Str. 20
Obywatel dezerter
Zenon Baranowski
Uchwalona przez Sejm nowelizacja
ustawy o obywatelstwie pilotowana przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji przewiduje szerokie
możliwości przywrócenia obywatelstwa
m.in. dezerterom z Wojska Polskiego
którzy zostali w Palestynie w 1942 roku.
Środowiska kresowe są oburzone, tysiące
Polaków zamieszkujących Litwę, Białoruś
czy Ukrainę czeka na przywrócenie
obywatelstwa posiadanego przed wojną.
Zapisy uchwalonej przez Sejm
w kwietniu nowej ustawy o obywatelstwie
umożliwiają odzyskanie obywatelstwa
przez szerokie grupy osób, które utraciły
je na podstawie przepisów poprzednich
trzech ustaw. Inicjatorom ustawy ze
strony rządowej i Senatu chodziło o
przywrócenie obywatelstwa osobom,
którym je zabrano np. za brak „wierności
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” czy
też „działanie na szkodę jej „żywotnych
interesów‟”. Ale szeroko zakrojone
przepisy umożliwiają odzyskanie
obywatelstwa m.in. przez dezerterów
z polskiej armii na Zachodzie, którzy
zdecydowali się walczyć o utworzenie
państwa żydowskiego. Na przełomie
1942/1943 r. zdezerterowało w ten sposób
blisko 3 tys. obywateli polskich
pochodzenia żydowskiego, chociaż, jak
przyznają historycy, gen. Władysław
Anders uznał, że nie będą oni ścigani za
dezercję. Jednak blisko tysiąc Polaków
pochodzenia żydowskiego pozostało w II
Korpusie WP, ginąc m.in. pod Monte
Cassino. Reprezentowali oni postawę
wyrażoną przez ówczesnego kaprala
Menachema Begina, a późniejszego
premiera Izraela, który stwierdził, że
„armia, której mundur noszę i której
składałem przysięgę wojskową, walczy ze
śmiertelnym wrogiem narodu
żydowskiego, faszystowskimi Niemcami.
Nie można opuścić takiej armii, nawet po
to, aby walczyć o wolność we własnym
kraju”. Begin co prawda pozostał
w Palestynie, ale nie zdezerterował, lecz
został urlopowany z Wojska Polskiego.
Takie konsekwencje ustawy podobają
się posłowi Januszowi Palikotowi (PO),
który recenzując jeszcze projekt, jest
zadowolony, że „zaproponowane zmiany
idą w kierunku objęcia prawem do
polskiego obywatelstwa tych żołnierzy,
którzy służyli w innych wojskach, jak na
przykład żołnierze Armii Andersa, którzy
zostali w Palestynie po dotarciu z Azji do
Afryki. To w większości Polacy
żydowskiego pochodzenia. Mają za sobą
gehennę września 1939 roku oraz lata
udręki, często w obozach w Rosji, do
powstania wojsk polskich pod
dowództwem Andersa” - pisze na swoim
blogu Palikot.
Takie zapisy nie odpowiadają jednak
środowiskom kresowym, które są
oburzone, ponieważ w dalszym ciągu
tysiące Polaków zamieszkujących Litwę,
Białoruś czy Ukrainę czeka na
przywrócenie obywatelstwa posiadanego
przed wojną, a na obywatelstwo i szanse
powrotu czekają także dziesiątki tysięcy
osób w Kazachstanie.
Te argumenty przedstawiał podczas
prac, jeszcze na etapie resortowych
uzgodnień, socjolog dr Robert Wyszyński
reprezentujący właśnie środowiska
kresowe. - Nie ma tu np. zapisu, że
zwraca się obywatelstwo komuś, kto się
repatriował do ojczyzny - wskazuje
Wyszyński. Ustawa w ogóle nie mówi o
zwracaniu obywatelstwa Polakom na
Kresach.
Poseł Ireneusz Raś (PO), który kierował
podkomisją sejmową pracującą nad
ustawą o obywatelstwie, mówi, iż
argumenty o odzyskiwaniu obywatelstwa
w przypadkach moralnie wątpliwych były
brane pod uwagę. Poseł podkreśla, że
starano się przyjąć takie zapisy, aby
wykluczały różne kategorie osób, którym
przywrócenie obywatelstwa się nie
należy. Chociaż przyznaje, że nie spotkał
się z argumentami, iż ustawa może być
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Zapalmy znicze ku czci
pomordowanych
Kresowian!
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
11 lipca br. minie kolejna rocznica
„Krwawej Niedzieli” na Wołyniu,
w czasie ktorej oddziały Ukraińskiej
Powstańczej Armii zaatakowały 167
polskich kościołów na Wołyniu, mordując
dziesiątki księży rzymskokatolickich i
tysiące bezbronych wiernych, modlących
sie w świątyniach. W sumie czasie
ludobójstwa trwajacego na Kresach
Wschodnich w latach 1939-1947
zamordowano 150 tys. Polaków, a także
wielu Żydów, Ormian i przedstawiciele
innych narodowości, w tym też tych
sprawiedliwych Ukraińców, którzy
ratowali Polaków lub wyrażali swój
sprzeciw wobec opętańczej ideologii
Stepana Bandery, Dmytro Doncowa i
Romana Szuchewycza ps. „Taras
Czuprynka”.
Na większości zbiorowych mogił do tej
pory ani władze polskie, ani ukraińskie,
nie postawiły nie tylko pomnika, ale i
nawet krzyża. Cała zaś sprawa
ludobójstwa otoczona jest zmową
milcz enia, wynikającą z tzw.
„poprawności politycznej”. Z kolei za
sprawą prezydenta Wiktora Juszczenki i
premier Julii Timoszenko na Ukrainie
gloryfikuje się zbrodniarzy i stawia się im
pomniki we Lwowie, Stanisławowie i
Tarnopolu i w ielu innych
miejscowościach.
Napis na Pomniku Ofiar Ludobójstwa
na Kresach, ustawionym na Cmentarzu
Rakowickim głosi: „Nie o zemstę, lecz o
pamięc wołają ofiary”.
W tymże duchu apeluje jak w zeszłym
roku: Zapalmy znicze ku czci
pomordowanych Kresowian! Zapłonęł
one już w przeddzień rocznicy, w piątek
10 lipca o g. 12.00 pod Konsulatem
Ukrainy przy ul. Krakowskiej 41
w Krakowie. Po zapaleniu zniczy rodziny
pomordowanych Kresowian wręczyły
konsulowi apel do władz Ukrainy o
wyrażenie zgody na postawienie krzyży
na wszystkich zbiorowych mogiłach.
Apeluję także, aby te znicze zapalono
także w innych miejscach, wszędzie tam
gdzie są tablice pamiątkowe ku czci
pomordowanych Kresowian. To jest nasz
obowiązek chrześcijański i obywatelski.
Wieczne odpoczywanie racz im dać,
Panie ...
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, krewny
Polaków
momordowanych
w Korościatynie k. Monasterzysk, powiat
Buczacz na Tarnopolszczyźnie i Ormian
pomordowanych w Kutach nad
Czeremoszem na Pokuciu. ❒

__________
wykorzystywana przez dezerterów. - Nie
słyszałem do tej pory żadnych
argumentów, które by mówiły, że ta
ustawa będzie w ten sposób oddziaływać mówi. Nie przypomina ich sobie także
poseł Mariusz Błaszczak (PiS), który
również pracował nad ustawą. Chcieliśmy, żeby jak najwięcej osób
mogło odzyskać polskie obywatelstwo,
ale z drugiej strony to może spowodować
jakieś zagrożenia - przyznaje poseł. Przepisami prawnymi nie da się opisać
całego bogactwa życia - dodaje.
W ustawie znajdują się, owszem, zapisy
mówiące o tym, że nie zostanie
przywrócone obywatelstwo osobom, które
“dobrowolnie” wstąpiły do wojsk lub
pełniły urząd publiczny w państwach
“osi” w okresie II wojny światowej oraz
działały “na szkodę Polski, a zwłaszcza
jej niepodległości i suwerenności”.
Trudno raczej do tych kategorii
zakwalifikować dezerterów z armii
polskiej. - Tutaj wszystko w rękach
urzędników Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, to do nich
należy badanie tych spraw - skazuje

Baranowski - dezerter do str. 21

Pogonowski - Grupa „BRIC” ze str. 19
Talibanów i innych radykałów wśród
muzułmanów. Rosji grozi za kilka
pokoleń większy przyrost naturalny wśród
muzułmanów niż Rosjan na jej
terytorium. Jednocześnie Moskwa i Pekin
nie chcą dominacji USA nad zasobami i
polityką Azji Centralnej.
Rosja i Chiny starają się stworzyć
przeciw-wagę dla NATO w formie
Szanghajskiej Kooperacyjnej Organizacji
(Shanghay Cooperation Oraganization S.C.O.), w której to organizacji
oficjalnymi językami są chiński i rosyjski.
Do SCO należą byłe republiki sowieckie
w Azji Centralnej. Iran stara się o
członkostwo w SCO, podczas gdy USA
nie jest dopuszczane nawet w formie
„obserwatora” na spotkania tej
organizacji.
Chiny ostatnio ogłosiły gotowość
udzielenia kredytów w wysokości 10
miliardów dolarów rządom Kazakstanu,
Kyrgyzystanu, Tajdżikistanu i
Uzbekistanu, które to państwa są
członkami SCO. Według The Associated
Press, w artykule Wladimira Isaczenkowa,
z 17go czerwca: „BRIC” nawołuje do
stworzenia bardziej różnorodnej waluty
rezerwowej na świecie.”
Naturalnie jest to reakcja na spadek
wartości dolara w obecnym globalnym
kryzysie gospodarczym spowodowanym
przez USA, gdzie rząd nie potrafił
zapobiec malwersacjom obecnie znanym
jako „szwindel na tysiąc miliardów
dolarów” („trilion-dollar swindle”). Wielu
określa obecny stan rzeczy w gospodarce
USA jako okres socjalizacji, czyli
upaństwawiania strat poniesionych przez
korporacje, oraz prywatyzacje zysków,
zwłaszcza z pożyczek udzielanych
rządowi USA na procent składany. Szerzy
się przekonanie, że szwindel w USA dał
początek kryzysowi gospodarczemu,
obecnie szerzącemu się obecnie na
świecie. ❒
__________

Wychowawcze dylematy ze str. 19
„przyzwalający” i niestawiający żadnych
wymagań oznacza w dorosłym życiu brak
konsekwencji i problemy z reagowaniem
na brak akceptacji ze strony otoczenia. A
już wychowanie w relacjach
„kumpelskich”, czyli w systemie „róbta
co chceta” okazało się bodaj jeszcze
gorsze od okazjonalnego klapsa, bo ów
klaps ciągle świadczy o rodzicielskim
autorytecie i daje poczucie psychicznego
oparcia. No, a z kumplem to w razie
kłopotów można najwyżej skoczyć na
piwo...
Na szczęście ta sama nauka, która
wpędziła w kompleksy ambitnych
rodziców,
przygniecionych
odpowiedzialnością za życiowe
powodzenie swojego potomstwa,
przyniosła im też słowa wątpliwej
wprawdzie, ale zawsze jakiejś tam
pociechy. Otóż zdaniem niektórych
badaczy (Judith Rich Harris) o tym, jak
potoczą się przyszłe losy naszych dzieci,
decydują głównie geny. Natomiast wpływ
środowiska wychowawczego nie dość, że
jest niewielki (najwyżej 30 procent), to
jeszcze w decydującym stopniu zależy od
grupy rówieśniczej. Bo –jak się okazuje –
przyjmowane przez nas za własne
postawy, cele i wartości dziedziczymy
bardziej „pokoleniowo” niż „rodzinnie”.
Waśnie dlatego dziecko konserwatysty
może zostać lewakiem, a progenitura
profesora medycyny – o zgrozo –
humanistą. Lub – co jeszcze gorzej –
nawet artystą!
Raczej więc nie ma obawy, że młode
pokolenie zarazi się (przez kontakt)
rodzicielskimi niepokojami, lękami,
frustracjami i goryczą niespełnionego
życia. Bo niezależnie od naszych
wysiłków – dzieci i tak ostatecznie zrobią
to, co same zechcą i uznają za stosowne.
❒

Kto ukradł ten Dream? Ze str. 18
Czyli jednak Sen ukradli Amerykanom
nie tyle ekonomiści na czele z Alanem
Greenspanem, co wybrani jak najbardziej
demokratycznie amerykańscy politycy.
Ale przecież nikt nie zmuszał zwykłego
Johna Kowalsky’ego do zadłużania się
ponad stan...
Czyli, że tak naprawdę to Marzenie
ukradli prostym ludziom nie finansiści,
nie bankowcy i nie politycy, tylko zwykli
Amerykanie. Sami sobie. A nakłoniła ich
do tego chciwość i największy
z demonów naszych czasów –
konsumpcjonizm. To on popychał
wyrzucanych dzisiaj na bruk bankrutów
do zadłużania się po kokardę, na kwoty,
jakich nie byliby w stanie spłacić nawet
w następnym życiu.
Wciąż jednak pozostaje otwarte jeszcze
ważniejsze pytanie. Dlaczego te miliony
obywateli nie mogły zapłacić za Sen
z realnych oszczędności? Przecież USA
posiada, a raczej posiadało do niedawna,
najlepiej funkcjonującą gospodarkę i
jeden z najwyższych PKB na świecie. I
jedną z najniższych stóp bezrobocia.
Czemu więc ciężko pracujący John
Kowalsky, żeby kupić sobie tekturowy
domek z ogródkiem wielkości chustki do
nosa, musi zadłużyć się na całe życie?
Czy to tylko chciwość? Niekoniecznie.
Bo to także wprowadzony
w
amerykańską
codzienność
neoliberalizm. I w ten oto sposób
wracamy do amerykańskich polityków,
bowiem za wymienionym wyżej
terminem kryje się doktryna, wedle której
rządziła przez ostatnie ćwierć wieku
Partia Republikańska (trzeba zresztą
przyznać, że z dużą pomocą
demokratów). Rządziła tak, że w tej
chwili USA przewodzi w światowych
statystkach rozwarstwienia społecznego, a
ponad 90 procent amerykańskich dóbr
trwałych, zasobów finansowych i
środków produkcji przeszło w ręce mniej
niż 10 procent obywateli. Jak zaś
sfinansować względny spokój społeczny,
kiedy większość dochodów z gospodarki
trafia do kieszeni elit? Na kredyt,
oczywiście.
Chociaż więc aktualna płaca realna
Johna Kowalsky’ego zmniejszyła się
w porównaniu w epoką New Dealu, a
klasa średnia jest w tej chwili znacznie
biedniejsza niż przed pół wiekiem, John
nic nie zauważył. Przynajmniej dopóki
dostawał bez gadania pożyczkę
hipoteczną i kolejne karty kredytowe.
Tak więc, niezależnie od tego, co
ostatecznie ustali komisja Kongresu,
Dream odebrali Amerykanom inni
Amerykanie. I to wcale nie teraz, tylko
znacznie wcześniej, bo już w chwili,
kiedy zamiast dzielić się dobrobytem
bardziej racjonalnie, skłonili większość
nieświadomych niczego współobywateli
do kupowania pigułek nasennych na
kredyt. Teraz grozi im wszystkim
chroniczna bezsenność. ❒
__________

Mark Prochowski
Attorney At Law
Sprawy Imigracyjne
Prawo Handlowe
Zakładanie, Kupowanie i Sprzedaż
Spółek, Umowy Handlowe
i o Prace, Korporacje

30011 Ivy Glenn Drive, Suite 203
Laguna Niguel, CA 92677

(949) 481-7581
www.prochowskilaw.com
E-mail:mark@prochowskilaw.com

Twoja pomoc jest
potrzebna zaangażuj się
w działalność Polonii
Zostań członkiem
polskiej organizacji
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Drugi list otwarty do:
Prezesa Rady Ministrów - Donalda Tuska
Marsz. Sejmu-Bronisława Komorowska
Marszałka Senatu - Bohdan Borusewicz

Przekazany także do wiadomości
Prezydenta RP - Lecha Kaczyńskiego
Szanowni Panie Premierze i Panowie
Marszałkowie,
W dniu 24 lutego przesłaliśmy do
Panów list otwarty podpisany przez 225
sygnatariuszy z Polski i Polonii głęboko
poruszonych i zaniepokojonych biegiem
spraw w naszej Ojczyźnie. W liście tym
wyraziliśmy dezaprobatę dla sposobu,
w jaki Panowie traktujecie służbę
Narodowi. Tę służbę, która jest świętym
obowiązkiem każdego, kto został
powołany do pełnienia funkcji
państwowych, a zwłaszcza tych funkcji,
które niosą najcięższe brzemię
odpowiedzialności. Przywołaliśmy słowa
przysięgi uroczyście składanej przez
Panów w chwili obejmowania stanowisk i
zwróciliśmy uwagę, że swoim
postępowaniem w rażący sposób łamiecie
wynikające z nich powinności.
Wyrażona w liście negatywna opinia
dotyczyła całości Panów działań,
zaniedbań i zachowań publicznych,
natomiast w charakterze przykładu
przytoczyliś my fakty związane
z konkretnymi działaniami inspirowanymi
przez władze państwowe, by uderzać
w oddolne inicjatywy skupione wokół
Radia Maryja. Panowie wielokrotnie,
często w niewyszukanych, a nawet
obraźliwych słowach, dawali wyraz
swojej osobistej niechęci do środowisk,
które identyfikują się z pozytywnym
przesłaniem Radia Maryja; także
obrażaliście ludzi, którzy z wielką
ofiarnością wspierają inicjatywy budujące
Dobro pośród oceanu Zła. Wobec tych
okoliczności wezwaliśmy Panów byście
przestali szkodzić Polsce, lub ustąpili ze
stanowisk, jeżeli nie potraficie nie
szkodzić.
Minęły już cztery miesiące, które nie
wystarczyły Panom, ani też podległym
Wam
urzędnikom na sformułowanie
choćby lakonicznej, formalnej odpowiedzi
na nasz list. Można było zareagować
pozytywnie i zaprzestać szkodzenia
Polsce. Można było zaprzeczyć naszym
oskarżeniom i próbować merytorycznie
wyjaśnić konkretne zarzuty. Można było
wreszcie zreflektować się i podać się do
dymisji. Panowie postanowiliście po
prostu nie odpowiadać.
Od początku nie mieliśmy złudzeń, że
tak właśnie Panowie postąpicie, ale
czekaliśmy, by minęły wszystkie
dopuszczalne terminy i okoliczności (np.
wybory), które mogłyby służyć za
usprawiedliwienie milczenia. Dzisiaj już
na Panów odpowiedź nie czekamy, bo
też to Panów milczenie jest najbardziej
bezpośrednim potwierdzeniem naszych
ocen i zarzutów. Tak demonstracyjne
lekceważenie głosu Obywateli
Rzeczypospolitej przez wszystkie trzy
konstytucyjne organy państwowe, na
których czele Panów postawiono, nie
zdarzało się nawet w PRL.
Wniosek jest oczywisty: Tym
milczeniem Panowie mówią nam, że
jesteśmy Panom całkowicie
niepotrzebni, że Was zupełnie nie
obchodzą nasze niepokoje!
Skoro to, co wcześniej tylko
podejrzewaliśmy, dzisiaj już z całą
pewnością wiemy, mamy prawo z całą
otwartością wyznać: Panowie też nie są
nam do niczego potrzebni ! Panowie
szkodzą Polsce i są przyczyną wielu
naszych nieszczęść - Rzeczpospolita, by
przetrwać, musi Was jak najszybciej
odrzucić. Zrobimy wszystko, by tak się
stało.
Musimy tutaj wyjaśnić, że używamy
świadomie formy "my", ponieważ nasz
indywidualny głos wspiera się na
poparciu ponad 25 tysięcy sygnatariuszy
listu pt. „Przestańcie szkodzić Polsce”,
k t ó r y t ak b e z t r o s k o P a n o w i e
zlekceważyliście. Uznaliśmy, że jest
naszą powinnością, by przekazać Panom

podstawowe informacje o fenomenalnym
zjawisku społecznym zainicjowanym tym
właśnie listem sprzed czterech miesięcy.
Chodzi o wyjątkową mobilizację wielkiej
rzeszy Polaków, którzy po zapoznaniu się
z treścią tego pierwszego listu i
z mocnymi słowami skierowanymi do
Panów, zdecydowali się poprzeć te słowa
własnym podpisem.
Wkrótce po publicznym ogłoszeniu
naszego listu i otwarciu możliwości jego
podpisywania, z całej Polski zaczęły
lawinowo napływać do nas zgłoszenia,
które starannie porządkowaliśmy w listy
sygnatariuszy. Zgłoszeń było tak wiele, że
uruchomiliśmy także stronę internetową
www.my-narod.4w3.pl, na której
zamieszczone jest pełne zestawienie
nazwisk sygnatariuszy i inne materiały
związane z akcją. W chwili, gdy piszemy
ten list zgłoszenia nadal napływają, a lista
sygnatariuszy przekroczyła już liczbę 25
tysięcy.
Zwracamy uwagę, że podpisanie listu,
który nie wywołuje żadnych skutków
prawnych, a jest jedynie odważnym
głosem próbującym przywołać
rządzących do opamiętania, nie wywołuje
zwykle nadzwyczajnej powszechności
takiego aktu. Z drugiej strony informacja
o biegu akcji i o możliwości przyłączenia

Przestańcie szkodzić Polsce do str. 21
Przestańcie szkodzić Polsce ze str. 18
się do listy sygnatariuszy była
ograniczona wyłącznie do Radia Maryja,
łamów Naszego Dziennika i tygodnika
Nasza Polska, a szczelna blokada
informacyjna objęła praktycznie
wszystkie inne środki masowego zekazu.
W tych okolicznościach liczba 25 tysięcy
sygnatariuszy oznacza potężny sygnał
ostrzegawczy dla Panów - sygnał, który
jest po stokroć bardziej znaczący, niż te
wszystkie wirtualne liczby ośrodków
sondażowych, którymi karmicie
codziennie swoją pychę, i które są
narzędziem manipulacji, a według nas
także techniką uwiarygodniania oszustw
wyborczych.
Chcemy także przekazać Panom ważną i
ciekawą informację o tym, kim są
sygnatariusze listu, ponieważ na
podstawie danych uzyskanych od
pierwszych 10 tysięcy osób
przeprowadziliśmy analizę, której wyniki
dają klarowną odpowiedź na to pytanie.
Anna Walentynowicz i Jarosław Kaczyński

Spotkaliśmy się, by zabiegać o
prawdę i bronić polskiej demokracji i
wolności – mówił prezes PiS Jarosław
Kaczyński, podczas konferencji o
Wolnych Związkach Zawodowych, która
odbyła się w Sejmie. Zorganizowała ją
Anna Walentynowicz, a patronat nad sesją
objął prezydent Lech Kaczyński.
Jak podkreślał były premier obecnie
poprzez propagandę i forsowany system
autorytetów, czyli ludzi, którzy mają o
wszystkim rozstrzygać, próbowano
zniszczyć prawdę, życie publiczne i
intelektualne: „- Jestem naprawdę
szczęśliwy i zaszczycony, że mogę
w takim gronie, razem z panią Anną
Walentynowicz i innymi działaczami
Wolnych Związków Zawodowych być na
tej sali i walczyć o prawdę” – powiedział,
zbierając burzę oklasków od
zgromadzonych.
Piszmy sami historię
- Chcemy dawać świadectwo naszej
historii. Piszcie swoją historię sami, bo
inaczej napiszą inni i napiszą źle” –
mówiła Anna Walentynowicz,
podkreślając, że WZZ-ty założyli Andrzej
Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski i Antoni
Sokołowski, a Lech Kaczyński z nimi
współpracował udzielając porad
prawnych, przez co miał problemy z pracą
doktorską.
Walentynowicz nie ominęła także
tematu „trudnego” dla tzw. elit
postpeerelu – agentury. Jak mówiła
u j a wn io no j e dn e g o z ta j n yc h
współpracowników,
„nie
przypuszczaliśmy jednak, że ujawniając
jednego agenta, zostawiamy pole do

działania innemu agentowi – TW
„Bolkowi”, „przysłanemu nam przez SB.
Lecha Wałęsę poznaję w moim domu,
w moim mieszkaniu, podczas spotkania
konspiracyjnego, na którym miał wykład
pan Lech Kaczyński”.
Na
konferencji
prasowej
zorganizowanej w przerwie obrad,
zapytana dlaczego na sali nie ma Lecha
Wałęsy, legenda „Solidarności”
podkreśliła – „Proszę państwa, mając taką
wiedzę jaką mamy dzisiaj, jaką każdy już
ma na dzień dzisiejszy, to ja proponuję
zaciągnąć kurtynę milczenia i oszczędzić
sobie wstydu na temat tego człowieka.”
Wałęsa – mieszanka pychy
i agenturalności
Krzysztof
Wyszkowski,
współzakładający WZZ-ty przypomniał
ideę i działalność Wolnych Związków,
akcentując fakt, że to dzięki Annie
Walentynowicz i innym kobietom (m.in.
Alinie Pieńkowskiej) udało się nie
dopuścić do zakończenia przez Wałęsę
strajku w Stoczni już 16 sierpnia, po
zgodzie władz komunistycznych na
spełnienie postulatów socjalnych.
Wyszkowski sprostował również relacje
Jana Lityńskiego o tym, że współzakładał
on WZZ-ty. Jak podkreślił Lityński
jedynie użyczył mieszkania.
Jeden z działaczy WZZ, Leszek
Zborowski, skrytykował Wałęsę: „Prawda
szkodzi tylko tym, którzy zbudowali swój
pomnik na kłamstwie” zaś ci, którzy
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“z arogancką pychą stają dziś przed nami,
by opowiadać, jak to coś tam obalili i od
czegoś na wyzwolili” robią to po to, by za
chwilę “powiedzieć nam, że są tematy i
prawdy, których dotykać nie wolno”.
Natomiast według Andrzeja Bulca: „ –
Był stosunkowo niedawno taki czas, gdy
starano się historię Polski napisać od
momentu skoku przez płot i tę historię
miał pisać jeden człowiek, który przez ten
płot przeskoczył, a mianowicie Lech
Wałęsa. Jest to człowiek, który mówi „Ja walczyłem, jak robiłem, ja walczyłem
z bezpieką” i nikt poza nim nie istniał.
(…) Nadszedł czas zmiany, nareszcie ci
ludzie, którzy byli w zapomnieniu mogą
występować. (…) Mam nadzieję, że to
doprowadzi do zmiany tego, co się w tej
chwili w Polsce dzieje, a to co się dzieje,
to jest po prostu powrót do czasów
niemalże komunistycznych. Po prostu
jednak partia chce zawładnąć wszystko
dla siebie, chce zlikwidować IPN –
organizację, która jest niesamowicie
zasłużona w odkrywaniu prawdy o
tamtych czasach, ale to im się po prostu
nie uda”.
WZZ wróci, gdy zajdzie potrzeba…
Jak zaznaczył Andrzej Kołodziej, dawni
działacze WZZ “w imię pełniej
niepodległości” próbują obecnie zejść się
jeszcze raz i przedstawić ludziom
“autentyczną prawdę”. Według niego,
wspominając wszystkich członków
wolnych związków zawodowych trzeba
wyłączyć Lecha Wałęsę, bo – jak
powiedział – “ten na to nie zasługuje”.
A Jan Karandziej dopowiadał: “Ludzie, którzy rządzą krajem, myślę o
rządzie pana Tuska, (…) usiłują nas
zepchnąć na pozycje przegrane i
ograniczyć suwerenność Polski, jest to
bardzo niebezpieczne. (…) Dziś, gdy
zdradę się nagradza i opiewa, a
kosmopolityzm jest cenniejszy od
patriotyzmu, trudno znaleźć miejsce dla
siebie w tym świecie kłamstwa i ułudy
(…) Dziś naprawdę się ma tego
wszystkiego dosyć”.
PiS centrum obozu patriotycznego
Antoni Macierewicz w swoim
wystąpieniu wezwał do organizowania się
przy ruchu patriotycznym wokół PiS,
gdyż tylko to jest gwarancją zwycięstwa
obozu antyliberalnego. Dziś całemu
dorobkowi „ruchu oporu” i „Solidarności”
grozi dziś zagłada, ponieważ obecnie
w Polsce próbuje się ubezwłasnowolnić
społeczeństwo przez „liberalizm i
agresywny ateizm”. – Sam przekaz
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ideowy nie obroni przed nędzą,
wyprzedażą majątku narodowego,
bezprawiem w sądach, panoszeniem się
postubeckiej oligarchii, nachalnej
propagandzie cywilizacji śmierci. Tej sile
przeciwstawić można tylko siłę
organizacji najszerszych warstw narodu–
mówił Macierewicz. Podkreślił także, że
„Solidarność” po 1989 roku została użyta
do celów sprzecznych z jej programem.
„Dała na samym początku, a może jej
kierownictwo ówczesne parasol do
uwłaszczenia
komunistycznej
nomenklatury i budowy ładu, w którym
wciąż gospodarczo, informacyjnie i
kulturowo dominują środowiska
postkomunistyczne”. Etos „Solidarności”
przetrwał przede wszystkim w działaniach
i instytucjach skupionych wokół Radia
Maryja i „wysiłkach PiS”. Nie jest więc
przypadkiem, że to właśnie PiS (obecnie
pomysł ten ukradła Platforma i forsuje go
jako własny) chce odebrać esbekom
przywileje emerytalne, tym samym
zlikwidować istniejący od 19 lat
mechanizm gospodarczy, w którym byli
esbecy i ich współpracownicy dostają od
kolejnych rządów kontrakty na budowę
stadionów, dróg, na informatyzację
urzędów.”- A kogo oni za te pieniądze,
które biorą, zatrudniają? Swoich kolegów
ubeków. Więc nie dziwcie się, że istnieje
bezrobocie – wśród ubeków bezrobocia
nie ma. (…) To jest hańba obecnego
systemu i to jest to, z czym skończyć
trzeba” – stwierdził. Jego zdaniem, taki
system gospodarczy „nie jest
przypadkiem” i wyrósł z kwestionowania
z dążenia do niepodległości i Wolnych
Związków Zawodowych. Wcześniej o
takie działania oskarżał KOR-owską
„lewicę laicką” z Adamem Michnikiem i
Jackiem Kuroniem na czele.
Naprawienie błędu marginalizacji
Były premier Jan Olszewski, obecnie
doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
skupił się m.in. na programie Polski
Solidarnej. Jak podkreślił jest to próba
naprawy błędu marginalizacji po 1989 r.
tych,
którym
zawdzięczamy
niepodległość: „- Trzeba powiedzieć, że
ci, którym tą niepodległość, to
zwycięstwo zawdzięczamy, polscy
robotnicy, zwłaszcza załogi wielkich
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Raś. Zgodnie z ustawą wniosek o
przywrócenie obywatelstwa rozpatruje
ministerstwo spraw wewnętrznych. Oczekuję, że jeżeli będą takie sytuacje, iż
prawo nie pozwala wyeliminować ludzi
niegodnych, to będziemy musieli
reagować - dodaje.
Poseł uważa, że jeśli organizacje
polonijne dysponują informacjami na
temat konkretnych przypadków, nic nie
stoi na przeszkodzie, żeby zgłaszały je do
odpowiednich służb, a każda z tych spraw
powinna być sprawdzona przez
urzędników. Sceptycyzm wobec
optymizmu Rasia wykazuje Mariusz
Błaszczak (PiS), podkreślając, że
wiadomo, jaka jest jakość polskiej
administracji.
Uchwalona przez Sejm ustawa o
obywatelstwie na razie nie została
podpisana przez prezydenta, który
skierował ją do
Trybunału
Konstytucyjnego. Lechowi Kaczyńskiemu
nie podoba się rozszerzenie kompetencji
wojewody dotyczących uznawania
cudzoziemców za obywateli polskich. Jak
podkreśla on w uzasadnieniu wniosku,
“prezydent jest jedynym organem
konstytucyjne uprawnionym do
nadawania obywatelstwa polskiego”. Z tej
racji - jak argumentuje - ustawodawca
“nie może wkraczać w sferę zastrzeżoną
konstytucyjnie” dla prezydenta.
Na inne nieprecyzyjne zapisy ustawy
wskazuje senator Piotr Andrzejewski
(PiS), który uważa, że uprawnienia dane
ministrowi spraw wewnętrznych są
nadmierne, pozostawiając duże pole
uznaniowości. Ponadto kryteria zawarte
w ustawie, które mówią o przywróceniu
obywatelstwa, są nieostre. ❒
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Sensacyjny wywiad
z Andrzejem Gwiazdą
Zbyszek Koreywo
Andrzej Gwiazda - legenda pierwszej
Solidarności. Inżynier, aktywny działacz
opo z ycj i ju ż od 1976 rok u,
współpracujący z KOR-em. Od 1 maja
1 9 7 8 r o k u c z ł o n e k K o mi t e t u
Założycielskiego Wolnych Związków
Zawodowych - Wybrzeża i współredaktor
pisma „Robotnik Wybrzeża”.
W sierpniu 1980 roku członek
prezydium MKS w Stoczni Gdańskiej a
NSZZ Solidarność - 17 września 80 r. wiceprzewodniczący związku. 13 grudnia
1981 internowany w areszcie śledczym
Białołęka. 22 grudnia 82 r. na terenie
„internatu” aresztowany pod zarzutem
„Próby
obalenia
ustroju
siłą” (przewidywana kara w kodeksie
karnym od 15 lat więzienia do kary
śmierci włącznie), zwolniony 22 lipca 84
r. Aresztowany ponownie 16 grudnia 84 r.
- ostatecznie zwolniony 15 maja 1985.
Prawy Polak, patriota, kontynuator
najwspanialszych polskich tradycji
narodowo-wyzwoleńczych.
Zbyszek Koreywo: Panie Andrzeju,
wiem, że jest to bardzo trudne pytanie ale
proszę pokusić się o odpowiedź: Jak to
możliwe, że naród polski, tak ciężko
doświadczony przez komunizm, wybiera
na prezydenta byłego komunistę,
człowieka, który był aktywistą tego
nieludzkiego systemu.
Andrzej Gwiazda: Ma pan rację, jest to
pytanie bardzo trudne. Odpowiadając na
nie, nie chciałbym, aby ktokolwiek
odniósł wrażenie, że jestem obrońcą
spadkobierców tego właśnie systemu.
Niemniej, żeby odpowiedzieć na to
pytanie trzeba przede wszystkim znać
realia polskie czyli prawdę ekonomiczną.
Rozumiem, że musi być bardzo trudno
Polonii Australijskiej orientować się
w tych sprawach jako, że znają Polskę
tylko z informacji stąd płynących. A
zatem wróćmy na chwilę do czasów,
kiedy to kształtowała się Polska scena
polityczna.
Nie jest tajemnicą, że w dalszym ciągu
wiodącą rolę w życiu politycznym Polski
wiodą te ugrupowania, które swego czasu
usiadły w Magdalence do tajnego
spotkania, przygotowującego tzw.
Porozumienie. Nie jest również tajemnicą,
że skład tej ekipy, po obydwu stronach,
kształtował były minister spraw
wewnętrznych PRL - generał Czesław
Kiszczak lub ci, którym on podlegał. Tak
więc te ekipy czy partie, które są
postrzegane jako przeciwnicy
komunistów, zostały utworzone we
współpracy z nimi. Bez jasnej
świadomości tego faktu, jakiekolwiek
analizy polityczne będą oderwane od
rzeczywistości a zachowanie
społeczeństwa - absurdalne.
W 1989 roku wyborcy Polscy obdarzyli
bezgranicznym zaufaniem wszystkich
tych, którzy wcześniej byli im znani
z pracy w podziemnej Solidarności.
Natomiast już pierwsze skutki rządów
tych ludzi okazały się fatalne czy też
wręcz tragiczne. Kiedy kilka lat temu
przeprowadzono badania socjologiczne
w kraju okazało się, że tylko 14%
ludności ocenia, iż tzw. transformacja
z systemu komunistycznego do
demokracji okazała się dla nich korzystna.
To znaczy, że 86% ocenia, że jest tak jak
za komuny albo nawet gorzej.
My wszyscy, tu na ziemi polskiej,
byliśmy przekonani, że upadek
komunizmu spowoduje gwałtowny
rozwój gospodarki a co za tym idzie,
wzrost stopy życiowej. Żeby to lepiej
zobrazować, niech mi będzie wolno
posłużyć się jednym przykładem. W 1980
roku Andrzej Słowik w Łodzi
organizował tzw. marsze głodowe,
bowiem spożycie mięsa na głowę było
niewiarygodnie niskie. W 1998 okazało
się, że spożycie mięsa w stosunku do roku
80 spadło o 20%. Tak więc jasne jest, że
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to Polska rzeczywistość ma wpływ na taki
kolejny wynik wyborów, jako, że
komuniści nie po raz pierwszy zwyciężyli.
Mianowicie od roku 89 wygrali
w wyborach parlamentarnych, dwukrotnie
prezydenckich oraz raz w referendum
konstytucyjnym.
Tak więc wybór Kwaśniewskiego to nie
jest incydent tylko jakby trwała tendencja,
spowodowana straszliwym zawodem czy
też nieprawdopodobnym oszustwem,
jakiego wobec narodu dopuściły się ekipy
tzw. prawicy. Mówię tu o tragicznych
skutkach zarządzania gospodarką jak
również ich nieprawdopodobna wręcz
arogancja. Mamy tu do czynienia
z odwróceniem ról - tzw. prawica
występowała jako ugrupowanie
doktrynalne, która nas wzywało do daleko
posuniętych wyrzeczeń w celu
zbudowania kapitalizmu, czyli, że biedni
muszą być jeszcze biedniejsi tylko po to,
by nieliczna grupa mogła zbić
niewiarygodne wręcz majątki, co się
zresztą stało. Poza tym, jak już wcześniej
wspomniałem, niesłychana arogancja tzw.
prawicy, wręcz chwalenie się oszustwami
i złodziejstwami.
Natomiast byli komuniści odżegnują się
od jakichkolwiek doktryn i tylko
skromnie mówią, iż ich zadaniem jest
służba narodowi.
Tak więc w Polsce mamy do czynienia
z typowym pomyleniem pojęć. U nas
ekipy, które powstały po 1989 roku
reklamowały się jako prawica, gromko
krzycząc, że jedyna lewicą są tylko byli
komuniści. Ludzie to zaakceptowali i po
kilku rządach, określanych jako
prawicowe, zorientowali się, że działają
one przeciwko nim. W tej sytuacji jako
alternatywa jawił się tylko Sojusz Lewicy
Demokratycznej czyli przeformowana
PZPR. No i tak właśnie komuniści zaczęli
zdobywać sobie elektorat. Trzeba
wyraźnie zdać sobie sprawę z tego, że
rządy tzw. Solidarnościowe, bo taka była
oficjalna nazwa, w pierwszym rzędzie
sprowokowały masową wyprzedaż
majątku państwowego oraz niesłychane
wręcz bezrobocie. Poza tym
spowodowano straszliwą nędzę wielu
tysięcy ludzi, którzy musieli zdobywać
r e s z tk i j e d z e n i a g r z e b i ą c s i ę
w śmietnikach oraz armię głodujących,
byłych pracowników PGR-ów.
A oto jeszcze inny, typowy przykład
nieudolności lub złej woli rządów tzw.
Solidarnościowych: zlikwidowano 8godzinny dzień pracy jako, że
odpracowywaliśmy soboty. Ale te wolne,
odpracowane soboty nie odliczały się
z urlopu, co było, w świetle prawa
ewidentnym oszustwem. Tak więc rządy
Solidarnościowe, powstałe na bazie
związków zawodowych oszukiwały ludzi
pracy w kwestii urlopowej. Kiedy postkomuniści wygrali wybory, natychmiast
to skorygowali. Można powiedzieć drobiazg. No, ale to są te pozytywne
drobiazgi, jakie można odnotować na
korzyść byłych komunistów. Inna sprawa
- rządy Solidarnościowe wprowadziły
500% podatek od podwyżek płac. To
w zasadzie uniemożliwiło realne
podwyżki przy trzy cyfrowej inflacji.
W 1993 roku ten podatek został przez
rząd post-komunistyczny zlikwidowany,

co pozwoliło w firmie, w której
pracowałem, podnieść zarobki średnio o
40% w ciągu pół roku. I znowu, można
powiedzieć drobiazgi ale właśnie takie
sprawy ludzie pamiętają
najlepiej.
Można powiedzieć, że w chwili obecnej
w Polsce panuje szeroko zakrojona opinia,
że Solidarność zdradziła interesy
społeczeństwa. I dlatego myślę, że wyniki
ostatnich wyborów jasno wskazują, że
były to jakby wybory negatywne. Ludzie
szeroko odrzucili wszystkich tych, którzy
ich oszukali, którzy wykorzystali ich
zaufanie, ich gotowość do daleko
posuniętych poświęceń dla dobra kraju.
Ja musze powiedzieć, że mimo to, iż
rozumiem motywacje społeczeństwa też
jestem przybity wynikiem tej ostatniej
elekcji, jakkolwiek wiele osób, które mnie
na ulicy zaczepia czy też znajomi
uważają, że spośród pierwszej trójki
kandydatów na krzesło prezydenckie,
Kwaśniewski jest najmniejszym złem.
Tak więc wybór okropny ale chyba i tak
najlepszy ze wszystkich możliwych. Po
prostu ludzie nie chcieli tych następnych
dwóch (A. Olechowski oraz M.
Krzaklewski - przyp. mój). Tak więc
komuniści w Polsce wygrywają bowiem
w ocenie społecznej, ich alternatywa jest
jeszcze gorsza.
ZK: Panie Andrzeju, w którym
momencie, pana zdaniem, dokonał się ten
wielki akt manipulacji politycznej, kiedy
uczciwi ludzie zostali usunięci z elit
Solidarności a ich miejsca zajęli agenci
Służby Bezpieczeństwa.
Andrzej Gwiazda: Myślę, że od samego
początku, że zaczęło się to jeszcze przed
strajkiem sierpniowym z 1980 roku. Jak
teraz wiemy, porozumienia zostały
zawarte tylko w tych regionach, gdzie na
czele strajków stali agenci SB. Wyjątek
stanowi tylko Rozpłochowski bowiem
w Katowicach połapano się w czas i na
dzień przed podpisaniem porozumień
zmieniono przewodniczącego. Poprzedni
też był z tej samej grupy, prowadzonej
przez SB. Tak więc od początku była
agentura która planowała tamte
wydarzenia w celu realizowania interesów
jakichś grup ludzi. I tu wystąpiła
niesłychanie ważna rzecz, mianowicie
taka, że społeczeństwo, które już było
gotowe do sprzeciwu, weszło w tę
prowokację i okazało się, że dzięki
zasadom wewnętrznej demokracji a także
poczuciu solidarności przejęło inicjatywę.
W tej sytuacji, przez następnych 16
miesięcy ci wszyscy agenci, chcąc się
utrzymać w strukturach Solidarności,
musieli gromko krzyczeć to, co ludzie od
nich oczekiwali. Niemniej już w tamtym
czasie wyraźnie widać w którym
momencie agentura próbowała skierować
Solidarność na te tory, na które weszła
dopiero w 1989 roku.
Jak wszyscy wiedzą, przełomowym
momentem dla Polski był 13 grudnia 1981
roku, kiedy to Jaruzelski, wyjeżdżając na
ulice czołgami, uniemożliwił ludziom
kształtowanie własnych opinii oraz
własnych decyzji. Natomiast w stanie
wojennym wszystkie rozstrzygnięcia
wewnątrz Solidarności były podejmowane
przez gremia, które komuniści nie mogli
lub nie chcieli aresztować. Trzeba tu
jeszcze powiedzieć o innej sprawie,
niesłychanie ważnej. Mianowicie takiej,
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że pomoc CIA dla Polski trafiała tylko i
wyłącznie do wyselekcjonowanej grupy,
która później zasiadła do „Okrągłego
Stołu”. I w tym kontekście, kiedy
mówimy o niezrozumiałych wyborach
społeczeństwa, trzeba pamiętać, że
tradycyjnie naród polski wierzył, że
wszystko co ze wschodu to było złe
natomiast z zachodu a szczególnie
z Ameryki to było dobre.
A teraz okazało się, że ta druga strona
też nas zdradziła. Innymi metodami ale
lansowali tę samą grupę ludzi, która
zawarła tzw. Porozumienie z komunistami
czyli dawała im wolną rękę
w przejmowaniu majątku narodowego,
gwarantowała bezkarność za popełnione
zbrodnie, obejmowania wysokich
stanowisk itd.
Jest faktem, że podczas wizyty szefa
CIA w Watykanie, postawił on papieżowi
warunek wzajemnej współpracy a
mianowicie taki, by kościół w Polsce nie
wspierał „ekstremalnych” ugrupowań
(najbardziej patriotycznych - przyp. mój)
Jeszcze inny przykład: w encyklopedii
holenderskiej jako uzasadnienie
przyznania Nagrody Nobla dla L. Wałęsy
podano miedzy innymi „poskromienie
radykalnego skrzydła w Solidarności”. A
przecież to radykalne skrzydło
Solidarności domagało się od Wałęsy
tylko realizacji zadań Związku, to znaczy
b r o n ić in ter es ó w k ultu r o w ych ,
narodowych oraz ekonomicznych ludzi
pracy.
ZK: Panie Andrzeju, czy to wszystko, co
pan do tej pory powiedział, potwierdza
tezę, iż ruch Solidarnościowy w roku 80
był pierwszym etapem sowieckiej
„pierestrojki” i w związku z tym mógł być
zaplanowany poza granicami Polski?
AG: Tak, ja jestem o tym przekonany.
Trzeba tylko powiedzieć, że to, co się
stało wtedy w Polsce jest doskonałym
przykładem, jak niebezpieczne może być
prowokowanie społeczeństwa. Co
prawda, czasami to się udaje, jak na
przykład w 1989. Natomiast w 1980 roku
ludzie stworzyli tak silne struktury, że
trzeba było aż czołgów, żeby je rozbić,
przy okazji kompromitując cały proces
prowokacji. Jestem przekonany, że
„pierestrojka” miała odbyć się znacznie
wcześniej ale to doświadczenie
z Solidarnością znacznie ją opóźniło. I te
wszystkie zmiany w Polsce ogły się odbyć
dopiero wtedy, kiedy wystarczająco silnie
wylansowano ludzi, którzy mogli
społeczeństwo oszukać i poprowadzić
„pierestrojkę” w tym kierunku, w jakim
pierwotnie ją zaplanowano.
ZK: Czy mógłby pan podać kilka nazwisk
ludzi przygotowywanych do wykolejenia
ruchu Solidarnościowego.
AG: Oczywiście, proszę bardzo. Bielecki,
Mazowiecki, Wałęsa był lansowany dużo
wcześniej i wiadomo, jaką role pełnił
w Solidarności.
ZK: Czy zaliczałby pan do tej grupy także
działaczy byłego KOR-u (Komitetu
Obrony Robotników powstałego w 1976
roku)?
AG: Ależ tak. I to wskazuje jak wcześnie
te sprawy były planowane. Choć
oczywiście nie wszyscy byli agentami, na
przykład Halina Mikołajska na pewno nie
była i za to mogę dać głowę. Natomiast
wiemy, że był Michnik, Lityński choć
dziś już nie pamiętam wszystkich
nazwisk. Zresztą większość z nich została
ujawniona za rządów J. Olszewskiego
(lista Macierewicza - przyp. mój)
ZK: Panie Andrzeju, w czasie stanu
wojennego wszystko było jasne i
wyraźne, wiadomo było kto jest po naszej
a kto po ich stronie barykady. Jasne były
tez cele emigracji politycznej. Natomiast
teraz jaka, pana zdaniem, powinna być
rola Polonii na obczyźnie?
AG: Wie pan, jest to pytanie bardzo
trudne. Ma pan rację, wtedy wydawało
się, że wiadomo jak się zachowywać.
Choć Bruksela (główne Biuro
Informacyjne NSZZ Solidarność na
zachodzie - przyp. mój) okazała się
ekspozyturą tego, co szykowano nam tu
na rok 1989 a Jerzy Milewski (szef Biura
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- przyp. mój) agentem Służby
Bezpieczeństwa. No ale przecież winić
emigracji za to nie można. Natomiast
czego nam w Polsce brakuje?
Przede wszystkim rzetelnej informacji o
procesach politycznych, kulturalnych czy
ekonomicznych, zachodzących na całym
świecie. I, jak sadzę, byłby to jeden
z podstawowych sposobów działania
który może podjąć emigracja. Ja wiem, że
90% środków masowego przekazu
w Polsce znajduje się w obcych rękach i
jest wykorzystywane w ich interesach a
nie naszych. Nie mniej jest kilka gazet,
które cierpią na brak rzetelnej informacji a
które są po naszej stronie.
Z kolei dla nas, choć granice są otwarte
i można niby podróżować po świecie,
koszty wyjazdów są tak wysokie, że
praktycznie nie pozwalają na ich
realizację. Trzeba pamiętać, że średnie
zarobki wynoszą u nas tylko $250 na
miesiąc.
Natomiast chciałbym zwrócić uwagę
Polonii na świecie na jeden, szalenie
istotny element. Nie polegajcie na tym, co
wam powie Polska prasa, Polska telewizja
itd. są to bowiem instytucje obstawione
przez obecny układ władzy. Tak więc
informacje stamtąd będą zawsze niepełne
i wyselekcjonowane w ten sposób, by
sprzyjać tylko tej jednej opcji politycznej.
Wiem z całą pewnością, że nie otrzymacie
państwo rzetelnego przekazu na temat
stanu polskiej gospodarki czy też kondycji
państwa. W ogólnie dostępnych źródłach
informacji prawdy nie otrzymacie jako, że
są one powszechnie fałszowane. I trzeba o
tym ciągle pamiętać.
Ja, żeby nie być gołosłownym, powiem
o bezrobociu. W Polsce, w chwili
obecnej, kiedy oficjalnie wymienia się
ilość ludzi bezrobotnych to podaję się
liczbę tylko tych tak zwanych
zarejestrowanych. No, ale można być
rejestrowanym-bezrobotnym tylko przez
pół roku. Potem, po 6 miesiącach, jeżeli
ktoś w dalszym ciągu nie znalazł pracy to
przestaje być liczony jako bezrobotny.
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Dwudziestolecie Polski
w cieniu sporów
aliantów zachodnich
Iwo Cyprian Pogonowski
Podczas konferencji pokojowej
w Paryżu w 1918 roku, był przedstawiony
plan powojennych granic Polski, przez
reprezentanta Polski, Romana
Dmowskiego, który, z poparciem Francji,
żądał przyłączenia do odrodzonej Polski
Gdańska, Prus i Żmudzi, przy
jednoczesnym
stworzeniu
w historycznych Prusach małego regionu
wolnego miasta Królewca, pod opieką
Polski i niezależnego od Niemiec.
Kiedy rząd angielski przeforsował 9go
lutego, 1920 stworzenie wolnego miasta
w Gdańsku i przyłączenie do Niemiec
większości terenów Prus Wschodnich,
pomimo wyników plebiscytu. Dowódca
armii francuskiej, marszałek Ferdynand
Foche, wskazał wówczas na Gdańsk i
proroczo powiedział, że miasto to stanie
się pretekstem do rozpoczęcia Drugiej
Wojny Światowej.
Według historyka angielskiego,
Normana Davies‟a odradzająca się Polska
mus iała w ygra ć sz eś ć prawie
jednoczesnych wojen o swoje granice.
Największe zagrożenie stanowiła
bolszewicka Rosja, która 7go, lutego 1919
rozpoczęła nieudaną ofensywę pod
hasłem „Cel Wisła,” tak, że pierwsza
regularna bitwa między odradzającą się
armią polską i Armią Czerwoną została
wygrana przez Polaków pod Berezą
Kartuską 12 lutego, 1919. Natomiast 28,
czerwca, 1919,
został podpisany
w Wersalu, traktat pokojowy z Niemcami.
W imieniu Polski podpisali Roman
Dmowski i Ignacy Paderewski.
Pod koniec sierpnia, 1919 roku, miasta
takie jak Wilno, Mińsk Litewski i Lwów,
zaludnione przeważnie przez Polaków,
były w rękach wojsk polskich,
dowodzonych przez oficerów, weteranów
Pierwszej Wojny Świtowej w armii
Austrii, Prus i Rosji. Wówczas Polacy
oswobodzili Dźwińk-Duneburg na
Łotwie, mimo stałych trudności
w otrzymaniu broni z zachodu.
Przerażeni możliwością pochodu Armii
Czerwonej na Zachód, członkowie
„Najwyższej Rady Aliantów,” ogłosili
8go grudnia, 1919, bez wysyłania tej
propozycji na piśmie do Moskwy, jako
granicę Polsko-Bolszewicką t. zw. „linię
Curzon‟a,” która dawała Bolszewikom,
Białystok i dalej szła według granicy
z 1797 roku wzdłuż rzeki Bug, między
Królestwem Pruskim i Rosją. W 1797
roku Lwów należał do Austrii i status
Lwowa w tej pierwszej wersji „linii
Curson‟a” był zupełnie nie jasny.
Nadal w strachu przed pochodem
Czerwonej Armii na zachód
przygotowano następną wersję „linii
Curzona,” ustalonej w oficjalnej
propozycji Najwyższej Rady Aliantów,
w Evian we Francji 10go lipca, 1920
roku. Wówczas wyraźnie stwierdzono, że
Lwów wraz z całym województwem
lwowskim jest częścią Polski. Wersja
z 10go lipca została sfałszowana
w Londynie i datowana 11go lipca
1920go roku. W ten sposób fałszywa
wersja „linii Curzon‟a,” niby w imieniu
„Najwyższej Rady Aliantów” była
wysłana z Londynu rządowi Lenina. Fałsz
z 11go lipca, 1920 roku, był częścią
rozgrywki Anglii przeciwko Francji,
kosztem Polski, alianta Francji.
Naturalnie brytyjska fałszywa wersja
postanowienia w Evian, nie miała
znaczenia po zwycięstwie polskim pod
Warszawą i nad Niemnem w 1920 roku,
ale niestety pozostała w archiwach
rosyjskich, do użytku Stalina na
konferencji w Teheranie w 1943 roku,
w czasie budowy imperium republik
sowieckich i państw satelickich.
Stalin, wcześniej jako członek Rady
Wojenno-Rewolucyjnej w lecie 1920
roku, zaproponował, żeby Polska nie była
republiką w Związku Sowieckim, ale
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republiką satelicką, tak jak to miało
miejsce ponad dwadzieścia lat później,
kiedy Stalin tego dokonał tego w czasie
Drugiej Wojny Światowej. Plan
satelickich republik na zachodzie Związku
Sowieckiego był sformułowany
w 1920tym roku, w czasie bitwy o Lwów,
przez Józefa Salina, który był wówczas
w dowództwie sowieckiego frontu
południowo zachodniego, pod generałem
Aleksandrem Jegorowem.
Front Jewgorowa składał się z Pierwszej
Armii Konnej oraz 12tej i 14tej armii i nie
wykonał rozkazu z 15 sierpnia i nie
atakował na zachód oraz nie wspomagał
z południa, ataku na Warszawę, armii
generała Mikhaiła Tukhaczevsky‟ego.
Dowiedział się o tym stanie rzeczy Józef
Piłsudski dzięki złamaniu szyfrów
sowieckich, przy pomocy późniejszych
profesorów Uniwersytetu Warszawskiego,
Mazurkiewicza i Sierpińskiego. Dokonał
tego porucznik Jan Kowalewski i został
udekorowany krzyżem Virtuti Militari
w 1921 roku.
Dzięki wzmocnieniu 5 Armii gen.
Władysłwa Sikorskiego przez Polską
Brygadę Syberyjską, a zwłaszcza
doborową 18 DP generała Franciszka
Krajowskiego, udało się powstrzymać
natarcie 3 i 15 armii sowieckich w rejonie
Modlina. Armia Sikorskiego była
zagrożona atakierm od północy przez 4
Armię sowiecką generała Szuwajewa.
Około 12tej w nocy 13go sierpnia,
zagon 203 pułku ułanów, pod rotmistrzem
Podhorodeckim, zniszczył radiostację 4
Armii Szuwajewa. Pozbawiona łączności
z Tuchaczewskim, zamiast uderzyć na
odsłoniętą flankę Sikorskiego, działając
według starych planów, armia ta
atakowała przez Wisłę na zachód, żeby
Lenin mógł oferować Niemcom zabór
pruski, w zamian za komunistyczny rząd
w Berlinie. Później, ocalenie 5 Armii
Sikorskiego od ataku 4tej Armii generała
Szuwajewa, Tuchaczewski przypisywał
„wyjątkowemu szczęściu.”
Armia Czerwona rozpoczęła atak na
Pragę 13go sierpnia, 14go zdobyła miasto
Radzymin po krwawej bitwie. Zamiast
atakować Radzymin przed południem
15go sierpnia, według wcześniejszych
rozkazów, dowódca batalionu karabinów
ma s z yn o w yc h p u łk u S tr zelców
Kaniowskich, porucznik Stefan
Pogonowski, zaatakował ogniem
karabinów maszynowych, o pierwszej nad
r ane m, z e w zn ie s ien ia W ólk i
Radzymińskiej, mijające go z południa i
z północy dywizje Czerwonej Armii,
idące forsownym marszem nocnym na
Warszawę.
W
nocy,
w
zamieszaniu
spowodowanym atakiem Pogonowskiego,
wywiązała się chaotyczna walka między
dywizjami sowieckimi, które zamiast
wejść na ulice Pragi, popadły w popłoch i
zaczęły masowy odwrót od Warszawy, na
wschód, po trupach większości żołnierzy
na Wólce Radzymińskiej. Z rana, 15
sierpnia, miasto Radzymin ponownie było
zajęte przez cofających się bolszewików.
Wieczorem 15go Polacy zajęli Radzymin.
Stało się to przed uderzeniem
Piłsudskiego z nad Wieprza, którą to
rzekę, wojska Piłsudskiego przekroczyły
16go sierpnia 1920 roku i zaczęły
forsowne marsze na północny wschód
w atmosferze zwycięstwa, zamiast
fatalnych skutków dla duch w wojsku,
jakie stanowiłaby wówczas obecność
wojsk sowieckich w Warszawie, jak to
planował generał Tuchaczewski.
Wówczas generał Sikorski zaczął
atakować używając taktyk „blitzkrieg‟u,”
za pomocą artylerii na dwóch pociągach
pancernych,
i
oddziałów
zmotoryzowanych, wyposażonych
w czołgi Ft-17 i samochody pancerne.
W dniu 18go sierpnia w Mińsku
Litewskim generał Tuchaczewski
zarządził odwrót. Tym czasem jego
generał Bżyszkian, dowódca 3go korpusu
kawalerii, dalej atakował na zachód przez
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Pomorze, w celu zajęcia zaboru
pruskiego, według wcześniejszych
rozkazów. Straty sowieckie wynosiły
15,000 zabitych, 500 zaginionych, 10,000
rannych i 65,000 wziętych do niewoli,
oraz 231 armat i 1,023 karabinów
maszynowych.
W sprawie Lwowa, 23 lata później,
żądania Stalina były popierane w 1943
roku przez zdrajców Polski, Churchilla i
Roosevelt‟a. Natomiast rządy USA i
W. Brytanii były przeciwne polskiej
granicy na Nysie Łużyckiej,
proponowanej przez Stalina, który
wówczas budował sowieckie imperium
państw satelickich. Churchill i Roosevelt,
naprzód chcieli dać Niemcom większość
Śląska, a potem bezskutecznie upierali
się, żeby granica Polski z Niemcami
przebiegała dalej na wschód, wzdłuż Nysy
Kłodzkiej.
Między-wojenna postawa Paryża
ukształtowała się pod wrażeniem strat
francuskich w zabitych i w rannych
w czasie Pierwszej Wojny Światowej,
które stanowiły blisko 12% blisko
czterdziestu milionów ludności Francji.
Ludność Francji nie chciała się narażać na
ponowne straty, zwłaszcza w formie
poparcia zbrojnego Polski przeciwko
agresji niemieckiej. Podobny nastrój
panował w W. Brytanii po podpisaniu
traktatu wspólnej obrony z Polską 25
sierpnia, 1939 roku. Blisko 70%
najlepszych wojsk niemieckich walczyło
w Polsce we wrześniu 1939 w czasie,
kiedy Francja miała 105 dywizji i więcej
broni pancernej niż Niemcy, ale wówczas
Francja nie miała ducha do walki i nie
przygotowała się do ataku na teren
Niemiec.
Odpowiedź na pytanie, dlaczego wojska
sowieckie rozpoczęły inwazję Polski
w dniu 17 września, 1939, jest w Polsce
powszechnie nieznana. Ludziom jest
trudno myśleć o wielkiej grze na
światową skalę, zwłaszcza, że Związek
Sowiecki, a po nim Rosja, nie chce
wyznać prawdy, że w styczniu 1939 roku,
Polska najprawdopodobniej uratowała
Związek Sowiecki od klęski, w chwili,
kiedy rząd Polski odmówi Hitlerowi
podpisania
Paktu
AntyKominternowskiego. Pakt ten Japonia
podpisała już 26 listopada 1936 roku, a
Włochy 6go listopada, 1937 roku. Japonia
wysłała do Niemiec, 13 sierpnia, 1937
generała nazwiskiem Sawada, żeby wraz
z Niemcami wywierał nacisk na
przystąpienie Polski do Paktu AntyKominternowskiego. Wkrótce do tych
starań przyłączyły się Włochy.
Natomiast Stalin, którego wojska
walczyły z Japończykami od 1937 roku i
staczały z nimi największe bitwy
powietrzne w historii do tego czasu, miał
nadzieję, że stając po stronie Hitlera,
spowoduje Drugą Wojnę Światową i
zdoła uwikłać Niemców w powtórkę
wojny pozycyjnej z czasów Pierwszej
Wojny Światowej. Stalin chciał zdobyć
dosyć czasu na odbudowę Armii
Czerwonej, w której jego własne czystki
spowodowały śmierć 44,000 najbardziej
doświadczonych oficerów.
Polska w tragicznej sytuacji stała wobec
„misji dziejowej Hitler’a przyłączenia do
Niemiec żyznych ziem Ukrainy” i
jednocześnie eliminacji mieszkańców
Polski i Ukrainy na rzecz „rasowych
Niemców.” Józef Piłsudski wcześniej
przekazał Polakom poprawną opinię, że
„Polacy muszą unikać zbliżenia tak
z Niemcami jak i z Rosją, w obronie
niepodległego państwa polskiego na jego
ziemiach historycznych.”
Rosja zagrażała Polakom brutalnymi
morderstwami i stratą niepodległości,
podczas gdy Niemcy hitlerowskie
zagrażały likwidacją ludności polskiej, na
jej historycznych ziemiach. Dlatego rząd
polski odmówił przystąpienia się do paktu
z Hitlerem, który w 1939 roku wywołał
Drugą Wojnę Światową, napaścią na
Polskę i uczynił to z pomocą Stalina.
Hitler chciał uzyskać długą granicę ze
Związkiem Sowieckim, konieczną dla
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Michał Tadeusz Falzmann
(28.X.1953 – 18.VII.1991)
Gotów iść tchu ostatkiem, dopóki nie
skonasz,
Domokrążny po świata pustyni misjonarz.
W przymusie dobrowolnym, co nie zna
zwątpienia.
Bo prawda jest nad klęską i nic jej nie
zmienia
(Kazimierz Wierzyński, W imię Ojca)
W sobotę, 18 lipca 2009, mija 18 lat od
śmierci Michała Tadeusza Falzmanna,
głównego specjalisty Najwyższej Izby
Kontroli, który na trzy miesiące przed
śmiercią podjął samotną i beznadziejną
walkę z procederem rozgrabiania Polski,
poprzez rządzący od tamtego czasu
„układ finansowy”. Jeśli ktoś jest skłonny
wymienić nazwisko Falzmanna to
przeważnie kojarzy je z tzw. aferą FOZZ,
ale Falzmannowi nie chodziło tylko o
FOZZ: uważał on FOZZ za fragment
większej całości – mechanizmu drenażu
finansów publicznych, którego FOZZ był
tylko najbardziej jaskrawą i, na dzisiaj,
stosunkowo najlepiej udokumentowaną
egzemplifikacją.
Dzisiaj możemy tylko zgadywać
dlaczego 19 marca 1991 zgłosił się do
Falzmanna dyrektor NIK Anatol Lawina,
z pismem od Lecha Wałęsy, proponując
mu pracę w NIK i kontrolę FOZZ? Czy
naprawdę chodziło im o rzetelne zbadanie
„nieprawidłowości” w sprawie Funduszu
Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, czy
też o zwyczajowe „odfajkowanie
sprawy”: papiery, notatki, sprawozdania,
które szefowie odkładają na „bardziej
sposobną chwilę”? Tego się już nie
dowiemy, nie żyje już ani Anatol Lawina,
ani jego szef, prezes NIK, Walerian
Pańko. „Żyją” tylko notatki Falzmanna, i
te służbowe, kierowane do szefów, i te
prywatne, i te pisane do różnych
politycznych personaży poza drogą
służbową. Są jak kawałki ogromnego
„puzzla”, do których wciąż brakuje
kawałków łączących, ale i tak rysują
przerażający obraz stanu finansów
Rzeczypospolitej, a na tym tle, niczym
złowrogie koszmary, pojawiają się
postacie oficjalnych strażników pieniędzy
publicznych.
Przełożeni nie docenili odwagi,
determinacji i sprawności Michała
Falzmanna. Mając w ręku upoważnienie
Prezydenta Państwa i Prezesa NIK, szedł
jak burza przez ciche i wypełnione kulturą
gabinety prezesów banków, dyrektorów
departamentów, ministrów, a nawet
premierów. Nie dawał się zastraszyć, ani
wyprowadzić w pole. Za to na biurkach
jego szefów nieustannie dzwoniły
telefony. Jak wyznał w wywiadzie
prasowym po jego
śmierci Anatol
Lawina: „liczba skarg na Michała
Falzmanna przekraczała ludzkie
wyobrażenie!”. Kiedy na tych biurkach
rosła liczba notatek służbowych
Falzmanna i wyłaniać się zaczął
prawdziwy obraz – na wszelkie sposoby
starali się go powstrzymać!
On sam nie miał wątpliwości ani za co
się wziął, ani co go czeka. W swoim
notatniku zapisał: „Dalsza praca to
ogromne, śmiertelne niebezpieczeństwo.
Szans na sukces nie widzę żadnych”. Z tą

świadomością zdecydował się walczyć do
końca.
Wiemy, że z tego zagrożenia zdawał
sobie sprawę i sam Prezes NIK. Z relacji
jego wdowy wiemy, że niechętnie udawał
się do pracy w stylowym gmachu NIK:
„ty mnie na śmierć wysyłasz” – mówił do
żony. Ta śmierć spotkała go w nie całe
trzy miesiące po śmierci Falzmanna. Co
ciekawe, nie odnaleziono klucza do jego

Prof. Jerzy Przystawa do str. 24
Prof. Jerzy Przystawa ze str. 17
osobistego sejfu, a kiedy sejf ten
otworzono, okazało się, że niczego tam
nie ma!
Oczywiście, w tych śmierciach nie
wolno dopatrywać się niczego
niezwykłego! Dochodzenia prokuratorskie
zostały
umorzone,
żadnych
nadzwyczajnych przyczyn nie wykryto.
Jak nas zapewnił oficjalny przedstawiciel
Prezesa NIK na tzw. konferencji
naukowej, jaka trzy lata temu odbyła się
na Uniwersytecie Śląskim, tylko źli ludzie
mo g ą s ię d op a tr ywa ć j ak ich ś
nienaturalnych przyczyn! Walerian Pańko
był kochanym przez wszystkich
człowiekiem, który nie miał wrogów, nikt
nie mógł wpaść na tak nieludzki pomysł,
żeby go zabijać! A Falzmann? Cóż, to
typowy troublemaker, człowiek
sprawiający wszystkim kłopoty, nic więc
dziwnego, że i sobie też…
Dostojne Grono
Konferencyjne
z należnym szacunkiem przyjęło tę
egzegezę – wystąpienia moje i dra
Wojciecha
Błasiaka
zostały
bezceremonialnie przerwane, żeby Grono
mogło spokojnie udać się na lunch. Moje
pismo w tej sprawie do Prezesa NIK
pozostało bez odpowiedzi.
Po śmierci Falzmanna, razem z moim
kolegą – fizykiem, Mirosławem
Dakowskim, na podstawie dokumentów,
jakie pozostawił nam Michał, napisaliśmy
książkę „Via bank i FOZZ”, która nie
została przychylnie przyjęta. Nie
pozostawiły na nas suchej nitki „NIE”,
„Trybuna” i „Gazeta Wyborcza”, inne
media rzecz taktownie przemilczały.

O co tu właściwie chodzi?
Jeśli nie wiemy o co chodzi to
wiadomo, źe chodzi o pieniądze. Niemcy
w swoim czasie w jakiś sposób
udobruchali stronę żydowską dlatego ta
strona dziś nie wysuwa żadnych
postulatów i pretensji pod ich adresem.
Być może w tym wypadku chodzi też o
pieniądze dlatego skupia się wszystko
wokół Watykanu, papieźa i Polski. Pytam
się kto ze społeczności żydowskiej np.
w USA i w innych krajach protestował
przeciwko extreminacji Żydów? Aby
usprawiedliwić swoją obojętność na tego
rodzaju tragedię dziś próbuje się winą
obarczyć innych. Na szczęście
w społeczności źydowskiej jest spora
grupa tych, ktorzy na tę sprawę patrzą
realnie. Wynotowałem z mass media
opinie pewnych osobistości, które są
dowodem, że Kościół Katolicki a w tym
papieże poczynając od Ojca Św.Piusa XII
w tym względzie mają wielkie zasługi
tylko, że nie wszyscy to dostrzegają lub
nie chcą dostrzegać.
„Naród izraelski nigdy nie zapomni co
Jego świątobliwość, (a chodzi o Piusa
XII), i jego wybitni delegaci inspirowani
odwiecznymi zasadami religii, stojącymi
u podstaw autentycznej cywilizacji,
czynią dla naszych nieszczęsnych braci i
sióstr w najtragiczniejszej godzinie
naszych dziejów...” Słowa te
wypowiedział wielki rabin Jerozolimy,
Izaak Herzog w roku 1944. Ten sam rabin
nazajutrz po śmierci Piusa XII
powiedział; „Smierć Piusa XII jest
poważną stratą dla całego wolnego świata.
Nietylko katolicy opłakują jego śmierć”.
W tej materii na uwagę zasługuje
świadectwo, które niedawno złoźył 96letni, dziś emerytowany nuncjusz, abp
Giovanni Ferrofino; „W celu ocalenia jak
największej liczby Żydow na polecenie
Piusa XII powstała międzykontynentalna
sieć połączeń między różnymi
nuncjaturami by ratować Żydów. Każdy
przedstawiciel watykański na świecie
otrzymał te informacje w postaci tajnego
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szyfru. Polecenie dotyczyło ogólnie
każdego miejsca, i każdemu
pozostawiono prawo do podjęcia decyzji,
jak działać w zależności od sytuacji.
Wszyscy europejscy Żydzi pragnęli
dotrzeć do Meksyku, by potem nielegalnie
przekroczyć granicę ze Stanami
Zjednoczonymi. Legalnie wówczas nie
mogli tego zrobić”. Abp. G. Ferrofino
ujawnił mechanizmy jak się to wszystko
odbywało: „Z Watykanu nadchodziła
wskazówka o potrzebie pomocy.
Nuncjusz na Haiti zabiegał o wizy dla
Żydow z Portugalii, którzy wyruszali
z Lizbony dzięki staraniom lokalnego
przedstawiciela Watykanu. Kiedy
docierali do Port-au-Prince, niektórzy
pozostawali w Republice Dominicana,
inni nieliczni pozostawali na Haiti,
wiekszość udawała się na Kubę, gdzie
zajmował się nimi tamtejszy nuncjusz;
który pochodził z Malty, a potem udawali
sie do Meksyku lub na Florydę”.
Abp. G. Ferrofino poproszony o
komentarz do tego, że papież Pius XII
oskarżany jest przez niektóre środowiska
o to źe był „przyjacielem Hitlera” odparł;
“To absurd”. Głos byłego nuncjusza
Apostolskiego w Ekwadorze, abpa. G.
Ferrofino to kolejny głos przeciwko
„czarnej legendzie” ówczesnego papieża,
któremu zarzucano i się zarzuca
obojętność wobec holocaustu.
W dokumentacji trwajacego obecnie
procesu beatyfikacyjnego papieża czasów
wojny podkreśla się, źe legendę tę
wykreowano celowo w ZSRR, by
zdyskredytować Piusa XII.

Ks. Kamieński - refleksje do str. 24
Ks. Kamieński - refleksje ze str. 17
Gdyby ktoś chcial uzupelnic swoje
informacje nieco więcej na ten temat to
bym radził przeczytać art.pt „Pius XII
pomagał w ucieczce do Ameryki”. Vide
"Nowy Dziennik",środa 10 września
2008r str.1o.
Zaloźyciel Fundacji Wallenbergera,
Baruch Tenenbaum uwaźa, źe papież Jan
X X II I pow in ien o tr zy ma ć o d
jerozolimskiego Yad Vashem tytuł
„Sprawiedliwego wśród narodów świata”
za zasługi w ratowaniu Zydów w czasie
Holocaustu. Przypomniał on, że jako
papieski dyplomata, abp.Angelo Giuseppe
Roncalli wstawił się za bułgarskimi
Żydami do cara Borysa podobnie jak u
rządu Turcji za uciekinierami
żydowskimi, którzy się schronili w tym
kraju Zrobił też wszystko co moźliwe aby
zapobiec deportacji Żydów z Grecji i stał
się dla Watykanu źródłem informacji na
temat wyniszczenia milionów Żydów
z Polski i Europy Wschodniej. Jako
delegat Apostolski w Stambule w roku
1944 organizował pomoc Żydom i innym
ludziom prześladowanym przez nazistów.
Dzieki jego działalności uratowano życie
tysiącom ludzi, którzy byli skazani na
śmierć.
„W obliczu „Holocaustu” Pius XII ani
nie milczał ani nie był antysemitą ale był

ARIZONA
niskie podatki
niskie ceny
nowe domy już od $130,000
Darmowe konsultacje
Darmowy serwis dla kupujących
Pomoc w uzyskaniu najlepszej pożyczki

Stan Żarkowski - Realtor
623 512 7336 cell

623 298 2404 office

623 298 7774 fax

