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Wiadomości Polonijne 

Referat Jakuba Bermana, 

wygłoszony w 1946 r. na 

posiedzeniu egzekutywy 

Komitetu Żydowskiego. 
Jakub Berman, Sekretarz  
Stanu Rady Ministrów,  

Członek Biura Politycznego PPR,  

Członek Tymczasowego Rządu Jedności 

Narodowej oraz Sekretarz Poalej-Syjon: 
 

   Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce 

całości życia państwowego w Polsce i 

roztaczanie nad nim swojej kontroli, nie 

pchając się na stanowiska reprezentacyjne. 

W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. 

drugi garnitur. Przyjmować polskie 

nazwiska. 

   Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. 

Wytwarzać i szerzyć pośród społeczeństwa 

polskiego i utwierdzać go w przekonaniu, że 

rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi 

nie odgrywają w państwie żadnej roli. 

   Celem urobienia opinii i światopoglądu 

narodu polskiego w pożądanym dla nas 

kierunku, w rękach naszych musi się 

znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda           

z jej najważniejszymi działami: prasą, 

filmem i radiem. W wojsku obsadzić 

stanowiska polityczne,  społeczne, 

gospodarcze i wywiad. Mocno utwierdzić 

s i ę  w  g o s p o d a r ce  n a r o d o w e j .                      

W ministerstwach na plan pierwszy przy 

obsadzaniu ich Żydami wysuwać należy 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu 

i Przemysłu oraz Handlu. Zagranicznego i 

Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych, 

centrale przemysłowe, banki państwowe, 

centrale handlowe, spółdzielczość.                   

W ramach inicjatywy prywatnej w okresie 

przejściowym utrzymać silną pozycję          

w dziedzinie handlu. W partii zastosować 

podobną metodę - siedzieć za plecami 

Polaków, lecz wszystkim kierować. 

Osiedlanie się Żydów powinno być 

przeprowadzane z pewnym planem i 

korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. 

Moim zdaniem należy osiadać w większych 

skupiskach, jak Warszawa, Kraków.           

W centrum życia gospodarczego i 

handlowego: Łódź, Katowice, Wrocław, 

Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Bielsko, należy 

również tworzyć typowe ośrodki żydowskie 

przemysłowe i rolnicze głównie na ziemiach 

odzyskanych, nie poprzestając na 

Wałbrzychu i Rychbachu (obecnie 

Dzierżoniów). W tych ośrodkach możemy 

przygotować przyszłe nasze kadry w tych 

zawodach, z którymi byliśmy słabo 

obeznani. 

   Należy się liczyć z dalszym napływem 

Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji 

jest jeszcze dużo Żydów. Przed 

wkroczeniem Niemców w poszczególnych 

miastach ZSRR było kilka skupisk Żydów 

polskich: Charków - 36200, Kijów - 17300, 

Moskwa - 53000, Leningrad - 61000,           

w zachodnich republikach - 184730. Żydzi 

skupieni w tych ośrodkach to przeważnie 

inteligencja żydowska i dawne kupiectwo. 

   Element ten jest obecnie szkolony            

w ZSRR. Są to kadry budowniczych nowej 

Polski  demokra t ycznej .  Zgodn ie                   

z założeniami polityki sowieckiej wobec 

Polski - tzn. projektem Politbiura, fachowcy 

ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny 

życia w Polsce, a ogół Żydów będzie 

rozlokowany w głównych centralach kraju. 

   Stara polityka żydowska zawiodła, 

obecnie przejęliśmy nową, zespalając cele 

narodu żydowskiego z polityką ZSRR. 

Podstawową zasadą tej polityki jest 

stworzenie aparatu rządzącego, złożonego     

z przedstawicieli ludności żydowskiej             

w Polsce. Każdy Żyd musi mieć 

świadomość, że ZSRR jest wielkim 

przyjacielem i protektorem narodu 

żydowskiego, że jakkolwiek liczba Żydów 

w stosunku do stanu przedwojennego uległa 

olbrzymiemu spadkowi, to jednak dzisiejsi 

Żydzi wykazują większą solidarność. Każdy 

Żyd, musi mieć wpojone to przekonanie że 

obok niego działają wszyscy inni owiani 

tym samym duchem prowadzącym do 

wspólnego celu. 

   Kwestia żydowska jakiś czas będzie 

jeszcze zajmowała umysły Polaków, lecz 

ulegnie to zmianie na naszą korzyść,           

w wyniku przemieszania krwi, gdy zdołamy 

wychować choć dwa pokolenia polskie...   ❒ 

Wizy P  
Autor: Christopher A. Kerosky 

Tłumaczenie: Ewa Szafrańska 
 

   Kategoria wizowa P jest przewidziana dla 

sportowców i artystów wykonawców, 

którzy chcą przyjechać do Stanów 

Zj ednoczon ych  w gru p ie  bądź 

indywidualnie. Choć wiza P nie daje 

możliwości ubiegania się o prawo stałego 

pobytu, ma praktyczne zastosowanie dla 

niektórych wykonawców. Niniejszy artykuł 

stanowi ogólne wprowadzenie do 

problematyki związanej z wizą typu P. Aby 

rozpocząć jakąkolwiek procedurę przed 

Biurem Imigracyjnym („Citizenship and 

Immigration Services” - “CIS”), dotyczącą 

np. złożenia wniosku o przyznanie wizy P, 

najlepiej jest skonsultować się z prawnikiem 

specjalizującym się w prawie imigracyjnym. 
 

Czym jest wiza P? 

   Zagraniczni sportowcy oraz grupy 

artystów wykonawców mogą dzięki 

programowi wizy P przybyć na teren 

Stanów Zjednoczonych w celu wzięcia 

udziału w zawodach lub występach. Wraz z 

nimi mogą przyjechać członkowie personelu 

pomocniczego, którzy pracują w ramach 

tego przedsięwzięcia. Także członkowie 

rodzin, pozostający na utrzymaniu 

wnioskodawcy, mogą  przybyć na teren 

USA wraz z nim. 
 

Czym różni się wiza P od wizy O? 

   Wizy P szczególnie korzystne są dla grup 

artystów, którzy przybywają na teren USA 

na dość krótki okres czasu. Również dla 

wielu sportowców wizy P są łatwiej 

dostępne. Kategoria wizy P-3 to najlepsza 

opcja dla wybitnych artystów.   
 

Czym jest kategoria P-1? 

   Wizy te przyznawane są osobom, które 

mają wziąć udział w przedstawieniu lub 

określonych zawodach sportowych – 

indywidualnie lub jako członkowie grupy 

czy zespołu, przy czym przedstawienie lub 

zawody te mają mieć charakter 

międzynarodowy. Biuro Imigracyjne (CIS) 

nie zgodziło się na przyznanie statusu P-1 

osobom, które miałyby dołączyć do 

zespołów amerykańskich. O tę wizę mogą 

też ubiegać się osoby, które będą 

występować z grupą międzynarodową – czy 

to na zasadzie gościnnego występu, czy też 

jako jego stali członkowie lub główni 

wykonawcy.  Przez grupę rozumie się co 

najmniej dwóch wykonawców lub zespół 

składający się z głównego wykonawcy i 

zespołu pomocniczego (backup).  

   Grupa musi wykazać,  że co najmniej 75% 

jej członków tworzy ją i występuje wspólnie 

od co najmniej roku. Wnioskodawca musi 

także dostarczyć dokument zawierający listę 

nazwisk wszystkich członków zespołu oraz 

informacje o tym, kiedy każdy z nich został 

przyjęty do grupy. Oprócz tych 

dokumentów zespół musi udowodnić, że od 

dłuższego czasu jest rozpoznawany na 

arenie międzynarodowej. 
 

Czym jest kategoria P-2?  

   Niniejsza klasyfikacja jest przeznaczona 

dla obywateli innych państw, którzy będą 

występować jako artyści lub artyści 

wykonawcy,  indywidualnie,  jako 

członkowie grupy lub gdy ich występ jest 

integralną częścią przedstawienia takiej 

grupy i, którzy występują w ramach 

“programu wzajemnej wymiany” pomiędzy 

poszczególnymi organizacjami. Tego typu 

programy, w których biorą udział 

organizacje ze Stanów Zjednoczonych i 

innych krajów, przewidują tymczasową 

międzynarodową wymianę artystów 

wykonawców, grup i innych artystów. 
 

Czym jest kategoria P-3? 

   Ta kategoria przeznaczona jest dla 

artystów lub artystów wykonawców, którzy 

przybywają na teren USA indywidualnie lub 

jako członkowie zespołu, mają zamiar 

występować, uczyć lub trenować kogoś w 

ramach unikalnego programu kulturalnego. 

Może to być np. komercyjny program dla 

piosenkarzy różnych narodowości, 

Meksykanów, Hindusów, którzy śpiewają w 

swoich narodowych językach.  
 

Kto może być zaliczony do niezbędnego 

personelu pomocniczego? 

   Osoby z personelu, które przyjeżdżają na 

teren USA wraz z głównym artystą lub 

sportowcem, także mają możliwość 

otrzymania  wizy P.    Należy  wykazać,   że  
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Z matką, nie tą biologiczną,  

ale tą, która go wychowała 
http://www.gazetagazeta.com/artman/

publish/printer_17992.shtml 
 

   Ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel 

wita się z papieżem Benedyktem XVI, jako 

c z ł o n e k  d e l e g a c j i  ż yd o w s k i e j , 

odwiedzającej obóz koncentracyjny 

Birkenau w maju 2006 r. Foto. Tadeusz 

Warczak 

   Ks. Weksler-Waszkinel urodził się               

w Polsce w 1943 r. podczas II wojny 

światowej. Jego żydowscy rodzice oddali go 

w ręce rodziny chrześcijańskiej, żeby 

wychowała go w wierze katolickiej, jako 

własne dziecko, pozwalając mu w ten 

sposób przeżyć wojnę. Rodzina ta przyjęła 

żydowskie niemowlę z  wielkim 

niebezpieczeństwem dla siebie samych, 

gdyż pomaganie Żydom w tym czasie 

karane było śmiercią. 

   Biologiczni rodzice dziecka zginęli 

tragicznie w Holokauście i ks. Weksler-

Waszkinel dowiedział się o swoim 

żydowskim pochodzeniu dopiero, gdy miał 

35 lat. W tym czasie był już w pełni 

wyświęconym księdzem katolickim od 12 

lat. Targany emocjami, ks. Weksler-

Waszkinel rozpoczął szukanie swoich 

żydowskich korzeni. 

   Dziś, ks. Weksler-Waszkinel przyjął 

swoje prawdziwe żydowskie nazwisko i 

nosi na szyi krucyfiks oraz gwiazdę Dawida. 

Spotyka się ze swoimi krewnymi i 

przyjaciółmi na całym świecie, łącznie         

z Izraelem, i wygłasza prelekcje na temat 

potrzeby tolerancji, w szczególności między 

żydami a chrześcijanami. Własny, osobisty 

dramat ks. Wekslera-Waszkinela stwarza 

szczególną platformę, z której kieruje on 

wezwania do wzajemnego zrozumienia. 

   Ks. Weksler-Waszkinel mówił w języku 

polskim w Centrum Jana Pawła II               

w Mississaudze w poniedziałek, 7 maja 

2 0 0 7  r .  n a  t e m a t  „ W i n a  i 

o d p o w i e d z i a l n o ś ć ”  ( p r o g r a m 

polskojęzyczny) oraz w St. Michael’s 

College w Toronto w środę 9 maja 2007 r. 

na temat „Oczyścić pamięć, by uleczyć 

rany” (program angielskojęzyczny pt. 

Building on facts to heal wounds). 

   Po bliższe informacje i dodatkowe zdjęcia 

prosimy o skontaktowanie się z Piotrem 

Jassemem, tel. 416 882 1572 lub e-mail 

pjassem@rogers.com lub Krystyną 

Łagowską, tel. 416 389 6465, lub e-mail 

klcreative@rogers.com.  

   Romuald Jakub Weksler-Waszkinel na 

j e d n ym  z e  s w o i c h  w yk ł a d ó w                        

w poniedziałek, 7 maja 2007 r. W Centrum 

Kultury im. Jana Pawła II, Mississauga 

Temat: „Wina i odpowiedzialność” podzielił 

się swoimi przemyśleniami na temat, jak 

wina przeszłości nie może być zmazana, 

natomiast wszyscy jesteśmy odpowiedzialni 

za to, co stanie się w przyszłości. Uniknięcie 

powtórzenia się przeszłości jest naszą 

wspólną, zbiorową odpowiedzialnością.    

   W Środę, 9 maja 2007 r. St. Michael’s 

College Temat: „Oczyścić pamięć, by 

uleczyć rany”. Skoncentrowanie się na 

faktach może być pomocne w gojeniu ran i 

tworzeniu lepszego zrozumienia judaizmu 

przez chrześcijan, co ułatwi przyjaźń 

między tymi dwiema społecznościami. Ks. 

Weksler-Waszkinel  skoncentruje  się  na  II  
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Protest Polaków 

żydowskiego pochodzenia 
Bolesław Szenicer 
 

   My, Polacy żydowskiego pochodzenia (i 

nie tylko) od wielu lat protestujemy     

przeciwko wypłacaniu odszkodowań za 

zagładę Żydów Polskich, dokonanej  przez 

hitlerowców na ziemi polskiej. Rząd RP 

powinien zaprzestać dalszych rozmów         

z organizacjami żydowskimi z USA.      

Targowanie się w ilości czy to 15, czy 50 

czy 100 procent zwrotu pieniędzy za      

utracone majątki lub pozostawione obligacje 

jest bezczelną komercjalizacją tragedii 

Holocaustu. Ronald Lauder to taka sama 

żydowska hiena jak Singer czy Bronfman. 

Widać po jego 10 letnim zarządzaniu          

zabytkowymi kamienicami przy ulicy 

Próżnej w Warszawie, które przejął za 

darmo w swe brudne łapska od miasta.  Miał 

tam budować Centrum żydowskie, 

tymczasem dziś już wiemy chodziło mu 

tylko o wzbogacenie się ze sprzedaży tych 

zabytków.  

   Dziś, jako lider Światowego Kongresu 

Żydów będzie prowadził rozmowy               

z polskim rządem w innym stylu. Trochę 

wyciszonym i bardziej ugodowym,             

w żądaniach wypłacenia im pieniędzy - 

może nie sto procent, no może pięćdziesiąt, 

no a może jak się da wyszarpać z Polski 

30% - to też oni wezmą i zeżrą traktując jak 

świeżą padlinę ?! 

   Jak mawiają ludzie, apetyt hien rośnie      

w miarę żarcia. Skoro udało im się uzyskać 

korzystną ustawę z 20 lutego 1997              

w sprawie zwrotu mienia religijnego, dziś 

żądania  przeniosły się na mienie prywatne. 

Wtedy to szantażem i groźbami wobec    

Polski ,  rząd  Kwaśniewskiego i               

Cimoszewicza podpisał ustawę, która 

oficjalnie zezwoliła na zwrot majątków  

żydowskich w Polsce, nie zniszczonych ani 

przez hitlerowców, ani w okresie PRL-u. 

Wtedy to kraj nasz stał przed możliwością 

wejścia w skład Państw NATO i do Unii 

Europejskiej. Posłowie z lewicy i z prawicy 

Sejmu RP uznali, że dla dobra naszego kraju 

lepiej będzie szybko oddać sakralne majątki 

żydowskie, pomimo iż dobrze zdawali sobie 

sprawę z następstw wynikających z tej 

ustawy, która zezwoliła na handel i        

likwidację ich - na zawsze - z krajobrazu 

naszych miast i miasteczek   

   Dalsze pertraktacje w sprawie ustawy 

reprywatyzacyjnej i zwrotu pieniędzy za /

zagładę Żydów polskich dokonaną przez 

hitlerowców, powinny być natychmiast 

wstrzymane. Oni nie mają moralnego prawa 

do reprezentacji Żydów. Wyciąganie ich 

splamionych łap po pieniądze jest absolutnie 

bezzasadne. Należy im przypomnieć, ich 

działalność podczas okupacji hitlerowskiej i 

ich bierność w niesieniu pomocy             

mordowanym polskim i europejskim         

Żydom, które pozwoliło na skazanie na 

zagładę (Holocaust) około 6 milionów.  

   Dlatego  dziś absolutnie nie należy bać się 

oskarżeń o antysemityzm, który natychmiast 

wysuwany jest z ich strony. Jakiekolwiek 

rozmowy i ustępstwa - to czysta kolaboracja 

ze złem. Dla tych degeneratów moralnych 

cel jest jeden: wzbogacenie się w ramach 

wymyślonego przez nich Przedsiębiorstwa 

Holocaust. 

   Czy nie wystarczy już, że Pan Prezydent 

Lech Kaczyński wraz z Ministerstwem    

Kultury w imieniu Narodu Polskiego 

wyasygnował 80 milionów złotych celem 

budowy Muzeum Historii Żydów Polskich? 

Ile jeszcze trzeba im dać pieniędzy, by stać 

się wolnymi od tych zuchwałych                 

lichwiarzy?   ❒    
 

__________ 
 

SOWA magazyn europejski 

    Czy żydokomunista z pochodzenia, poeta 

Tomasz Jastrun protestuje tak oto przeciwko 

miliardowej kontrybucji, którą obłożyć chce 

Naród Polski filantrop, dyplomata i        

miliarder amerykański Ronald Lauder? 

   Tomasz Jastrun ur. w 1950r. Poeta,        

prozaik, eseista, krytyk literacki, reporter. 

Od roku 1986 felietonista paryskiej 

„Kultury", pod pseudonimem Witold         

Charłamp Dziennik zewnętrzny oraz Smecz 

z ukosa. Laureat nagród, m.in.: Fundacji 

Roberta Gravesa, Fundacji Kościelskich, 

nagrody  Kulturalnej  NSZZ  „Solidarności” 
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Polski ksiądz mówi o 

swoich żydowskich 

korzeniach 


