji, 

posłusznie zgodził się na torturowanie          

w Polsce, przez agentów CIA, 

przywożonych w tym celu na lotnisko         

w Szymanach, przywódców Al-Qaidy. 

   Faktycznie konstytucja USA nakazuje 

system kontroli władz ustawodawczych 

nad władzami wykonawczymi. System 

ten był wielokrotnie gwałcony w historii 

USA i rząd Bush‘a stworzył z niego tak 

zwany „executive juggernaut,‖ czyli 

„prawo łamiącą” władzę wykonawczą, 

która ignoruje prawa zatwierdzone przez 

władzę ustawodawczą, i stwarza dyktaturę 

opartą na rządach za pomocą dekretów. 

Bush‘owi udało się stworzyć „super-

imperialną prezydenturę,‖ która jest 

najgorszym i jednocześnie najbardziej 

szkodliwym skutkiem jego rządów dla 

Stanów Zjednoczonych.  

   Po rządach Busha-Cheney‘a pozostał 

fałszywy i skuteczny symbol „tykającej 

bomby,‖ przed którą władze mogą 

„natychmiast” niby ratować zagrożone 

społeczeństwo za pomocą tortur. Takimi 

sposobami Bush‘owi udało się stworzyć 

„super-imperialną prezydenturę” i na 

długo utrzymać system łamania 

konstytucji  amerykańskiej  oraz 

deprawować rządy w USA.   ❒ 
 

Cybulski - Bitwa 1920 ze str. 19 
 

   „W ciągu trzech dni (mowa o13, 14 i 15 

sierpnia), które Marszałek Piłsudski 

spędził wśród wojsk 4 Armii, 

zelektryzował je; przelał z własnej duszy 

w duszę walczących ufność i wolę 

pokonania wszelkich przeszkód. Nikt 

poza nim nie mógłby tego dokonać”. 

   Zwycięstwo sierpniowe przeszło do 

historii pod nazwą „Cudu nad Wisłą”. 

Stanisław Mackiewicz przypisuje 

autorstwo tego hasła dziennikarzowi, prof. 

S t r o ń s k i e m u ,  p r z e c i w n i k o w i 

Piłsudskiego, który uporczywie pragnął 

odebrać mu glorię zwycięstwa. Prawda 

jest jednak taka, że nie odniósł 

zwycięstwa nad  bolszewikami ani 

Kołczak, ani Wrangler, ani Denikin, ani 

Miller czy Judenicz. Nie zwyciężyli 

również angielscy czy francuscy 

generałowie, którzy białym armiom 

carskim przyjeżdżali na pomoc. 

Zwyciężyli  Polacy i zwyciężył Piłsudski, 

który w tych dziejowych dla nas chwilach 

był nam na wodza danym. To on, który 

żegnając się z żoną i córkami 

powiedział:”Wszystko jest w ręku Boga”, 

był dla Polski cudem. A dzień 15 sierpnia, 

dzień Święta Wniebowzięcia Matki 

Boskiej, pozostał odtąd również Świętem 

Żołnierza Polskiego.   ❒ 

naszych sprzymierzeńców, którzy ulegli 

Stalinowi już w Teheranie w 1943 roku, 

godząc się na przesunięcie Polski na zachód 

od Bugu. Zachowanie się sowieckiego 

partnera w czasie powstania oburzyło 

wprawdzie Churchilla i Roosevelta, ale nie 

potrafili (a może nie chcieli) oni jednak 

wyciągnąć z tego żadnych wniosków i 

pozostawili Polskę na łasce jej największego 

wroga – Stalina. 

   Powstanie upadło, ale duch walczących – 

tych wielu tysięcy poległych i tych którzy je 

przeżyli, pozostanie na zawsze w naszej 

historii symbolem niezłomności wobec 

przemocy, symbolem ofiary własnego życia 

dla Wolności i dla ideałów wyższych 

wypisanych od stuleci na naszych 

sztandarach: 

   „Bóg, Honor i Ojczyzna”   ❒ 


