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Rodziewicz - Dzień Flagi ze str. 19 
 

wiedzieć właśnie teraz kiedy jesteśmy       

w Unii Europejskiej kierującej się 

podobnymi zasadami które przyświecały 

naszym przodkom. Ponad 600 lat temu 

dokładnie w dniu 14 sierpnia 1385 roku  

w Krewie została zawarta unii polsko-

litewska w wyniku której w dniu 4 marca 

1386 roku został koronowany Królem 

Polski Wielki Książę Litewski Jagiełło. 

   Ten fakt trzeba było zaznaczyć              

w nowym herbie Polski. Odtąd przez 

prawie 400 lat herbem Polski będzie 

czwórdzielna czerwona tarcza na której 

przemiennie znajdować się będą Orzeł 

Biały i Litewska Pogoń. 
 

Trzeba zatem wiedzieć, że: polskie barwy 

narodowe symbolizują wielkie wspólne 

dzieło naszych przodków  

– tradycje Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów. 

   Państwa, które na obszarze ok. miliona 

km. kw. umożliwiało godny byt ludziom 

mówiącym kilkunastoma językami, 

wyznających kilkanaście religii. Państwo 

to nie było terenem 30-letniej wojny 

religijnej, która przeorała Europę w XVII 

wieku , ani nocy św. Bartłomieja. 

Państwo to wytworzyło nową jakość 

"polskości" o której tak pisał w swej 

książce "Pamięć i tożsamość" Ojciec św. 

Jan Paweł II: 

   Historycznie polskość ma za sobą 

bardzo ciekawa ewolucję. Takiej ewolucji 

nie przeszła prawdopodobnie żadna inna 

narodowość w Europie. Naprzód,                

w okresie zrastania się plemion Polan, 

Wiślan i innych, to polskość piastowska 

była elementem jednoczącym: rzec by 

można, była to polskość „czysta” .Potem 

przez pięć wieków była to polskość epoki 

jagiellońskiej: pozwoliła ona na 

utworzenie Rzeczypospolitej wielu 

narodów, wielu kultur, wielu religii. 

Wszyscy Polacy nosili w sobie tę religijną 

i narodową różnorodność. Sam pochodzę 

z Małopolski, z terenu dawnych Wiślan, 

silnie związanych z Krakowem. Ale nawet 

i tu, w Małopolsce-może w Krakowie 

bardziej niż gdziekolwiek-czuło się 

bliskość Wilna, Lwowa i Wschodu. 

   A więc polskość to w gruncie rzeczy 

wielość i pluralizm, a nie ciasnota i 

zamknięcie. Wydaje się jednak, że ten 

"jagielloński „wymiar polskości o którym 

wspomniałem, przestał być, niestety        

w naszych czasach czymś oczywistym...... 

   Polskie biało-czerwone barwy narodowe 

są  naszym dziedzictwem narodowym i 

mówią o naszej dumnej przeszłości. 

Trzeba o tym przypominać, oczywiście 

bez zbytniej megalomanii ale także bez 

kompleksów nie tylko Polakom ale także i 

światu. 

   Po raz pierwszy na masową skalę, 

polskie biało-czerwone barwy pojawiły 

się w Warszawie w dniu 3 maja 1916 roku 

z okazji obchodów 125 rocznicy 

Konstytucji. Komitet organizacyjny 

przypominał ustawę z 1831 roku o 

barwach narodowych i dawał praktyczną 

radę aby z rosyjskiej flagi wyciąć błękitny 

środkowy pas, i zszyć górny biały pas z 

dolnym czerwonym. Powstała wtedy 

polska flaga. 

   Z chwila odrodzenia się państwa 

polskiego po okresie zaborów Sejm 

Ustawodawczy w roku 1919 wprowadza 

flagę biało-czerwoną jako  flagę 

państwową oraz  drugą także w tych 

samych barwach z herbem Polski – 

Białym Orłem na białym pasie. Ten drugi 

rodzaj flagi jest stosowany po dzień 

d z i s i e j s z y  w y ł ą c z n i e                                 

w przedstawicielstwach dyplomatycznych 

państwa i jako bandera statków 

handlowych a także w portach morskich i 

lotniczych.  

   Zamieszczony we wstępie cytat, zwraca 

nam uwagę na symbolikę zawartą we 

flagach. 

I tak na fladze USA: Białe gwiazdki na 

niebieskim prostokącie oznaczają 

aktualną ilość stanów. Siedem poziomych 

czerwonych pasów i sześć białych, razem 

trzynaście pasów  symbolizują pierwszych 

13 brytyjskich kolonii, które występując 

przeciwko macierzy stworzyły podwalinę 

przyszłych Stanów Zjednoczonych. 

Flaga Francji nawiązuje do Wielkiej 

Burżuazyjnej Rewolucji Francuskiej. Był 

taki moment, w jej historii, gdy Król 

Ludwik XVI chcąc pozyskać lud Paryża 

włączył  do jego niebiesko-czerwonych 

barw swój królewski biały kolor. 

Flaga Wielkiej Brytanii jest kompilacją /

połączeniem/trzech krzyży: krzyża św. 

Jerzego/czerwony na białym tle/ 

symbolizującego Anglię, krzyża św. 

Andrzeja/ biały skośny na niebieskim tle/ 

symbolizującego Szkocję i krzyża św. 

Patryka/czerwony skośny na białym tle/ 

symbolizującego Irlandię. 

Flaga Czech  kolory biały i czerwony 

symbolizują Czechy zaś niebieski trójkąt 

symbolizuje Słowację. Jak widać te same 

kolory niebieski biały i czerwony 

istniejące na w/w flagach oznaczają w 

każdym przypadku co innego. 

   To samo dotyczy polskich biało-

czerwonych barw narodowych. 

   Takie same barwy ma Monaco, 

Indonezja i ponad 100 miast austriackich,  

niemieckich,  hiszpańskich czy 

szwajcarskich. 

    Nie można więc interpretować 

symboliki naszych barw w sposób 

uniwersalistyczny  pozbawiając  ich 

specyficznej polskiej  tradycji. 

   Połączmy więc nasze siły, umiejętności 

organizacyjne tak aby nasze barwy 

narodowe będące symbolem tradycji Unii 

polsko-litewskiej przemówiły pełnym 

głosem tak do nas Polaków jak i do 

świata. Jest to ważne właśnie teraz, gdyż 

1 lipca 2009 roku obchodziliśmy 440 

rocznicę zawarcia unii Polsko-Litewskiej 

zwanej Unią Lubelską 

   Jesteśmy to winni nie tylko Ojcu 

Świętemu Janowi Pawłowi II, a także 

sobie samym, naszym dzieciom i 

wnukom. 

   KTO NIE CENI I NIE SZANUJE 

SWEJ PRZESZŁOŚCI, NIE JEST 

G O D Z I E N  S Z A C U N K U 

TERAŹNIEJSZOŚCI ANI PRAWA DO 

PRZYSZŁOŚCI/JÓZEF PIŁSUDSKI/ 
 

GENEZA DNIA FLAGI RP 

 czyli 10 lat batalii Stowarzyszenia Rodu 

Rodziewiczów o przywrócenie polskim 

barwom narodowym treści historycznej. 

   Warto wiedzieć,  że  żądanie 

przywrócenia prawdy historycznej o 

symbolice naszych barw narodowych nie 

było inicjatywą naszych elit  naukowych 

ani politycznych.  To żądanie wyszło od 

zwykłych obywateli z małej nadmorskiej 

wioski Międzywodzia.  

   Wobec sprzeciwu Ministerstwa 

Edukacji Narodowej wprowadzenia 

rzetelnej wiedzy o naszych barwach 

narodowych do programów nauczania i 

do podręczników zrodził się pomysł 

u s t a n o w i e n i a  D n i a  F l a g i 

Rzeczypospolitej. 

   Ten Dzień Flagi ma nadrobić 

wielopokoleniową lukę w wiedzy o tym 

najpowszechniej stosowanym polskim 

symbolu narodowym. Odtąd rolę 

edukacyjną miały przejąć media. 

   Poprzez publiczną debatę i różnego 

rodzaju imprezy ten Dzień ma 

spowodować wprowadzenie wiedzy o 

naszych barwach do szkół, a przede 

wszystkim do świadomości wszystkich 

Polaków. 

   Stowarzyszenie Rodu Rodziewiczów 

mające swą siedzibę w „Zaścianku 

Rodziewicze” w Łuskowie na Wyspie 

Wolin jest pomysłodawcą Dnia Flagi i to 

z jego inspiracji Klub Poselski PO IV 

kadencji podejmując poselską inicjatywę 

ustawodawczą nadał temu pomysłowi 

rangę święta państwowego. Szczególną 

rolę odegrał w tej sprawie poseł PO 

Edward Płonka z Żywca, który kierował 

procesem legislacyjnym  Dnia Flagi 

   Nadal budzi nasze zdziwienie, że ta 

apolityczna inicjatywa, mająca tak duże 

znaczenie dla naszej tożsamości 

narodowej, spotkała się ze sprzeciwem 

Senatu, Rządu Leszka Millera, 

Samoobrony/ noszącej krawaty w biało-

czerwone barwy/ czy Ligi Polskich 

Rodzin /odmieniających patriotyzm 

poprzez wszystkie przypadki/ 

   Ten Dzień Flagi jest dziełem także 

posłów PiS. SKL, części posłów PSL i  83 

posłów SLD, którzy przełamując bariery 

partyjnej przynależności, wbrew 

stanowisku swego rządu głosowali za jego 

ustanowieniem. 

   Przyjęcie daty 2 maja nie jest 

przypadkowe. Nie jest także jak pisała 

przed laty „Polityka” – Zapchajdziurą      

„W tym dniu przez kilka dziesięcioleci 

polska flaga na polskiej ziemi była 

najbardziej ściganą flagą świata. W  tym 

dniu pilnowano ich zdjęcia ,tak aby po 

obchodach pierwszomajowych nie wisiały 

w dniu 3 maja w Święto Konstytucji 3 

Maja. 

   Drugi bardzo istotny powód to ten, iż 2 

maja jest Dniem Polonii i Polaków za 

granicą. Wszystkie nasze symbole 

narodowe  a w szczególności nasze barwy 

narodowe zgodnie z wolą naszych 

przodów łączą nas wszystkich. 

   Z przykrością muszę stwierdzić, że 

wymiar edukacyjny Dnia Flagi 

przesłonięty został obrzędowością. 

Nastąpił przerost formy nad treścią. Do 

chwili obecnej  nie możemy doprowadzić 

do publicznej debaty o symbolice naszych 

barw narodowych. Nie wiem, czy ci 

którzy nas edukują ,a także ci którzy 

uważają się za naszą elitę intelektualną 

mają świadomość, że tym samym 

przyzwalają na dalsze fałszowanie 

interpretacji symboliki naszych barw 

narodowych. 

   Co roku  z okazji świąt państwowych 

ubolewa się nad małą ilością 

wywieszonych flag. Niestety do chwili 

obecnej nikt nie potrafi zainicjować 

ogólnopolskiej akcji  pod hasłem : 
 

Bądź dumny   - wywieś flagę 

   Duma nie poparta wiedzą historyczną 

traci megalomanią, dlatego też popieramy 

wszystkie inicjatywy  mające na celu 

upowszechnienie prawdy o naszych 

barwach narodowych. 

   W tym roku, w lipcu będziemy 

obchodzili 600-ną rocznicę bitwy pod 

Grunwaldem. Po dziś dzień jest 

symbolem zawartej kilkanaście lat 

wcześniej Unii w Krewie. Trwała jeden 

dzień. 

   Zachodzi więc pytanie dlaczego o inny 

symbol, o symbolikę naszych barw 

narodowych pochodzących od wspólnego 

herbu Polski i Litwy musimy od 10 lat 

toczyć w wolnej Polsce naszą batalię.   ❒ 
 

__________ 

Służbie zdrowia ze str 19 
 

jedna trzecia ankietowanych (36 proc.),       

w tym jedynie 8 proc. to osoby całkowicie 

przekonane do tej propozycji. 

   W porównaniu z latami wcześniejszymi 

spadł przede wszystkim odsetek 

zdecydowanych zwolenników takiego 

rozwiązania. Z drugiej  strony                       

w odniesieniu do sytuacji sprzed dwóch 

lat zmniejszył się również (o 6 punktów) 

odsetek osób zdecydowanie mu 

przeciwnych. 

   Badanie „Aktualne problemy i 

wydarzenia” przeprowadzono w dniach 4-

10 lutego 2010 roku na liczącej 1021 

osób, reprezentatywnej próbie losowej 

dorosłych mieszkańców Polski.   ❒ 
 

__________ 

Łucyk - Karski ze str. 20 
 

   Lanzmann pyta emisariusza, czy 

denuncjowanie Żydów było w owym 

czasie ryzykowne. Odpowiedź Karskiego:  
Tak. (...) Począwszy od lutego czy marca 

1943 roku - mam fotokopie dokumentów - 

miały miejsce egzekucje (denuncjatorów), 

a ich nazwiska zostały opublikowane. 

Natura tej zbrodni została sprecyzowana 

(przez Państwo Podziemne). 

   Według „L’Express”, w nieznanych 

dotąd fragmentach rozmowy z reżyserem 

„Shoah” polski kurier zwraca też uwagę, 

że jego rozmówcy z amerykańskiego 

establishmentu nie przejęli się losem 

europejskich Żydów. Kurier relacjonuje 

m.in. rozmowę z Cordellem Hullem, 

ówczesnym amerykańskim sekretarzem 

stanu USA, i konstatuje: „Całkowity brak 

zainteresowania (tym tematem). 

Rozmowa została skierowana w stronę 

polskiego ruchu oporu (...) problemów ze 

Związkiem Radzieckim”. W podobny 

sposób miał zareagować” reprezentujący 

Watykan w USA abp Amleto Cicognani. 

Był on zainteresowany przede wszystkim 

- według Karskiego - „wiarą Polaków w 

tak strasznych warunkach”.  

   We Francji toczy się od kilku miesięcy 

dyskusja wokół opublikowanej jesienią 

ubiegłego roku dokumentalno-literackiej 

opowieści „Jan Karski” Yannicka 

Haenela. Znajdowała się ona przez wiele 

tygodni na francuskich listach 

bestsellerów i zyskała uznanie krytyków 

literackich. Jednocześnie wywołała dużo 

kontrowersji natury faktograficznej,        

w tym gwałtowną polemikę między 

Haenelem a Lanzmannem. Ten ostatni 

zarzucił pisarzowi „fałszowanie” historii i 

postaci samego Karskiego. Haenel 

ripostował, że jako pisarz miał prawo          

w części swej książki posłużyć się fikcją 

literacką. Na fali zainteresowania postacią 

polskiego kuriera wznowiono w marcu we 

Francji wojenne wspomnienia Karskiego 

„Tajne Państwo”, wydane po raz pierwszy 

w 1944 roku. Książka, opublikowana 

przez wydawnictwo Robert Laffont pt. 

„Moje świadectwo dane światu. Historia 

Państwa Podziemnego„, znalazła się od 

razu na liście 20 francuskich bestsellerów 

w kategorii „literatura faktu„.    ❒ 
 

__________ 
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Rada i Muzeum 

   Skończyła się moja kadencja                   

w Amerykańskiej Radzie Upamiętniania 

Holokaustu (US Holocaust Memorial 

Council -- USHMC). Ponieważ jest to 

instytucja bliżej nieznana w Polsce, warto 

ją przybliżyć rodakom. Skupię się na 

intelektualnych kulisach powstania tej 

instytucji oraz na pewnych mechanizmach 

wewnętrznych jej działania. 

   USHMC ma do czynienia właściwie ze 

wszystkimi sprawami dotyczącymi 

upamiętaniania Zagłady Żydów                  

w Stanach Zjednoczonych i często poza 

ich granicami bowiem jest ciałem 

doradczym i nadzorczym US Holocaust 

Memorial Museum (USHMM), czyli 

Amerykańskiego Muzeum Upamiętniania 

Holocaustu. Muzeum zaś jest głównym 

centrum badań i edukacji o ludobójstwie 

Żydów przez niemieckich narodowych 

socjalistów oraz szeroko rozumianych 

tematach pokrewnych. Jest to placówka 

bardzo wpływowa w amerykańskim życiu 

naukowym, społecznym, kulturowym i 

politycznym. 

   Prestiżowa pozycja USHMM jest 

ukoronowaniem wielkiego wysiłku 

społeczności żydowskiej w Ameryce. 

Osiągnięcie te stało się możliwe przede 

w s z y s t k i m  d z i ę k i  z m i a n o m 

mentalnościowym w społeczeństwie 

amerykańskim, a w tym i osób, które 

przeżyły Zagładę i ich dzieci.  
 

Kontekst 

   Zaraz po drugiej wojnie światowej 

jednak większość społeczności 

żydowskiej nie koncentrowała się na 

upamiętnianiu Holocaustu. Do lat 

sześćdziesiątych Izrael miał większe 

problemy niż pamięć o rzezi. Ponadto 

istniała tam nawet pewna awersja            

w stosunku do Żydów europejskich, 

którym zarzucano rzekomą pasywność       

w obliczu eksterminacji, a więc 

odwrotność postawy wojowniczej 

kultywowanej przez młode państwo 

żydowskie. A nowoprzybyli na Zachód, 

szczególnie do USA po prostu chcieli 

koszmar Holocaustu zapomnieć. Zajęci 

byli utrzymaniem rodziny, budowaniem 

swoich pozycji w nowym społeczeństwie. 

A społeczeństwo to było w najlepszym 

wypadku indyferentne. Uniwersytety były 

nawet pasywnie wrogie. Dominował 

przecież paradygmat WASP – White 

Anglo-Saxon Protestant. O sprawach 

żydowskich nikt nie chciał słyszeć. 

   Gdy w 1952 r. na Columbia University 

Raul Hilberg zdecydował się pisać 

doktorat o eksterminacji Żydów               

w Europie jego promotor kazał mu się 

puknąć w głowę i oznajmił mu, że to 

„pocałunek śmierci.” Miało to zrujnować 

karierę Hilberga. Ale ten się uparł. 

Obronił doktorat. Był pierwszy. Ale 

zapłacił dużą cenę. Prawie dziesięć lat 

zajęło mu znalezienie wydawnictwa dla 

swego doktoratu. W końcu mały 

chicagowski wydawca zgodził się 

opublikować pracę bowiem zgłosił się 

dobroczyńca, który zapłacił za nakład: 

kupił 1000 egzemplarzy na pniu (przy 300 

zakupionych książkach już zwraca się 

koszt druku). 

   W międzyczasie inni najbardziej 

świadomi przedstawiciele społeczności 

żydowskiej podjęli kroki aby przechować 

pamięć o Zagładzie. Nie zrażając się 

wrogością tzw. mainstream instytucji 

amerykańskich zaczęli tworzyć swoje. 

Dostosowywali również do nowych 

potrzeb już istniejące fundacje czy 

organizacje żydowskie. Dawali stypendia 

na badania nad Zagładą. Przede 

wszystkim zaczęli zbierać wspomnienia, 

zachęcać do spisywania pamiętników, 

oraz prosić o pamiątki: zdjęcia, 

dokumenty, przedmioty z okresu Zagłady. 

Proces ten w naturalny sposób łączył 

wysiłek oddolny z luźną koordynacją 

odgórną.   Oddolnie indy widualne  osoby  
 

Chodakiewicz do str.  23 

Chodakiewicz ze str. 17 
 

spisywały wspomnienia, czy wysyłały 

młodzież do zbierania relacji. Nie tylko 

umocniało to więzi międzypokoleniowe, 

ale również uczyło młodych historii 

żydowskiej. Często w procesie spisywania 

i zbierania relacji brały udział całe 

ziomkostwa: stąd setki ksiąg pamięci 

publikowanych przez uchodźców z miast i 

miasteczek Polski, zwykle po hebrajsku 

czy yidisz. Odgórnie natomiast kierowano 

kampanią zbierania funduszy, tworzono 

instytucje, najpierw pozauniwersyteckie, 

następnie katedry. Powstawały własne 

wydawnictwa: książkowe, środowiskowe, 

oraz naukowe. Państwo Izrael zaczęło 

tutaj bardzo ściśle współpracować              

z diasporą. Wzajemnie się uzupełniano i 

wspomagano. Pomagało to podtrzymywać 

charakter narodowy i jedność etno-

religijną oraz dawało powód do spotkań, 

dyskusji, konferencji. Podkreślmy raz, że 

to wszystko bardzo długo działo się poza 

amerykańskim mainstream.  
 

Nowy paradygmat kulturowy 

   Tymczasem dwadzieścia lat po wojnie 

zaczęła się też zmieniać atmosfera wśród 

społeczności chrześcijańskiej Zachodu. Po 

rewolucji kulturowej lat sześćdziesiątych 

Ameryka zaczęła łaskawszym okiem 

patrzeć na mniejszości. Nowe pokolenie 

naukowców zainteresowało się nie tylko 

pionierskimi odkryciami profesora 

Hilberga, ale również rozpoczęło własne 

badania. Wielu opierało się głównie na 

nie zweryfikowanych wspomnieniach 

żydowskich, również księgach pamięci. 

Tym sposobem zasoby relacji z Yad 

Vashem czy instytucji żydostwa 

amerykańskiego stały się głównym 

punktem odniesienia na Zagładę (a w tym 

na stosunki polsko-żydowskie). Pod 

koniec lat siedemdziesiątych Holocaust 

zaistniał na poziomie kultury popularnej. 

Odzwierciedleniem tego była przede 

wszystkim produkcja telewizyjna z roku 

1977 pod tytułem „Holocaust,” który to 

film, nota bene, pokazuje polskich 

żołnierzy rozstrzeliwujących Żydów dla 

Niemców.  

   Można powiedzieć, że w USA 

Holocaust stał się chyba najważniejszym 

punktem odniesienia jeśli chodzi o etykę. 

Paradygmatyczna funkcja Shoah opierała 

się też logicznie o postulat wyjątkowości 

tej katastrofy w dziejach. Przez pryzmat 

Zagłady postrzegano inne zjawiska, 

definiowano Zło Absolutne. Do niedawna 

ludobójstwo na Żydach – jako jedyne 

zjawisko – pozostawało właściwie 

jedynym pewnikiem cywilizacji 

zachodniej. Nie podlegało dekonstrukcji 

ani innym post-modernistyczym 

ćwiczeniom. Nie kwestionował tej 

katastrofy dziejowej nikt oprócz mało 

znaczącej, skrajnej garstki negacjonistów.  

A jednocześnie wiedza o Zagładzie 

stawała się niemal powszechna wśród 

Amerykanów. Oprócz filmu, sztuki i 

teatru, nauka o Zagładzie znalazła się        

w programach szkolnych. Właściwie 

każde dziecko wie o eksterminacji Żydów 

przez nazistów (którzy, nota bene, nie 

mają narodowości, chociaż nierzadko 

określa się ich jako „Polaków”).   

   Pod koniec lat siedemdziesiątych 

momentum w kulturze przełożono na 

politykę. Aktem Kongresu  stworzono 

Muzeum Holocaustu w Washington, DC. 

Gwarantowało to utrzymanie placówki za 

pieniądze podatnika. Ale i naturalnie 

podjęto duży wysiłek aby zbierać 

dodatkowe fundusze w społeczeństwie na 

działalność placówki. Pieczę nad 

USHMM obięła grupa prominentnych 

działaczy żydowskich, a w tym laureat 

nagrody Nobla, Eli Wiesel. To właśnie 

oni tworzyli pierwszą Radę. 
 

Rada i Muzeum 

   Członkostwo w Radzie jest zaszczytem. 

Uczestnictwo jest naturalnie pro bono. 

Poprzedzone jest indywidualną lustracją 

kandydatów. Tych nominuje Prezydent 

USA. Zwykle odbywa się to z klucza 

partyjnego, to jest Demokrata mianuje 

Demokratów, a Republikanin swoich. Ale 

nie zawsze. Czasami Prezydent 

Republikański mianuje prominentną 

osobę o innej orientacji politycznej. Na 

przykład ,  za  moje j  kadencj i , 

neokonserwatywny George Bush 

mianował liberała Eda Kocha, byłego 

burmistrza Nowego Jorku. Nominacje 

dostają też zasłużone w różny sposób 

osoby z rekomendacji politycznych 

sojuszników czy nawet osobistych 

przyjaciół Prezydenta. Na przykład, 

często nominuje się osoby zamożne. Nie 

tylko dlatego, że poparły finansowo 

kampanię prezydencką, ale również 

dlatego, że swoimi środkami mogą bardzo 

pomóc Muzeum i sprawie upamiętniania 

Holocaustu. 

   Wiele osób ubiega się o zaszczyt 

uczestniczenia w Radzie, ale nie wszyscy. 

Ja na przykład nie lobbowałem w swoim 

imieniu. Po prostu zwolniło się tzw. 

„polskie miejsce” w USHMC i zwrócono 

się do mnie o kandydowanie. 

Odmówiłem, podając dwóch innych 

kandydatów: Profesora Thaddeusa 

Radziłowskiego, który był wtedy 

rektorem St. Marys College of Ave Maria 

University (dziś szef PIAST Institute       

w Detroit), oraz Charlesa Chotkowskiego, 

który jest szefem zespołu dokumentacji 

Holocaustu przy Kongresie Polsko-

Amerykańskim. Niestety obaj są 

Demokratami, a więc ich kandydatury 

przepadły.  

   Biały Dom chciał chrześcijańskiego 

konserwatystę polskiego pochodzenia. 

Zwrócono się do mnie ponownie             

w sierpniu 2004 r. Zgodziłem się. 

Zostałem więc nominowany (nominee). 

Proszono o wypełnienie rozmaitych form, 

a w tym podanie pełnej listy 

bibliograficznej moich publikacji. Jest 

tego kilkaset pozycji. Przez ponad pół 

roku byłem lustrowany przez służby 

prezydenckie. Chodzi o to aby w Radzie 

na znalazł się ktoś ze złą przeszłością: 

bandyta, złodziej, czy ekstremista 

polityczny. Jednym słowem, celem 

lustracji jest wyeliminowanie zagrożenia 

dla Państwa, a w tym wypadku dla 

Prezydenta USA.  

   W kwietniu 2005 r. Biały Dom zwrócił 

się do mnie ponownie, informując, że nie 

znaleziono przeszkód mojej nominacji, 

oraz pytając, czy wciąż się zgadzam 

służyć w Radzie. Potwierdziłem.              

W międzyczasie dowiedziałem się, że 

grupa „życzliwych” i „tolerancyjnych” 

przygotowała list otwarty atakujący        

G . W .  B u s h a ,  ż e  n a z n a c z y ł 

„antysemitę” (czyli mnie) na tak ważną 

funkcję. List odrzuciła redakcja The 

Washington Post, za pozostaję wdzięczny 

Anne Applebaum. W każdym razie 

niedługo potem w imieniu Prezydenta 

USA zaprzysiągł mnie oraz grupę innych 

naznaczonych (apointees) Michael 

Ch e r to f f ,  mi n i s t e r  d o  sp ra w 

bezpieczeństwa narodowego (Homeland 

Security).  Dostaliśmy specjalne 

dokumenty od rządu federalnego 

identyfikujące nas jako członków Rady.  

   W USHMC panuje duży poziom 

idealizmu. W końcu właściwie prawie 

każdy z członków ma bliższych 

krewnych, którzy zginęli w czasie II 

wojny światowej. Uczestnictwo w Radzie 

odzwierciedla chęć upamiętnienia ofiar. 

Postawa taka jest bardzo godna podziwu. 

Nie ma tutaj żadnego relatywistycznego 

„wybierzmy przyszłość” poprzez 

zamilczenie o przeszłości. Dla 

uczestników USHMC przeszłość ma 

bardzo wielkie znaczenie bowiem 

wpłynęła na teraźniejszość i kształtuje 

przyszłość. 

   Naszym zadaniem było wspierać 

działalność Muzeum na wszystkich 

możliwych poziomach. Dotyczy to nie 

tylko pomocy finansowej placówce, ale 

również uczestnictwa w jej działalności. 

Ogólnie, istnieje zakres obowiązków, 

które każdy uczestnik Rady powinien 
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Twoja pomoc jest potrzebna 

zaangażuj się  

w działalność Polonii Zostań 

członkiem  

polskiej organizacji 
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   Dokumenta lny f i lm Tomasza 

Sekielskiego „Władcy marionetek”, 

wyemitowany już dwukrotnie (14 i 15 

marca br) w TVN,  wywołał spore 

poruszenie na publicystycznych forach  i 

wielu dziennikarzy podzieliło się                  

z publiką swoimi opiniami. Przeszukując 

Internet odnoszę wrażenie, że większość 

piszących ma żal do Sekielskiego i raczej 

mu zazdrości, że oto dostał forsę i kamerę 

Jak oligarchia okradła 

obywateli USA 
Iwo Cyprian Pogonowski 
 

   Stoimy wobec nowych zagrożeń 

ludzkości u progu XXI wieku. Zagrożenia 

ekonomiczne dobrze opisuje Dawid 

DeGraw w książce pod tytułem: „Elity 

ekonomiczne dokonały nadzwyczajnego 

puczu,” (The Economic Elite Have 

Engineered an Extraordinary Coup”),        

w której udowadnia, że zagrożone jest 

istnienie klasy średniej w USA. 

   „Oligarchia amerykańska nie szczędzi 

wysiłków w ukrywaniu swego istnienia, 

co jej ułatwia publiczność amerykańska 

trzymająca się fikcji „równości” jako 

ostatniej deski ratunku i zamyka oczy na 

to, co się naprawdę dzieje” – według 

Michaela Linda znanego reżysera i 

działacza. 

   Wspólnym wrogiem jest pozbawienie 

politycznej reprezentacji 99% ludności 

USA za pomocą skutecznego przekupstwa 

przez dobrze zorganizowaną ekonomiczną 

elitę obydwu partii i wszystkich trzech 

części rządu od wykonawczej, przez 

u s t a w o d a w c z ą  d o  w y m i a r u 

sprawiedliwości. Gospodarka USA, rząd i 

system podatków zagraża 99% 

Amerykanów, których sytuacja będzie 

nadal pogarszać się z powodu 

stosowanego przeciwko nim terroryzmu 

ekonomicznego, do którego publiczność, 

niestety, przyzwyczaja się przy 

jednoczesnej „wojnie przeciwko 

terrorowi” (jak gdyby terror były jedną ze 

stron w walce). 

   USA ma największą i najbogatszą 

gospodarkę na świecie a mimo tego 

jednocześnie ma najwyższe wskaźniki 

biedy wśród państw uprzemysłowionych. 

Ponad 50 milionów Amerykanów żyje       

w ciężkiej biedzie. Połowa dzieci w USA 

przeżywa okresy, w których potrzebuje 

kartek na żywność w okresie swego 

d z i e c i ń s t w a .  O b e c n i e  l i c z b a 

najbiedniejszych w USA rośnie 20,000 

ludzi dziennie. W roku 2009 jedna            

z pięciu rodzin nie miała dosyć pieniędzy, 

żeby kupić żywność tak, że 24% rodzin 

włącznie z ich z dziećmi głodowało. Głód 

w USA obecnie osiąga szczyt w historii 

tego kraju. 

   Obecnie 50 milionów obywateli USA 

nie ma ubezpieczenia na zdrowie i blisko 

półtora miliona Amerykanów ogłosiło 

bankrupctwo, czyli upadłość, w 2009 roku 

co jest o 32% więcej niż 2008 roku. 

Choroby powodują ok. 60% upadłości i 

jednocześnie 75% upadłości jest               

z powodu chorób w rodzinach 

ubezpieczonych, ale oszukiwanych przez 

towarzystwa ubezpieczeniowe działające 

według motywu zysku i konkurujące na 

giełdzie nowojorskiej. Nic dziwnego, że 

w USA służba zdrowia jest najdroższa na 

świecie, tak, że Amerykanie są zmuszeni 

płacić dwukrotnie więcej niż obywatele 

innych państw a jednocześnie służba 

zdrowia w USA stoi na 37. miejscu na 

ś w i e c i e  w ś r ó d  k r a j ó w 

uprzemysłowionych. 

   Od początku obecnego kryzysu 

Amerykanie stracili 5,000 miliardów 

dolarów z emerytur oraz 13,000 

miliardów dolarów w wartości ich 

domów. W czasie pierwszego roku 

kryzysu pracownicy w wieku 55-60, 

którzy przepracowali 20-29 lat średnio 

stracili 25% wartości ich funduszu 

emerytalnego (401k). Długi osobiste 

przedstawiały 65% wydatków w roku 

1980 a w 2009 osiągnęły 125%. Obecnie 

25 milionów domów ma niższą wartość 

rynkową w USA niż zadłużenie 

hipoteczne. 

   Co dzień banki dokonują 10,000 

eksmisji i niektóre banki dają łapówki, 

żeby ludzie nie niszczyli odbieranych im 

domów. Ponad pięć milionów rodzin         

w USA straciło domy a do 2014 liczba ta 

wzrośnie do trzynastu milionów, podczas 

gdy obecne  d ługi  hipo teczne 

przedstawiają niższą wartość rynkową niż 

jest warte ich zadłużenie.   Deutsche Bank  
 

KATYŃ... 
Siedemdziesięciolecie 
Kazimierz Cybulski 
 

„...I pokłonię się raz jeszcze po raz  

trzeci mogile najgłębiej rozdartej 

w podsmoleńskim, naddnieprowym  

lesie, gdzie mu czaszkę kulą wroga  

przebito - 

 

niech sprawuje naszą wieczną  

wartę na skrzyżowaniu stuleci, 

niech na rękach zawiązanych  

uniesie nieśmiertelną  

Rzeczpospolitę!...” 

(Józef Łobodowski - Nasze granice) 
 

K A T Y Ń - słowo to powinno stać się 

zawołaniem dla narodu polskiego. Tam 

bowiem w podsmoleńskim lesie oraz          

w Charkowie, ‘Twerze, Miednoje i wielu, 

wielu innych jeszcze do dziś nieznanych 

miejscach kaźni, rosyjscy bolszewicy 

wymordowali ponad 22,000 polskiej 

inteligencji. Wyrok ten podpisany przez 

Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa i 

Mikojana 5 marca 1940 roku, jest jednym 

z wielu bestialskich aktów imperializmu 

sowieckiego, przed którym bledną 

wszystkie inne metody eksterminacyjne 

rządów carskich w stosunku do narodu 

polskiego. A był on dopiero początkiem. 

   Dziś z całą pewnością można 

stwierdzić, że gdyby wszyscy oni zostali 

przy życiu i wraz z ponad póltora 

milionem Polaków zesłanych do łagrów., 

więzień i obozów, wydostawszy się z tej 

„nieludzkiej ziemi” wrócili po wojnie do 

kraju, skomunizowanie Polski natrafiłoby 

na bardzo poważne trudnosci, jesli wogóle 

byłoby możliwe do osiągnięcia. 

   Inicjatorzy i wykonawcy tej potwornej 

zbrodni nigdy nie zostali ukarani. Proces 

norymberski był, moim skromnym 

zdaniem, parodią sprawiedliwości. Nie 

tylko, że nie skazano na nim sowieckich 

zbrodniarzy, lecz - na domiar złego,- 

pozwolono im zasiąść na ławie 

sędziowskiej. A już nie do zrozumienia 

pozostaje fakt, że kiedy władze sowieckie 

wycofały złożone przez nich wcześniej 

oskarżenie przeciwko niemcom za 

ludobójstwo na oficerach polskich, żaden 

z pozostałych zachodnich prokuratorów 

nie zapytał: to w takim razie kto popełnił 

tę zbrodnię, jeśli nie Niemcy? A kiedy 

prawda wyszła na jaw - mocarstwa 

zachodnie tchórzliwie zamilkły na pół 

wieku. Wygodniej bowiem było im 

milczeć, aby nie drażnić „sowieckiego 

sprzymierzeńca”. Była to najczarniejsza 

godzina zachodniej  cywilizacj i 

dwudziestego wieku, gdy zbrodniarz brał 

udział w sądzeniu i karaniu drugiego 

zbrodniarza tylko dlatego, że sądzący był 

zwycięzcą, a sądzony był zwyciężonym. 

   W kraju po zmianach, które nastąpiły 

po roku 1989, panował przez szereg lat 

bolesny zastój od strony lewicowych, 

postkomunistycznych czynnikó w 

rządowych. Jedynie przewodniczący 

Federacji Rodzin Katyńskich, (zmarły         

w 1997 roku) ksiądz prałat Zdzisław 

Peszkowski - ocalony od mordu 

katyńskiego były więzień Kozielska, 

oraz ówczesny przewodniczący Komisji 

do spraw Koordynacji Kwestii 

Katyńskiej mgr. Stefan Śnieżko, uparcie 

dążyli do doprowadzenia wszczętego 

śledztwa do końca. W rezultacie ich 

uporczywych żądań, a także i badań 

rosyjskiej  komisj i ,  szczególnie 

historyczki dr. Natalii Lebiediewej, 

nastąpiło po przeszło 50-ciu latach         

w październiku 1992 roku przekazanie 

Polsce tzw. Specjalnej  Teczki                  

z archiwum Prezydenta Rosji, w której 

zna laz ły s i ę  mater ia ły Biura 

Politycznego KC WKP(b) z decyzją o 

likwidacji polskich jeńców wojennych. 

Mordu dokonało NKWD, a zbrodnia ta  

w myśl prawa międzynarodowego 

została określona jako „zbrodnia 

przeciwko ludzkości”, co miało 

oznaczać, że nie podlega ona 

przedawnieniu. 

   Postulat ten        podejmowany        był  
 

Szkocka wdowa  

po Chopinie 
Biszop 
 

   W środę 4 października 1848 roku cała 

edynburska śmietanka towarzyska 

zgromadziła się na widowni Hopetoun 

Rooms. Na scenę wszedł niewysoki, 

szczupły mężczyzna. Usiadł przy pianinie 

i po chwili jego długie palce uderzyły     

w klawiaturę. 

Akcja Katolicka 
Świadectwo o współczesnej Akcji 

Katolickiej w Polsce* jednego  

z działaczy katolickich 
(A testimonial about Catholic Action in 

Poland, by a Catholic activist) 
 

   Powstaje Akcja Katolicka - takie było 

życzenie Ojca Świętego, wyrażone 

prostymi słowami: „trzeba, aby na nowo 

odżyła”, takie jest życzenie wielu 

biskupów-ordynariuszy, erygujących               

w swoich diecezjach formalne struktury 

Akcji, takie jest wreszcie (last but not 

least) oczekiwanie tej części laikatu 

polskiego, która jest świadoma 

konieczności czynnej obrony wartości 

chrz eśc i j ań s k i ch ,  p e rma ne n t n ie 

Smutna Ameryka 
Jan Latus 
 

   Posmutniała nam Ameryka. Nie 

zauważa tego może przygodny przybysz   

z Polski – dla niego ciągle ludzie tutaj są 

uśmiechnięci, radośni i pełni wigoru. 

Wszystko jest relatywne – ulice Nowego 

Orleanu w okresie Wielkiej Depresji były 

zapewne gwarniejsze niż Murmańska 

obecnie, w okresie naftowej prosperity. 

   Niemniej my, tutejsi, zmianę 

zauważamy. Nie chodzi tylko o pieniądze, 

choć takie zmiany są najłatwiejsze do 

zaobserwowania: witryny upadłych 

małych firm, pustki w sklepach i 

restauracjach, większa powściągliwość 

przy zakupach. Zmiany dotyczą też 

samopoczucia, dokładniej – samooceny. 

   Przyjechaliśmy 30, 20, 5 lat temu do 

kraju, który był uważany przez jego 

mieszkańców za najpotężniejszy na 

świecie – oraz za najlepsze miejsce do 

mieszkania. Mantra ta była powtarzana         

z przekonaniem nawet przez tych, którzy 

nigdy nie byli za granicą (czyli – 

wi ę k s z o ś ć ) .  N a d a l  w i ę k s z o ś ć 

Amerykanów nie jeździ za granicę ale 

coraz częściej mają podejrzenie, że 

najlepsi już nie są. Dodają im animuszu 

sportowe rozgrywki krajowe, zwycięzców 

których określają jako „mistrzów świata”. 

Jeśli jednak nadal powtarzają, że są 

najlepszym krajem na świecie, po raz 

pierwszy wyczuwamy, że może tak do 

końca w to nie wierzą, że oszukują 

samych siebie. 

   W odróżnieniu od wielu – większości? – 

Polaków w Ameryce, którzy wręcz 

Dobrze im tak, 

Amerykanom! 
Jan Latus 
 

   Ameryka się wali, a Polacy się cieszą. 

Panuje kryzys, a nasi zacierają ręce. 

Jesteśmy fantastycznym, życzliwym, 

potrafiącym okazać wdzięczność 

narodem! 

   Gdyby Amerykanie rozumieli nasz 

piękny język i np. czytali komentarze 

z a m i e s z c z a n e  p r z e z  n a s z y c h 

internetowych dyskutantów, zmieniliby na 

lepsze zdanie o Polakach. Ucichłyby 

Polish jokes, no i na pewno zniesiono by 

nam wizy, gdyż rady i pomocy takich 

ludzi, jak my, potrzebuje każdy kraj. 

   Gdyby Amerykanie nas słuchali, 

dowiedzieliby się, że właściwie wszystko 

robią źle. Że prowadzą wojny nie z tymi, 

co trzeba, i nie tak, jak trzeba. Że nie 

umieją walczyć z terroryzmem, 

niewłaściwie kontrolują pasażerów na 

lotniskach, ba – mają bezsensowne 

przepisy drogowe i budowlane. Właściwie 

wszystkie. Polak, który jeździ na 

limuzynie, zauważa, jak ci Amerykanie 

fatalnie jeżdżą i jak policja zajmuje się nie 

tym, czym powinna, wystawiając mandaty 

albo za duże, albo za małe, ale nigdy 

takie, jakie powinna. Polski pracownik 

budowlany kwestionuje wszystko, co 

widzi w czasie pracy: wydajność 

niepolskich pracowników, jakość 

gwoździ, wymiary w calach, organizację 

pracy; i w ogóle niski poziom jakościowy 

i estetyczny całego tutejszego 

budownictwa. Prowadząca Amerykanom 

(lub Żydom) dom Polka jest 

zniesmaczona tym, co jedzą, ich 

skąpstwem oraz brakiem higieny. 

Wszyscy, zarówno kierowca, jak 

kucharka, inżynier i kelnerka, mają jak 

na j go r sze  zd an ie  o  sp o sob ie 

wychowywania amerykańskich dzieci. 

Mało tego – uważamy, że nieodpowiednio 

(na przykład – za dobrze) traktują również 

domowe koty i psy. 


