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Pogonowski - Pogarda ze str. 17 
 

kapitana Von Steubena, specjalisty od 

musztry i dyscypliny pruskiej. Koni         

w USA używano do transportu i prac 

rolniczych, podczas gdy Pułaski dowiódł, 

że kawaleria stanowi najważniejszą siłę 

uderzeniową na ówczesnych polach 

bitew. Pułaski miał nie tylko kolosalny 

wkład w wojnę o niepodległość USA, ale 

zarazem był jedynym generałem 

amerykańskim, który oddał życie na polu 

bitwy.  

   Nie ulega wątpliwości, że Pułaski i 

Kościuszko odegrali o wiele ważniejszą 

rolę w zwycięskiej walce o wolność USA 

niż Von Steuben i Lafayette. Natomiast 

wyrazem sukcesu an typolskie j 

propagandy w USA stało się pominięcie 

właśnie Kościuszki i Pułaskiego              

w aktualnym podręczniku historii w stanie 

Karolina Północna i innych. Ciekawe, 

jakie są źródła pogardy wobec Polaków  

w USA. Zdrada Polski w Teheranie i 

oddanie jej w strefę wpływów Sowietów 

nie tylko zaklasyfikowało Polaków jako 

członków bloku sowieckiego i pozbawiło 

ich polskiej reprezentacji dyplomatycznej, 

ale również zrodziło w USA niechęć 

wobec ofiar amerykańskiej zdrady i 

niechęć do roli ludzi podejrzanych o 

sprzyjanie komunistycznej Polsce.  

   Tak było bezpośrednio po wojnie, do 

czasu rozwoju żydowskiego ruchu 

roszczeniowego, który przyjął w swojej 

strategii wielokrotne mnożenie liczby 

niedobitków holokaustu, w celu 

pobierania i przeznaczania głównie na 

własne konto odszkodowań ściąganych        

z Niemiec, Szwajcarii, Polski, etc. 

Niemcy wypłacili Żydom miliardy 

dolarów tytułem odszkodowań, uzyskując 

w zamian to, że Żydzi oraz inni                 

(w ramach poprawności politycznej) nie 

piszą o zbrodniach niemieckich, ale 

„nazistowskich”, a coraz mniej ludzi na 

świecie zadaje sobie pytanie o 

narodowość tych nazistów.  

   Żydowskiemu ruchowi roszczeniowemu 

potrzebna była oszczercza propaganda 

przeciwko Polakom, żeby móc uzasadnić 

żądanie płacenia odszkodowań przez 

polskie ofiary wojny na rzecz żyjących 

jeszcze żydowskich ofiar zbrodni 

niemieckich, których liczbę pomnożono 

wielokrotnie.  

   Niedawno widziałem nagranie               

z przemówieniem profesora Normana 

Finkelsteina. Po prelekcji wstała Żydówka 

i zapytała prelegenta, jakie ma 

samopoczucie jako antyżydowski Żyd. 

Prelegent oparł, że aby odpowiedzieć na 

to pytanie, musiałby się poddać 

psychoanalizie. Okazało się, że wśród 

obecnych na prelekcji Żydów byli ludzie 

wychowani na propagandzie żydowskiego 

ruchu roszczeniowego, który to ruch – 

zdaniem profesora Finkelsteina – 

kierowany jest przez notorycznych 

oszustów, a jego przywódca, miliarder 

Edgar Bronfman, to „crook” (kanciarz), 

podobnie jak i skompromitowany rabin 

Israel Singer, który publicznie 

wielokrotnie atakował Polskę.  

   W piątek 19 kwietnia 1996 roku Buenos 

Aires, w Argentynie, odbyło się – jak 

doniosła Agencja Reutera – spotkanie 

zarządu Światowego Kongresu Żydow 

(The World Jewish Congress), głównej 

organizacji roszczeniowej wymierzonej 

przeciw Polsce. Rabin Israel Singer, 

ówczesny sekre tarz  genera lny, 

powiedział: „Ponad trzy miliony Żydów 

zginęło w Polsce i Polacy nie będą 

spadkobiercami Żydów polskich. Nigdy 

na to nie pozwolimy. (…) Jeżeli Polska 

nie zaspokoi żądań żydowskich, to będzie 

publicznie atakowana i upokarzana” na 

forum międzynarodowym, a zwłaszcza        

w USA, gdzie aż nadto często jesteśmy 

świadkami tych ataków i upokorzeń.         

Z wystąpieniem Singera solidaryzuje się 

wielu Żydów, między innymi wydawcy 

gazet i książek. Dla takich ludzi prawda 

głoszona przez profesora Finkelsteina jest 

nie do przyjęcia.  

   W czasie wyżej wspomnianego wykładu 

profesor Finkelstein przypomniał, że 

przez ponad dwadzieścia lat walczył o 

niewielkie odszkodowanie dla swojej 

ma t k i ,  k t ó r a  b y ł a  wi ę z i o n a                        

w  h i t l e r o w s k i c h  o b o z a c h 

koncentracyjnych. Cytował też liczne 

wypowiedzi żydowskich ofiar zbrodni 

niemieckich, które żyją nieraz w nędzy, 

podczas gdy działacze żydowskiego ruchu 

roszczeniowego wzbogacili się na ich 

cierpieniach w czasie wojny.  

   C i e k a w e ,  c z y  u s u n i ę c i e                          

z amerykańskich podręczników historii 

po l sk ich bo ha teró w woj n y o 

niepodległość USA ma źródło w akcjach 

takich ludzi, jak rabin Singer, który 

szkaluje Polaków i szerzy nienawiść do 

wszystkiego, co polskie.   ❒ 

 

__________ 

Ziemkiewicz - antysemitą ze str. 22 
 

p i san ie  d o brych  wie r szy mu 

uniemożliwia. Broniewski w żadnym 

okresie swego życia nie był endekiem – 

był po prostu dzieckiem swoich czasów, 

w których przekonanie, że rasa 

determinuje sposób myślenia, zdolności i 

cechy charakteru, było powszechnie 

uważane za oczywiste, także przez 

Żydów.  

   „Fronda” poświęciła niedawno spory 

a r t y k u ł  p o r ó w n a n i u  c y t a t ó w                      

z „Wiadomości Literackich” z jednej, a 

„Prosto z mostu” z drugiej strony, 

dowodząc, iż dowolnie je traktując i 

wyrywając z historycznego kontekstu, 

można by swobodnie uznać te pierwsze za 

pismo jadowicie antyżydowskie,               

z czołowym żydożercą Słonimskim, a 

drugie - za postępowe i życzliwe 

mniejszościom, zwłaszcza seksualnym.  

W istocie szczególnie ciekawe jest 

tropienie zasady, wedle której są one 

przyklejane bądź nie. Swego czasu jakiś 

młody gorliwiec jako antysemitę 

zdemaskował Kornela Makuszyńskiego, 

na podstawie felietonu z lat dwudziestych. 

Gdy napisałem felieton wyśmiewający tę 

demaskację, ówczesny redaktor naczelny 

„Gazety Polskiej” zatrzymał go - do tego 

s t o p n i a  s t e r r o r y z o w a n y  b y ł 

p o wta rza j ącymi  s i ę  za r zu ta mi 

antysemityzmu wobec gazety. Moja 

irytacja była tym większa, że młodego 

demaskatora wykpił wkrótce potem          

w „Polityce” Ryszard Marek Groński; 

tym razem etykiety salon postanowił nie 

nalepiać.  

   Żeby nie dłużyć przykładów, wspomnę 

o  j eszcze  jednym,  niezwykle 

charakterystycznym. W żadnej prawie 

antologii poezji polskiej ani tekście 

publicystycznym nie spotkałem się           

z przywołaniem powojennych utworów 

Jerzego Pietrkiewicza, takich jak 

przejmujący wiersz „Robiąc rachunek 

wstydu” („Nienawiścią opięci jak 

mundurem/Nazarejczyka wypędzaliśmy 

razem z kramem/ale nas spotkał przy 

prętach luf, pod murem/tym samym”).  

   Wiersz napisany przez jednego                 

z artystów uwiedzionych w późnych 

latach 30. ideologią radykalno-narodową, 

opublikowany w sztandarowym piśmie 

emigracyjnego Stronnictwa Narodowego 

jest znakomitym artystycznie wyrazem 

ekspiacji i poety, i jego środowiska. Ale 

oczywiście endecy do żadnego rachunku 

wstydu nie mają prawa, oni muszą być          

w inteligenckim widzeniu historii 

jednoznacznym czarnym ludem, z którego 

nic nigdy nie zmaże hańby getta 

ławkowego. Co innego lewicowi patroni 

salonu, umoczeni w najgorsze 

stalinowskie brudy – ich rozliczeniowe 

wiersze prezentowane są szeroko jako 

dowód, że przecież z czasem przejrzeli na 

oczy, odcięli się, a więc nie ma im czego 

wypominać.  

   Przykłady można by mnożyć, nie tylko 

te z naszego, polskiego bagienka - 

posługiwanie się jako pałką oskarżeniem 

o niedostateczne odcinanie się od osób 

napiętnowanych przez kapturowe sądy 

salonów za antysemityzm jest w elitach 

dzisiejszej Europy Zachodniej i USA 

wciąż powszechne, wcale nie kłóci się ze 

stopniowo je ogarniającymi nastrojami 

antysemickimi. Znana anegdota 

przypisuje Hermanowi Goeringowi słowa 

„to ja decyduję, kto jest Żydem!”, 

wypowiedziane, gdy rasowe czyszczenie 

armii dotarło do jednego z jego zaufanych 

zastępców. Wedle tej samej zasady 

„religia Holokaustu” dała dziś salonom 

prawo decydowania, kto jest antysemitą, i 

dopóki pomaga im ono w atakowaniu 

odwiecznych wrogów, nie zamierzają        

z niego rezygnować.   ❒ 

 

__________ 

Bałażak - Rozwadowski ze str. 18 
 

   Gen. Rozwadowski wniósł ogromny 

optymizm i wiarę w zwycięstwo, co 

udzieliło się innym dowódcom. To 

generał Rozwadowski przygotował plan 

Bitwy Warszawskiej - najpierw powstał 

dwuwariantowy projekt sposobu 

koncentracji wojsk do uderzenia na 

bolszewików, a następnie - wobec obaw 

przechwycenia planu przez wroga - 

powstał odręcznie pisany słynny rozkaz o 

fikcyjnym numerze 10000, będący 

ostatecznym planem walki o Warszawę. 

   Rozkaz ten zakładał wzmocnienie 5 

Armii gen. Sikorskiego, która oprócz 

zadań obronnych miała również podjąć 

kontratak na bolszewików, zaś uderzenie 

od południa, znad Wieprza, miało 

dokończyć dzieła. 12 sierpnia 1920 roku, 

kiedy wróg był pod Warszawą, Józef 

Piłsudski, kompletnie załamany, złożył na 

ręce premiera Witosa dymisję                   

z Naczelnego Wodza i Naczelnika 

Państwa i wyjechał do przyszłej żony i 

córek, nie będąc formalnie jeszcze            

w związku małżeńskim. 

   Generał Rozwadowski był więc nie 

tylko autorem planu bitwy, ale całkiem 

formalnie Wodzem Naczelnym przez 

nikogo nieograniczonym w swych 

decyzjach i odpowiedzialności. Główne 

uderzenie bolszewików poszło, zgodnie                        

z przewidywaniami Rozwadowskiego, na 

Front Północny. 

   15 sierpnia armie polskie rozbiły trzy              

z czterech armii wroga i przeszły do 

planowanego kontruderzenia. Armia 

Czer wo n a  ro zp o cze ła  o d wró t , 

Rozwadowski domagał się przyspieszenia 

ofensywy znad Wieprza, jednak Piłsudski 

opóźniał uderzenie, po czym uderzał          

w próżnię - o czym sam zresztą pisał. 

Kontakt  z nieprzyjacielem nawiązał 

dopiero z 17 na 18 sierpnia. 

   Z chwilą zakończenia bitwy Piłsudski 

poczuł zawiść w stosunku do gen. 

Rozwadowskiego, świadka jego depresji i 

duchowego upadku. Jako Generalny 

Inspektor Jazdy gen. T. Rozwadowski 

projektował reformę w kierunku 

tworzenia szybkich wojsk operacyjnych, 

postulował potrzebę stworzenia wojsk 

zmotoryzowanych, pancernych i 

lotnictwa. Plany te zostały jednak 

odrzucone. Kolejnym punktem spornym  

z Piłsudskim był problem upolityczniania 

armii, czego Rozwadowski był 

zdecydowanym przeciwnikiem. 

   W wyniku zamachu majowego 

Piłsudskiego 12 maja, 1926 r. został 

obalony legalny narodowo-ludowy rząd 

Witosa. Obrońcą legalnych władz przed 

zamachowcami, był właśnie gen 

Rozwadowski. Wobec dymisji prezydenta 

Wojciechowskiego i rozkazu zaprzestania 

walk, generał Rozwadowski wraz                   

z innymi generałami (Zagórski, 

Malczewski, Jaźwiński) został uwięziony 

w Wilnie. Wraz z kilkunastoma 

generałami został w 1927 r. przeniesiony 

w stan spoczynku. 

   W społeczeństwie pojawiła się wówczas 

akcja petycyjna w obronie generałów. 18 

maja 1927 roku, rok po uwięzieniu, gen. 

Rozwadowski został zwolniony, jednak 

bardzo wyraźnie podupadł na zdrowiu. 

Dużym ciosem było dla niego ponadto 

zaginięcie gen. Zagórskiego. Gen. 

Rozwadowski coraz częściej przebywał          

w Jastrzębiej Górze, gdzie próbował się 

leczyć z nasilających się bólów żołądka 

połączonych z krwawieniem i silnymi 

torsjami. Lekarze byli jednak bezradni.          

W 1928 r. gen. Rozwadowski napisał 

referat  nazwany „Testamentem 

wojskowym”, w którym postulował 

utworzenie armii wysokiego pogotowia, 

doskonale wyposażonej w broń pancerną i 

lotnictwo,  w obliczu najazdu ze strony 

Niemiec i Rosji. 

   Generał Tadeusz Rozwadowski zmarł 

18 października 1928 r. w Warszawie. 

Ostatnią wolą Generała było pochowanie 

go na Cmentarzu Orląt Lwowa - wśród 

swoich żołnierzy. Pogrzeb odbył się - 22 

października we Lwowie o godz. 10, która 

została narzucona przez władze, aby jak 

najmniej ludzi uczestniczyło w ostatniej 

drodze generała. Nabożeństwo odprawił 

ks. arcybiskup metropolita Bolesław 

Twardowski, od bramy cmentarza aż do 

miejsca spoczynku trumnę na swych 

barkach nieśli usunięci z armii 

generałowie, nad grobem poruszającą 

mowę wygłosił były legionista ks. Józef 

Panać. 

   Płk dr Bolesław Szarecki, który odbył 

konsylium z lekarzami badającymi zwłoki 

generała stwierdził jako więcej niż pewne 

otrucie, podobnie uważał słynny chirurg 

lwowski - prof Tadeusz Ostrowski, 

badający generała na krótko przed 

śmiercią. Zakaz przeprowadzenia sekcji 

zwłok jest bardzo mocną poszlaką w tym 

względzie.  

   Dokonania generała Tadeusza 

Rozwadowskiego stawiają go wśród 

najwybitniejszych ojców naszej wolności 

oraz jednego z największych wodzów i 

zwycięzców w naszej historii. Niestety 

przeciętny Polak nie wie o Nim nic, lub 

stanowczo zbyt mało. Wymazywanie 

osiągnięć generała Rozwadowskiego 

rozpoczęło się w 1926 r. i trwa do dnia 

dzisiejszego, najpierw robiły to władze 

sanacyjne, później komunistyczne i 

obecne. 

   Powodem jest to, że wielka postać 

generała Rozwadowskiego stoi na 

przeszkodzie w budowie legendy 

Piłsudskiego. Pamiętajmy jednak, że to 

tylko legenda, jak pisał wybitny historyk 

polski prof. Władysław Konopczyński: 

„legenda świadomie i sztucznie 

preparowana, broniona przed wszelką 

krytyką gwałtem moralnym i fizycznym, 

legenda szydercza i zawzięta nie 

opromieni narodowi życia, i nie wleje 

weń wiary we własne siły, nie zahartuje 

go do mocarnych czynów”. 

   Dzisiejsza Polska jest tego bolesnym 

potwierdzeniem! Bez prawdy i 

sprawiedliwości nie zbudujemy 

szczęśliwej przyszłości Polski.   ❒ 
 

__________ 


