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Twoja pomoc jest 

potrzebna Zaangażuj 

się w działalność Polonii 

Zostań członkiem 

polskiej organizacji 

Pogonowski - korporacji ze str. 18 
 

Składano fałszywe raporty do ONZ, mimo 

powoływania się opornych „Na Magna 

Carta.”  

   Film Pilgera pod Tytułem „Rabowanie 

Narodu” („Stealing a Nation”) opisuje 

haniebne traktowanie czarnych obywateli 

brytyjskich i podaje kłamastwa dotyczące 

ich jako „przejściowych mieszkańców” 

wyspy Diego Garcia, co jest  uwiecznione  

w pismach rządu brytyjskiego z lipca 1965 

roku. W podobny sposób Amerykanie 

przesiedlili tysiące mieszkańców wyspy 

Vieques nie daleko Puerto Rico, żeby 

stworzyć tam poligon artyleryjski. 

   Podobnie po bezprawnym przekazaniu 

Żydom Palestyny, jako „Jewish Homeland” 

przez Brytyjczyków, po stworzeniu państwa 

Izrael, Golda Meir powiedziała „Nie istnieją 

Palestyńczycy, oni nigdy nie istnieli.” Dotąd 

propaganda sjonistyczna szerzy w świat 

ob raz  z łego  Gol ia ta  Araba  i 

demokratycznego izraelskiego Dawida – 

nonsens ten  powtarzają media w USA.  

   Im więcej ludzie patrzą na telewizję tym 

mniej wiedzą powiedział, profesor Edward 

Said. Terror nagminnie używany przeciwko 

Arabom w Palestynie, prawie nigdy nie był 

stosowany przeciwko Żydom izrelskim, 

których wojskowa okupacja ziem arabskich 

trwa teraz najdłużdej ze wszystkich okupacji 

i jest sceną najdłuższych walk o 

podstawową sprawiewdliwość, ukrywaną 

przez media w dzisiejszej epoce medialnej. 

Dzieje się to na szkodę Palestyńczyków 

pozbawionych wszelkich praw włącznie      

z prawem powrotu. 

   Media są narzędziem sił politycznych, 

które utożsamiają krytykę Izraela                 

z anty-semityzmem. Od 1945 roku, USA 

usiłowało obalić około 50 reżymów              

z udziałem tortur i morderstw. John Pilger 

obnaża prawdę i prawda jest jego bronią 

przeciwko niesprawiedliwości.  

   Zbiża się koniec amerykańskiego 

imperium zaczyna się przebudzanie mas. 

Film Pilgera „The War on Democracy” nie 

jest pokazywany w USA, ale jest na 

ekranach w Anglii, Wenezueli, Boliwii, 

Czile, i w Ameryce Centralnej.  

   Amerykańskie imperium jest zagrożone 

obnażaniem prawdy. Brytyjski autor Pilger 

uważa, że Tarcza w Polsce jest początkiem 

nowej formy walki USA przeciwko Rosji i 

Chinom, w ramach strategii dyktatury 

finansiery kontrolującej międzynarodowe 

korporacje i tym samym przez kontrolowane 

przez tą finansierę Stany Zjednoczone, które 

są kolosem, zagrożonym nie tylko przez 

szerzenie prawdy, ale również przez 

i s t n i e n i e  a n o n i m o w y c h  b r o n i 

„asymetrycznych,” na które również 

narażona jest Polska.   ❒ 
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Minister Jan Krupski ze str. 17 
 

Kongresu Polonii na Południową Kalifornię 

złozył hołd poległy i zaginionym oraz 

osobom represjonowanym, a panie włożyły 

kwiaty do przygotownych wazonów. Potem 

wszyscy weszli do sali recepcyjnej z pięknie 

udekorowanymi stołami i okazałą wystawą 

odznaczeń  wojsk polskich, która jest        

własnością i pod pieczą pana Romańskiego. 

Po krótkim wprowadzeniu głos zabrał 

prezes Koła Wetranów Armii Krajowej, 

Andrzej Niżyński. Oto jego relacja: 
 

Szanowni Państwo, 

   Jesteśmy razem w centrum Jana Pawła II 

w Yorba Linda, aby poitać i zapoznać  

dostojnego gościa z Warszawy, pana          

Ministra Spraw Weteranów i Osób         

Represjonowanych, pana Janusza         

Krupskiego. Przyleciał do Los Angeles ze 

swoim doradcą panem Ciechanowskim. 

Gości ich w Los Angeles pan konsul Michał 

Urbanowski. Jestecccc0347 bardzo          

uhonorowani tą wizytą i wdzięczni panu 

ministrowi za przyjazd do nas. 

   Panie ministrze, witamy serdecznie i po 

weterańsku w południowej Klifornii.          

W świcie powitalnej są wśród nas prezes 

Polonii na Południową Kalifornię pan      

Marcin Cepielik oraz wice prezes Kongresu 

pan Mieczysław Dutkowski. Są też panie 

komitetu organizacyjnego z paniami Liklą 

Ciecek i panią Marią Romańską na czele. 

One stale są oddane pracy dla Polonii oraz 

polskiej młodzieży;są to szczere patriotki 

utrzymujące karcerskie tradycje. 

   Z wielkim honorem i wyrazami uznania i 

przyjaźni prezentujemy dyrektora           

deparamentu Spraw Wojskowych i         

Weteranów Los Angeles County, 

pułkownika piechoty morskiej, U.S.         

Marines Johna N. Smitha. “May we present 

to you the director of Military and Veteran 

Affairs Los Angeles County the Honorable 

Colonel Joseph N. Smith. Would you be so 

kind and come to meet our guest the         

minister of polish government for Veteran 

and Opressed Polish People the Honorable    

Minister Janusz Krupski.” 

   A teraz kilka słów na temat naszego  

dostojnego gościa pana ministra            

Krupskiego. Pan minister jest wybitnym 

historykiem wykształconym na Katolickim 

Uniwersytecie w Lublinie, znanym KULu. 

Był bardzo czynnym działaczem               

Solidarności w Gdańsku do 1981 roku i        

w stanie wojennym ukrywał się                   

w Warszawie. W styczniu 1983 został          

porwany na ulicy w stolicy przez służbę 

bezpieczeństwa, słynna S.B i w Puszcza 

Kampinoskiej został oblany żrącą substancją 

fenolem. W wyniku czego został bardzo 

poważnie poparzon. To jednaj nie złamał 

jego ducha solidarnościowego. W roku 2000 

został wybrany wiceprezesem Instytutu  

Pamięci Narodowej, znanej ako I.P.N. 

   W maju 2006 został mianowanym rzez 

presydenta kaczyńskiego ministrem resortu 

do  Spraw Weteranów i  Osób                  

Represjonowanych. Przybyłd do nas, by 

spotkać polskich weteranów mieszkających 

przy Pacyfiku i poznać nasze życie i troski 

oraz omówić potrzeby. Jest u nas dzisiaj, 

gdyż 31 maja tego roku w czasie obchodów 

święta amerykańskich sił zbrojnych            

w ambasadzie U.S.A. w Warszawie  spotkał 

przybyłego na to święto prezesa American 

Legion. Przyjaźń została zawarta odrazu i 

pan minister został zaproszony, jako         

opiekun polskich weteranów na doroczny 

narodowy zjazd American Legion w Reno, 

Newada. Tam pan minister będzie           

honorowym gościem. Jesteśmy dumni, że 

nareszcie polski minister, nasz opiekun, 

będzie uznany formalnie, wraz z polskimi 

weteranami na równi z amerykańskimi          

legioinistami w przyszły tygodniu.           

Gratulujemy i życzymy miłego pobytu       

w Reno, Newada. 

   Jako prezes  Koła Weteranów Drugiej 

Wojny Światowej w Los Angeles pragnę 

pokrótce przedstawić naszych tu obecnych 

weteranów polskich o bardzo bogatej          

historii wojennych przeżyć i doświadczeń, 

którzy przybyli na spotkanie z panem      

ministrem. 

   Mamy tu przedwojennego pilota lotnictwa 

polskiego,który w Anglii latał w słynnym 

Dywizjonie  307 myśliwców nocnych i ma 

na swoim koncie kilka samolotów 

niemieckich, a latał na słynnych samolotah 

„Mosquito”. Po wojnie został osobistym 

pilotem generała Andersa – pan pułkownik 

Zdzisław Buchowiecki. 

   Jesteśmy bardzo dumni, że wśród nas jest 

major dyplomowany Służby Stałej Wojska 

Polskiego, który po walkach w 1939 roku        

w Polsce był w Anglii w Pierwszej Armii 

Polskiej na Zachodzie i tam ukończył 

Wyższą Szkołę Wojenną po angielsku the 

General Staff School. Jest on jedynym        

dyplomowanym oficerem sztabowym Armii 

Polskiej nam tu znanych, na wybrzeżach 

Pacyfiku. Jest nim pan major dyplomowany 

Witold Hryniewiecki. 

   Mamy również drugiego oficera Pierwszej 

Dywizji Pancernej, dowodzonej przez        

generała Maczka, który powitał pana         

ministra w naszym kościele jako gospodarz. 

Jest nim pan major Aleksander Romański. 

   Na liście naszych weteranów jest oficer 

Polskiej Brygady Spadochronowej, który 

wraz z pułkownikiem Sosaboskim walczył 

dzielnie w Holandii pod Arnhem. Jest nim 

pan porucznik Marcin Głowacz-Henzel. 

   Wśród nas są weterani Armii Krajowej, 

którzy walczyli służąc w oddziałach         

pokrywających wiele rejonó całej Polski. 

Jest Akowiec spod Nowogródka. Żołnierz 

Ziemi Lubelskiej, którzy tak chwalebnie 

chronili ludność polską w ostatnich        

miesiącach wojny, jest Akowiec Okręgu 

częstochowskiego,  który będąc koljarzem 

uchron i ł  wie lu  ko legów przed                

aresztowaniem przez Gestap. Mamy kilku 

„chłopców” z okręgu krakowskiego, którzy 

tak chwalebnie działalli na terenach         

południowej Generalnej Gubernii. No i są 

Powstańscy  Warszawscy, któryz jako         

harcerze służący w „Szarych Szeregach” 

stali się żołnierzami Z.W.Z., a potem Armii 

Krajowej i brali udział w Powstaniu         

Warszawskim. Wszyscyśmy walczyli o 

wolność Narodu, Stolicy i przyszłości       

Państwa Polskiego. 

   Przedstawiam Akowców Alicję Ciecek i 

jej męża Mieczysława, Grażynę Dabrowską 

i Krystynę Hertzlich. Jest niestrudzony  

żołnierz oddziałów Puszczy Nalibockiej 

spod Nowogródka, który wraz z Brygadą 

majora Pilcha doszedł z Kresów przez  

Puszczę Kampinoską na Żolibórz i tam brali 

udział w słynnym ataku na Dworzec          

Gdański. Obecnie jest on prezesem         

Komitetu Pomocy Polakom na Wschodzie, 

który pomaga ośrdkom polskim na Kresach, 

poza  granicami Polski i w głębi Rosji, gdzie 

znajdują się skupiska Polaków. Komitet 

dostarcza komputery, książki i sprzęt nauc-

zycielski polskim szkołom umacniającym 

polskość wśród młodzieży i ich rodziców. 

Jest nim pan Franciszek Kosowicz nasza 

duma i chwała akowska i Polonii              

kalifornijskiej. 

   Jest też małżeństwo Danuta i Andrzej 

Niżyńscy, on jest prezesem Koła            

Weteranów Polskich w Los Angeles. Jest 

Jadwiga Narębska z Torunia – harcerka 

przedwojenna, która przez lata jest          

nauczycielką w polskiej szkole w Los     

Angeles. Jest też ciekawy konspiracyjny 

Akowiec z miasta Łodzi, harcerz i konspira-

tor, który znając bardzo dobrze język 

niemiecki został wybrany jako łącznik 

akowski między warszawską i berlińską 

komórką akowską. Niestety w roku 1943-

cim został pochwycony przez policje 

kolejową i oddany do Gestapo. Odrazu 

skierowany   do Auschwitz a potem do in-

nych obozów koncentracyjnych aż do końca 

wojny. Jest to Jerzy Pujdak. Nasz inny ako-

wiec. Jest Andrzej Stefański, Harcerz 

Żolioborza, Stanisław Grzanka, kolejarz 

spod Częstochowy, no i Maciej-Sławek 

Szymański o ciekawej przeszłości. Skończył 

Szkołę Morską w 1938 roku, zaczął studia, 

pozostał w Warszawie no i był niestrud-

zonym saperem  w czasie Powstania. To on 

i jego minerki zakładały materiały wy-

buchowe w piwnicach „Pasty”, i odpalili je 

na czas, aby inny nasz nieżyjący już kolega, 

Andrzej Bartak 

mógł ze swoim plutonem wedrzeć się do 

budynku i wykurzyć Niemców z „Pasty”. 

Wśród chłopców krakowskich jest Wojciech 

Narbut-Łuczyński, wice prezes Koła Weter-

anów. Mamy też Aleksandrę Krahelską o 

słynnym nazwisku zwaną „Oleńką” ze Śród-

mieścia. Jest też Akowiec oddziałów augus-

towskich, kolega Emil Witkowski, którego 

oddział A.K. został wcielony do Ludoweg 

Wojska Polskiego i on walczył pod Ber-

linem. Jest to Dość kolorowa i bogata grupa 

polskich weteranów, która oczekiwała 

wizyty pana ministra w południowej Kali-

fornii. Witamy i salutujemy i prosimy do 

mikrofonu. Praszę Państwa, pan minister 

Janusz Krupski.   ❒ 


