
Page 12  News of Polonia    Pasadena, California    November  2010 

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

Dzwoń do Polski     1 cent za minutę  
z każdego telefonu,   teraz, dzisiaj   Informacja na www.PoloniaSF.org   

Kliknij na kartę telefoniczną w lewym górnym rogu strony  

Distribution of the News of Polonia  

in the San Francisco area is through the generosity of  
 

Dr. Marie Lewandowski 

10 Listopad 2010 
 

   Opuszczenie Kapituły Orderu Orła Białego to akt honoru i patriotyzmu. W sensie 

obywatelskim nie można usiąść obok tego, kto przez lata był za pan brat ze Służbą 

Bezpieczeństwa, albo tego, kto pozbył się honoru na rzecz Kiszczaka. 

   Z Krzysztofem Wyszkowskim, działaczem ruchu niepodległościowego w PRL, 

rozmawia Bogusław Rąpała. 

   Nazwiska niektórych kandydatów nominowanych przez prezydenta Bronisława 

Komorowskiego do Orderu Orła Białego muszą wywoływać oburzenie. Prezydent nie 

konsultował się w tej sprawie z kapitułą? 

- Niektóre nazwiska osób z tej listy są aktem upokorzenia polskiego patriotyzmu. Każdą 

z tych osób i ich zasługi należałoby rozpatrywać oddzielnie. Adam Michnik znany jest 

walki z polskością, z zaangażowania w akty wrogie Polsce. To człowiek odpowiedzialny 

za takie rzeczy, jak artykuł oskarżający akowców z Powstania Warszawskiego o 

mordowanie Żydów. Jeśli chodzi o premiera Bieleckiego, to, mimo iż byłem kiedyś jego 

doradcą, zdecydowanie nie widzę zasług, które mogłyby go stawiać w pozycji autorytetu 

państwowego czy narodowego. Ogólnie rzecz biorąc, prezydent podjął decyzję 

samodzielnie, nie pytając o zdanie członków kapituły Orderu Orła Białego, a więc jest to 

jego osobista deklaracja polityczna. Wręczenie orderów będzie zatem uroczystością 

ściśle partyjną, a nawet koteryjną, bo chodzi o uhonorowanie ludzi, którzy organizowali 

Okrągły Stół i przeforsowali jego postanowienia, którzy współpracując z Kiszczakiem, 

zbudowali III RP jako państwo postkomunistyczne. To oni umocnili Jaruzelskiego na 

stanowisku prezydenta Polski. Cały ten obóz kreuje się teraz na patriotów i legalizuje 

swoje własne działania, które ograniczały wolność oraz demokrację i były szkodliwe dla 

Polski. Ta prywata budzi mój fundamentalny sprzeciw. 
 

Trudno się oprzeć wrażeniu,  

że jest to następstwo umowy zawartej przy Okrągłym Stole… 

- To, co się zaczęło od Okrągłego Stołu, nie zostało zrewidowane, zanegowane ani 

odrzucone, a wręcz przeciwnie, było i jest nagradzane, przez co nadal się utrwala. I 

jeszcze ta data! Przecież 11 listopada to dzień odzyskania przez Polskę niepodległości, a 

nie wspomnienie kontraktu Piłsudskiego z zaborcami. Generał Zajączek pewnie się          

w grobie raduje, widząc tych „okrągłostołowców” nagradzanych za swoje podłe czyny. A 

w tym wszystkim jest jeszcze to obrzydliwe tło niedawnej wypowiedzi Adama Michnika, 

który stwierdził, że przy Okrągłym Stole wszyscy „kolektywnie dawali d…”. W takich 

właśnie wulgarnych skrótach streszcza się cała obrzydliwość tej postaci, jej mentalność, 

rodzaj osobowości, wizja państwa, społeczeństwa i polityki. Nagrodzenie kogoś takiego 

Orderem Orła Białego jest po prostu aktem niebywałej bezczelności i pogardy dla 

państwa ze strony prezydenta. Najwidoczniej Bronisław Komorowski za coś się w ten 

sposób wypłaca, coś usiłuje utrwalić, ale takie intencje są wredne, podłe i nie wolno ich 

akceptować. 

   Kiedyś w ten sam sposób Aleksander Kwaśniewski nagrodził Jacka Kuronia i Karola 

Modzelewskiego. Zaufany człowiek KGB potwierdzał, że właśnie takim ludziom, jak 

Kuroń czy Modzelewski zawdzięcza to, iż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nie 

musiał uciekać do Związku Sowieckiego, a mógł przetrwać i powrócić do władzy. 

Komorowski, który wywodzi się z innej orientacji politycznej, pokazuje coś jeszcze 

gorszego – że te dwa nurty: kagiebowsko-sowiecki i nurt tzw. opozycji konstruktywnej, 

która usiadła przy Okrągłym Stole, połączyły się w jedno i wspólnie pracują nad 

utrwalaniem swojej pozycji, osiągniętej dzięki Jaruzelskiemu i Kiszczakowi w 1989 roku. 

Na to nie można udzielić zgody. I myślę, że każdy uczciwy Polak powinien odmówić 

swojej zgody na ten akt zaprzaństwa. 
 

Bronisław Komorowski był przeciwnikiem porozumień Okrągłego Stołu,  

obecnie jest reprezentantem układu postkomunistycznego.  

Takich metamorfoz jest więcej w naszym życiu politycznym. 

- Widocznie „dojrzał”. To nie pierwszy taki przypadek. Marksiści znają zjawisko 

„wyrośnięcia z błędnych poglądów” i „przezwyciężenia sprzeczności”. Wspominałem o 

gen. Zajączku, który najpierw był szwoleżerem, a następnie najął się jako knut w ręku 

cara, zapewniający Rosji spokój w Warszawie. Teraz w tym samym pałacu zamieszkał 

Komorowski, który zdaje się powielać te wzory, bo zaczął od walki z krzyżem. Zresztą 

nie mam zamiaru psychologizować, bo ostatecznie to nieważne, kim Komorowski był, ale 

ważne, kim obecnie jest – reprezentantem interesów układu postkomunistycznego, 

narzędziem ludzi, którzy służyli Związkowi Sowieckiemu, niszczyli „Solidarność”, 

wprowadzali stan wojenny itd., a także współpracującej z tymi ludźmi agentury i 

skorumpowanej szajki pożytecznych idiotów. A więc ludzi, którzy boją się 

niepodległości, wolności i prawdziwej demokracji w Polsce, ponieważ obawiają się utraty 

władzy. To niedopuszczalna sytuacja. 

Święto wiecznie żywych          Ryszard Urbaniak 
 

   W  s o b o t ę  6 

listopada 2010 roku, 

w  p ó ł n o c n o 

k a l i f o r n i j s k i e j , 

sobotniej  Szkole 

Języka Polskiego im. 

Jana Pawła II zajęcia 

kończą się jak zwykle 

harcerską zbiórką; 

tym razem jednak 

inną od pozostałych w 

roku. Po krótkim 

apelu, ci którzy mogą, 

w s i a d a j ą  d o 

samochodów i udają sie w kilkunastominutową podróż. Kończy się ona w miejscowości 

Lafayette, w Oakmont Memorial Park. Na wysiadających z samochodów czeka cisza, 

muskający ciepły wiatr, słońce... czeka także uczestniczka Powstania Warszawskiego z 

Batalionu „Zośka”  – druhna Halina Butler oraz druh Janusz Kowalewski wraz z ponad 

100-letnim teściem, żołnierzem – Władysławem Smoleniem. Pośród zielonej trawy stoją 

kwiaty, dzieci podchodzą ciekawie do wskazanego miejsca czytają nazwisko – Tadeusz 

Butler. Już teraz wiedzą, że są na cmentarzu, że przyszły odwiedzić tych, których nie ma 

już pośród nas ciałem. Oglądają się. Stąpają uważnie między przyklejonymi do ziemi 

tablicami. Przyszli na  polskie groby,  potwierdzić, że ci co umarli są dla nas wiecznie 

żywi. Słuchają o założycielu szkoły i miejscowego harcerstwa, podharcmistrzu Tadeuszu. 

Zapalają świeczki, kładą kwiaty. Modlimy się. Żona druha Butlera otrzymuje w jego 

imieniu Odznakę 100-lecia. Na zakończenie w harcerskim kręgu śpiewamy „idzie noc...”. 

   Po krótkiej jeździe docieramy do kolejnych grobów. Zmarłej cztery lata temu pani Mari 

Smoleń (rozdającej za życia wszytkim pokaszlującym w kościele – cukierki na kaszel). 

Jej mąż 101-letni pan Władysław, żołnierz II Korpusu, wykradł ją i córkę z powojennej 

Polski i wywiózł na zachód. Znów się modlimy. Obok jest grób rodziców druha 

Kowalewskiego. Przy nich stoją wykonane przez jego żonę, Renię – śliczne aniołki. 

Pilnują obydwu, dodają otuchy, są we dnie i w nocy. Tuż obok jeszcze jakże świeża 

wspomnieniami, zaledwie miesięczna mogiła pani Dyszyńskiej – żony wieloletniego 

skarbnka Szkoły Polskiej i obecnego SPK. Pochylają się znów głowy i druhny Grażyny i 

Pauliny, druhów Artura i Adama oraz rodziców i członków Koła Przyjaciół Harcerstwa. 

Składają się dziecięce rączki. 

   Tuż przy wyjeździe zatrzymujemy się po razostatni przy grobie zmarłego tragicznie 

wiele lat temu mego przyjaciela, pierwszego prezesa East Bay Polish American 

Assosciation – Krzysztofa Zająca. To on tworzył podwaliny i był motorem kupna 

obecnego ośrodka w Martinez. Stajemy znów wokół poszarzałej czasem, niemej płyty w 

„Ojcze nasz...”. Składamy kolejny bukiet kwiatów. Pochyla się wspomnieniami płomień 

znicza. 

   Na pożegnanie wyciągam rękę do nich wszystkich. Czuję zamiast uścisku delikatne 

tchnienie wiatru i coś jakby szept między konarami. Za rok znowu przyjdziemy. Przyjdą 

dzieci, rodzice. Znów w zasłuchaniu otworzą buzie. Samochody rozjeżdżają się powoli i 

majestatycznie. Wszyscy raz jeszcze myślami wracają do tego spotkania dwóch światów. 

Ten drugi cały czas na nas czeka, jest naszym przeznaczeniem. Być może i do nas ktoś 

kiedyś przyjdzie w odwiedziny przenosząc nas do grona – wiecznie żywych.   ❒ 
 

__________ 

Dec 3, Fri, San Jose - 7:30 p.m. HOLY MASS FOR THE INTENTION OF 

HEALING (in Polish). God, who is fully present in the Eucharist, wants to heal a person 

from his afflictions -- both of his body and of his soul. All are invited. St. Brother Albert 

Church, San Jose, 10250 Clayton Road. More information: http://www.saintalbert.us or 1-

408-251-8490.  

Dec 4, Sat, Union City Serdecznie zapraszamy na Wigilie parafialna, godz. 17:00 w 

sali parafialnej w Union City. Cena biletu: $20.00 osoba dorosla oraz $10.00 dzieci od 5 

do 17 roku zycia. Bilety w przedsprzedazy u p. Malgorzaty Bzowskiej po mszy sw. lub 

rezerwacja u p. Grazyny Koralewski (408)866-6864.  

Dec 4, Sat, San Carlos 6:00 p.m. - Polish American Engineers Club Annual Banquet. 

PAEC Annual Banquet in San Carlos .. [Information supplied by Caria Tomczykowska]  

Dec 4 - 7, 2010, Palo Alto Technology Symposium in Silicon Valley. San Francisco-

Krakow Sister Cities Partnership Stanford University, Palo Alto, CA, Fall 2010 More 

information: http://symposium.paecsv.org/  

Dec 9, Thu, Berkeley - 7:30 p.m. to 9:30 p.m. - Annual Slavic Holiday Choral 

Concert Featuring the Lowiczanie Chorus and Slavic Guest Artists. Food and drinks, 

Polish gift shop. Presented by Lowiczanie. Location: Berkeley Hillside Club, 2286 Cedar 

Street, Berkeley, CA; More information: http://polishfolk.org/ or/and 1-510-575-7514.  

Dec 11, Sat, Walnut Creek - 5 p.m. - Traditional Christmas Wigilia - 3400 Golden 

Rain Rd. Walnut Creek, CA 94595 (Rosmoor Hillside Clubhouse - Diablo Room) Please 

check back here for details. Organizatorzy: Szkola Polska, EBPAA, PPC, KPH, SPK.  

Dec 18, Sat, Walnut Creek - 11 a.m. - Traditional Christmas Wigilia Polish Cultural 

Club and PACF. Annual WIGILJA at Rossmoor 11 a.m. - 3 p.m. .. [Information 

supplied by Caria Tomczykowska]   ❒ 
 

_________ 

 

Andrzej Gwiazda i Bogusław Nizieński na znak protestu  

zrezygnowali z zasiadania w Kapitule Orła Białego. 

- Nie wyobrażam sobie, żeby uczciwy człowiek mógł zasiąść obok ludzi wywyższonych 

tak bezprawnie, nie mówiąc już o różnorodnych uwikłaniach części z tych nagrodzonych. 

W sensie obywatelskim nie można usiąść koło tego, kto przez lata był za pan brat ze 

Służbą Bezpieczeństwa, albo tego, kto pozbył się honoru na rzecz Kiszczaka, i udawać, 

że wszystko jest w porządku, że godność Polski nie jest przez tych ludzi poniżana. 

Bogusław Rąpała  NASZ DZIENNIK 
 

__________ 


