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Kościuszko Foundation from 1
The Kościuszko Foundation Inc., The
American Center of Polish Culture raises
funds throughout the United States and
Poland to support its mission, and is now
registered as a corporation, licensed to
perform charitable solicitation and
designated a tax exempt corporation in the
District of Columbia.
The Foundation is named after
Thaddeus Kościuszko, the Polish General
who devised the winning strategy for the
U.S. Continental Army at the Battle of
Saratoga, the turning point of the
American Revolution. Kościuszko also
drafted the plans for West Point that
Benedict Arnold tried to sell to the
British, and suggested that the Fortress be
used as a Military Academy. After the
revolution, Kościuszko presented his
salary from the U.S. Army, $17,000, to
Thomas Jefferson, with the instructions
that the money be used to purchase black
slaves and free them. Kościuszko then
returned to Europe, where he started a
revolution to end serfdom and liberate
burghers, peasants and Jews.
The KF works to strengthen the
relations between the peoples of Poland
and the United States through educational,
scientific and cultural exchanges. It holds
annual competitions, such as the
prestigious Chopin competition and
awards up to one million dollars per year
in scholarships.
Its major fundraiser of the year takes
place on the last Saturday in April, this
year on the 24th, at the Waldorf Astoria
Hotel on Park Avenue and 50nd Street in
New York City.
For information on joining the
Kościuszko Foundation, Log on to: http://
www.kosciuszkofoundation.org/...
Or Call (212) 734 2130
The Kościuszko Foundation Inc.,
The American Center of Polish Culture
15 East 65th Street, New York, NY 10065
-6501 ·
Phone (212) 734-2130 Fax: (212) 6284552
E-Mail: alex@thekf.org
KF Washington DC Office
2025 O Street, NW, Washington, DC
20036-5913 ·
(202) 785-2320 · (202) 785-2159
KF Warsaw Office
ul. Nowy Świat 4, Room 118,
00-497 Warsaw, Poland
Tel./Fax:011-48-22-621-7067

❒

__________

Hitler Spy from 1
MI14, the War Office‘s German section,
refers to ―errors in transmission‖ such as
misspelled names.
MI6 was able to confirm Knopf‘s
information, and ensure he was not a
double agent feeding false information by
cross-checking his reports against the
German messages decrypted by the codebreakers at Bletchley Park, known as
―Most Secret Sources‖.
Between February 1942 and February
1943, Knopf supplied his handlers with at
least ten separate reports on German
strategy and operations on the Eastern
Front, including the date of Hitler‘s main
offensive against the Soviet Union and the
―grouping of the armies‖. The spy also
identified the location of the
Wolfsschanze, or Wolf‘s Lair, Hitler‘s
fortified military headquarters on the
Eastern Front. The lair was built in the
woods of Eastern Prussia in the run-up to
Operation Barbarossa, the Nazi invasion
of the Soviet Union, and Hitler spent
many months there between 1941 and
November 1944. The British noted that
Knopf‘s ―accurate information on the
position of Hitler‘s HQ [is] confirmed
from Most Secret Sources‖.
At the time Knopf was reporting,
Churchill and Stalin were allies in the
battle against Nazi Germany but it is not
known whether the intelligence obtained

by Britain relating to the Eastern Front
was passed to Moscow.
While gratefully accepting Polish
Intelligence, Britain was secretly spying
on the Polish Government in exile by
intercepting and decoding its messages.
These intercepted messages provided
additional evidence of Knopf‘s value and
reliability as a spy.
One such interception referred to ―secret
service agents No.594‖, a network of
Polish-run penetration agents closely
connected to the Oberkommando der
Wehrmacht (OKW), the High Command
of the German Armed Forces. It is clear
that ―secret service agents No.594‖ and
―Knopf‖ are one and the same.
For example, both ―Knopf‖ (in material
passed on by the Poles) and ―594‖ (in
material secretly intercepted by Britain)
reported that Rommel, the German
commander of Axis forces in North
Africa, had been ―temporarily recalled [to
Germany] owing to dangerous symptoms
of defective blood circulation caused by
over-exhaustion and the African sun‖. The
language in both reports is identical.
These agents demonstrated their worth on
June 19, 1941, when a report arrived at
the Polish Government in London
warning that a German invasion of the
USSR was imminent. Operation
Barbarossa was launched three days later.
The same sources later informed the
Polish secret service when the German
offensive in the East ground to a bloody
halt. Hitler, they reported, was demanding
that ―further offensive operations should
be undertaken in the region of Stalingrad
until it capitulates, and as regards the
capture of the city no account is to be
taken of losses‖.
Britain‘s
spymasters
were
understandably nervous that Knopf might
be a double agent, but an internal
appraisal reflects how much confidence
MI6 had in the agent: ―There can be no
doubt that JX/Knopf [JX is shorthand for
―Polish Source‖] has very good contacts
and that much of his information is sound.
Knopf has very seldom been guilty of
passing on rumours or plants.‖ Historians
have long assumed that human
intelligence played only a minor part in
the war, and that signals intelligence, the
interception and decryption of wireless
messages, was the determining factor. Dr
Winter‘s research proves not only that
Britain had top-level agents within the
German High Command, but that these
provided crucial intelligence.
Inevitably, the discovery raises
additional questions.
Who were Knopf and his informants?
How much of the intelligence was passed
to Britain‘s allies in Moscow and
Washington, and how did it affect
strategic planning? Above all, what
happened to Knopf and his coconspirators?
―Historians may never know the true
identities of ‗Knopf‘/‗secret agents
No.594‘ nor why they risked their lives to
spy for the Allies,‖ writes Dr Winter in
his thesis. Unless MI6 chooses to
declassify its wartime files, Agent Knopf,
the unsung spy hero of the Second World
War, will remain nameless. ❒
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Komancza Challenge from 2

Kamieński - Anderszewski from 5

Country. When furious communist
authorities have eventually ―imprisoned‖
the copy effectively forbidding the
peregrination of the painting, by orders of
the Primate, an empty frame was
traversing Poland, until they yielded. Thus
Komancza commands a special place in
history as a National Memorial
Monument of great significance and as
such deserves protection and care.
The beautiful but aging wooden cloister
of the picturesque Bieszczady region, has
been the home for the Sisters of the Holy
Family of Nazareth for over eighty years.
This Cloister is being visited by some 40
000 tourists, among them a significant
number of young people. Aside a much
needed restoration, a Memorial Center to
Cardinal Stefan Wyszynski, equipped
with a multimedia presentation hall, is
planned. In Komancza the Teachings of
Cardinal Wyszynski live on in so many
ways. At Komancza you truly meet him!
His Teachings are the key to national
renewal, that will preserve Poland‘s and
Europe‘s Spiritual integrity. Poland still
remains the bastion of Christianity in
Europe. The battle for the hearts and
minds of the young generation rages.
Sisters are in a unique position to capture
the imagination of young people who
admire Cardinal Stefan Wyszynski,
whenever they are offered the possibility
to learn about him. To find out more
about Komancza and its mission look for
further details at www.nazaretanki.dir.pl .
Soon an English version will be offered.
Komancza and its message is a challenge
to us. Will we live up to it?

Dennis and cellist Ben Hong. There is just
one word that could describe the
performance of the quintet – awesome.
This group of consummate musicians
performed a masterful rendition of
Shostakovich‘s work, with attention to
every detail, flawless technique,
extraordinary energy and a beautiful, dark
sound. Piotr Anderszewski fit right in,
providing just the right amount soloistic
flare without disturbing the intimate
relation of the ensemble required in
chamber music. Mr. Anderszewski‘s
command of the Steinway grand piano
was stunning—the soft passages blended
perfectly into the dark string quartet
sound, yet the forte chords sounded like a
full orchestral tutti. Although this work
did not require anywhere near the
technical dexterity and flare required by
the Beethoven Piano Concertos,
Anderszewski and his partners wowed the
audience, which in turn rewarded the
musicians with a long standing ovation.
The Los Angeles Chamber Music
Society presented a very well balanced
program, with repertoire that was
satisfying yet ambitious. The concert, in
all its 4 acts, was a great experience, one
that this listener will remember for a long
time. Bravo LA Phil members! Bravo Mr.
Anderszewski! ❒

(Holy Father’s Address to the Poles.
Vatican, 28.05.1981r.):
Shepherd of the Millennium
Make the subject [...] of special
meditation the posture of the late,
unforgettable Primate, Cardinal Stefan
Wyszynski, his persona, his teachings his
role in such a difficult period of our
history. Make all that, the subject of your
meditation and undertake this great and
difficult task, the heritage of more then a
thousand years of history, on which he,
Cardinal Stefan, the Primate of Poland,
the good shepherd, impressed permanent,
unerasable mark. Let this task be
undertaken with greatest responsibility by
the shepherds of the Church, let it be
undertaken by the religious, the priests
and congregational families, the faithful
of all ages and profession. Let it be
undertaken by the entire Church and the
entire Nation. Each one according to the
way God and own conscience will
indicate. Undertake it and lead it into the
future!‖ ❒
__________

Taxes from 3
spouse. When you're widowed and have
dependent children, you can continue to
use joint tax rates for two additional years
following the year your spouse died.
4. Head of household status is intended
for single taxpayers with dependent
children. It may also be available when
you're single and maintaining a separate
household for a parent — including one
living in a nursing home
If you have additional questions about the
ideas mentioned here and/or the many
other strategies available to you, they may
be directed to me at 800-CPA-KROL (272
-5765), or you may write to:
News of Polonia
Your tax and Financial Matters
2245 E. Colorado Blvd. 104/177
Pasadena, CA 91107
e-mail: polishnews@att.net ❒

Your help is needed
Get involved in Polonia

Join a
Polish Organization

__________

Investments from 3
rules from traditional pension plans to
cash balance pension plans prevent loss of
benefits.
Your current retirement program may
not be taking advantage of the Pension
Protection Act of 2006 changes which
favored Cash Balance Plans. Now is the
time to review your current plan design to
make sure you are fully maximizing your
tax savings and retirement contributions.
For More Information
If you would like to explore if a Cash
Balance Plan would be suitable for your
business, or if you would like assistance
reviewing your current plan, please call
Joanna Moran @ 800 473 1331 ❒
__________

Legal from 3
gives rise to an action for breach of
contract. (Labor Code Section 2750.5)
The risk of considering a worker as an
independent contractor rather than an
employee are high; if you improperly do
so, you as the employer can be liable for
all the taxes you were supposed to
withhold, plus interest and penalties. The
cautious thing to do is, where in doubt,
put the worker on payroll and consider
them an employee. ❒
__________
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Pułkownik
Ryszard
Kukliński
„Konrad
Walenrod”
naszych
czasów

Sybiracy

Zapal
świeczkę za
przyszłość
Uniwersytetu

Zbysław Petryka

Prof. Jerzy Przystawa,
Uniwersytet Wrocławski

Ks. Lucjan Kamieński SDB
W dniu 11 lutego 2004 r. w Tampa na
Florydzie zmarł nasz wielki patriota i
bohater narodowy, pan Płk. Ryszard
Kukliński. W tym roku mija 6-ta rocznica
jego śmierci. W światowych mass media
było dość glośno na ten temat tylko
polskie środki masowego przekazu w tym
względzie były bardzo powściągliwe.
Kilka miesięcy później bo 19 czerwca
tegoź roku, w Warszawie, odbyły się
uroczystości pogrzebowe. Po Mszy św.
w katedrze polowej w Warszawie, którą
odprawił biskup polowy Leszek S.Głódź,
urny z prochami płk. R. Kuklińskiego i
jego syna Waldemara przewieziono na
Wojskowy Cmentarz Powązkowski.
Pogrzeb z udziałem biskupa polowego i
kilku tysięcy ludzi był pogrzebem
skromnym.
Uroczystościom
pogrzebowym towarzyszyła kompania
Honorowa Wojska Polskiego, poczty
sztandarowe
oraz
Orkiestra
Reprezentacyjna Wojska Polskiego.
Dziwna rzecz i zaskakujaca, że z tej racji
w Sejmie RP nie było ani pół minuty
ciszy aby uczcić bohatera w osobie płk. R.
Kuklińskiego. W ceremonii pogrzebowej,
niestety, nie pojawił się źaden
przedstawiciel władz rządowych. Smutne
to i godne poźałowania, źe zupełnie
zignorowano naszego bohatera, któremu
na równi z prezydentem USA R.
Reaganem i Ojcem św. Janem Pawłem II
należy się podziękowanie i hołd bo
przyczynili
się do
rozpadu
wszechwładnego bloku sowieckiego.
W poniedziałek 9 listopada ub. roku
(2009) w godzinach wieczornych
w Berlinie świętowano 20-tą rocznicę
zburzenia muru berlińskiego co stało się
symbolem zakończenia zimnej wojny,
koniec podziału Niemiec i rozpad bloku
komunistycznego. Na uroczystość
przybyli: kanclerz Niemiec Angelika
Merkel, pan Michail Gorbaczow, Lech
Wałęsa oraz inne osobistości świata
politycznego. Był też tam obecny
najstarszy syn byłego prezydenta USA
Ronalda Reagana, pan Michael Reagan.
Pan Michael Regan wyraził zdumienie i
smutek, źe podczas tych uroczystości
przed Bramą Brandenburską w Berlinie
nie padło ani jedno słówko o roli jaką
odegrał prezydent Ronald Reagan gdy
chodzi o obalenie komunizmu. Po
spotkaniu w Berlinie pan Michael Reagan
odwiedził też Polskę. Przyjechał do
Warszawy na zaproszenie „Polsko
Amerykańskiej Fundacji Edukacji i
Rozwoju Ekonomicznego” (PAFERE).
Spotkanie miało miejsce w redakcji
dziennika „Rzeczpospolita”. Podczas tego
spotkania pan M. Reagan podkreślił, źe
bez polskiego udziału nie doszłoby do
upadku muru berlińskiego w Europie.
Swego czasu W. Casey szef CIA w swoim
raporcie poinformował prezydenta R.
Reagana pisząc: „Nikt na świecie w ciągu
ostatnich lat nie zaszkodził komunizmowi
tak jak ten Polak”. Chodzi oczywiście o
pik-Ryszarda Kuklińskiego a nie o Lecha
Wałęsę. Pan R. Kukliński podejmując w
pojedynkę walkę o suwerenność
Ojczyzny, ryzykowal własnym źyciem i
losem swojej rodziny. Płk. R. Kukliński
wygrał tę walkę choć podjął ją samotnie.
W „Nowym Dzienniku”, (10.listopada
2009 r.) na pierwszej stronie ukazal się
artykul p.t.: „Kanclerz Merkel
podziękowała Polakom i Wałęsie”.
W treści artykulu między innymi
czytamy: „Głó wne ur oczystości
rocznicowe odbyly się wieczorem
w Berlinie. Za ich kulminację uznano
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Zbysław Petryka

Siedzą - L. Antoni Łoszak, Halina Dusiacka, Elżbieta Makwart, Irena Kollman
Stoją - L. Leszek Mąkiewicz, Wiesław Adamowicz, Stanisław Kazimierski, Joanna Grzanka,
Czesław Gwizdak, Irenka Witkowska, Zofia Łoszak, Ks. Marek Ciesielski, Kazimierz
Cybulski, Ela Nowicka, Zofia Adamowicz, Marcin Henzel, Roma King.

Rocznicę pierwszej deportacji 10 lutego 1940 roku obchodzono uroczyście w Los
Angeles. W kościele Matki Boskiej Jasnogórskiej w Los Angeles zebrała się gromadka 16
Sybiraków mieszkających w południowej Kalifornii. Mszę świętą o godz. 10 rano
odprawił ksiądz Marek Ciesielski. W kazaniu ksiądz wspomniał o cierpieniach obecnych
Sybiraków, w okresie zesłania byli dziećmi, o nich pisano książki o straconym
dzieciństwie, o wielkim szoku gwałtownego przejścia z ciepłych domów i kochającej
rodziny do zimnych wagonów towarowych i wreszcie do nieznanego im celu do
nieludzkiej ziemi. Wielu zesłanych nie opuściło już tej nieludzkiej ziemi, jedynie krzyże
upamiętniają, że kiedykolwiek tu byli.
Z paktem Majski-Sikorski wielu zesłańców wykorzystało możliwość przejścia przez Persję
na Zachód i większość Sybiraków należy do tej grupy. Pozostało jednak wielu Polaków,
którzy nie mieli możliwości przejścia na Zachód, zostali w Związku Radzieckim do 1956
roku, wówczas mieli okazję wrócić do Polski pod rządami konunistów.
Ksiądz Marek Ciesielski nawoływał do chrześcijańskiej miłości bliżniego a nie do
nienawiści ich ciemiężycieli. Tylko w ten sposób będziemy mogli przezwyciężyć błędno
koło okrucieństw, nienawiści i zemsty.
Po mszy wierni przeszli do sąsiadującego z kościołem Domu Polskiego Seniora
„Szarotka”. Oczekiwała ich tam kawa i ciasta upieczone przez Sybiraków. Główną uczta
było jednakże spotkanie z przyjaciółmi, porównanie przeżyc i drogi do południowej
Kalifornii. Nie było łatwym zadaniem zebranie Sybiraków do sfotografowania 16
Sybiraków i księdza Ciesielskiego.
Specjalne podziękowania nalezą sie Zosi Adamowicz, dzięki jej wysiłkom i telefonom
do Sybiraków mogliśmy wspólnie uczcić tę rocznicę. Zarówno Zosia jak i pozostałe
Sybiraczki przygotowały wyśmienite ciasta, osłodziły one jakże gorzkie smutne
wspomnienia z przeszłości. ❒

Odwrotna strona
medalu wojny
w Afganistanie
Iwo Cyprian Pogonowski
Odwrotna strona medalu wojny
w Afganistanie pojawia się na łamach
pisma Asia Times w artykułach
dotyczących rurociągów gazu ziemnego
na eksport z Turkmenistanu. Mimo
oficjalnego programu budowy demokracji
w Afganistanie prawdziwym powodem
interwencji USA w Azji Średniej jest
wielka gra o zasoby ropy naftowej i gazu
ziemnego.
Jak dotąd budowa amerykańskiego
rurociągu z Turkmenistanu przez
Afganistan i Pakistan do wybrzeży
Oceanu Indyjskiego jeszcze się nie
zaczęła i być może nie zacznie się sądząc
z opłakanego stanu interesów USA
w obydwu tych krajach. Tymczasem
prezydent Turkmenistanu publicznie
chwali nowy rurociąg gazu ziemnego do
okręgów przemysłowych w Chinach.
Najwyraźniej wpływy polityczne USA i
Zachodu w muzułmańskiej Azji
Wschodniej słabną na korzyść Chin, które
spokojnie i stopniowo zdobywają tam
wpływy kosztem Zachodu w czasie kiedy
Izrael stara się doprowadzić do coraz
większych zatargów USA przeciwko
muzułmanom na całym świecie. Szerzenie
i zaostrzanie t. zw. „wojny przeciwko
terrorowi‖ usuwa w cień konflikt
palestyński i ma na celu utwierdzanie
poparcia USA dla Izraela przeciwko
Muzułmanom.
Chiny są w czołówce w wyścigu o
„zielone” zasoby energii, ale mimo tego
rozbudowują swoje zasoby ropy naftowej
i gazu ziemnego. Import ropy naftowej i
gazu ziemnego j est kluczo wy
w zaspakajaniu potrzeb Chin i sytuacja ta
nie zmieni się przez wiele lat. Azja
Centralna i Kazakstan mają wielkie
znaczenie w formowaniu strategii
energetycznej Chin na długie lata.
Obecnie zaplanowany rurociąg gazu
ziemnego z Turkmenistanu do Chin ma
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Czy tak miało być?
Ryszard Nikodem
Minęło 20 lat od chwili gdy żyjemy
w wolnej i niepodległej Polsce, więc po
latach komunistycznego zniewolenia,
poniżenia i pogardy dla zwyklego
człowieka, staliśmy sie normalnymi
obywatelami we własnej Ojczyźnie.
Osiągnęliśmy wiele przez ten
dwudziestoletni okres wolności.
Wyprowadzone zostały wojska sowieckie
z naszego terytorium, a komunistyczna
pzpr odeszła na śmietnik historii.
Dołączyliśmy do państw układu NATO,
jesteśmy członkiem Unii Europejskiej,
zniknęły granice wewnątrz Unii, możemy
więc czuć się zadowoleni i szczęśliwi.
Tak z pewnością powiedziałby niejeden
mieszkaniec Białorusi, lub innego
totalitarnego kraju. Ale czy naprawdę
wszystko u nas jest w porządku, czy ze
wszystkiego jesteśmy zadowoleni i
szczęśliwi? Po dziesięciu latach rządów
lewicy i lewicowego prezydenta A.
Kwaśniewskiego, do władzy doszła
prawica Prawa i Sprawiedliwości, a
prezydentem został Lech Kaczyński, na
którego w większości głosowała również
tutejsza Polonia. Wydawać się mogło ze
nadszedł czas świetności, prosperity i
sprawiedliwości dla Polski. PiS z energią
rozpoczął marsz na tej drodze. Obok
pakietu przemian gospodarczych,
rozpoczęła się prawdziwa lustracja
dawnych tajnych służb, SB, oraz wszczęto
ujawnianie nazwisk donosicieli tak
zwan ych „TW‖, czyl i taj nych
współpracowników, którzy sumiennie
pracowali dla znienawidzonego systemu dla PRL-u. Ogromną rolę w ujawnianiu
TW odegrał Instytut Pamięci Narodowej IPN, skupiający historyków, sędziów
prokuratorów, z panem Januszem Kurtyką
na czele. Ujawniono szereg nazwisk osób
które ukrywając swoją współpracę z PRLem, zajmowały stanowiska w gospodarce,
polityce, itd. PiS doprowadził do
uchwalenia ustawy sejmowej która dała
szanse na odszkodowania dla osób
skazanych i internowanych w stanie
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W mieście (prawda w oczy kole)
Pomnik studenta stoi na cokole…
Odzian letko,
agrafką spina przewiewne paletko,
a pod paletkiem, w miejscach dolnotylnych,
nie rozwiązany ma problem tekstylny…
Od kilku miesięcy korytarze
Uniwersytetu
Wrocławskiego
oplakatowane są hasłami „ Doktorant
głodny albo goły”, „Za 1050 złotych nie
da się we Wrocławiu godnie żyć”,
„Podziel się jedzeniem ze swoim
doktorantem” itp. W środę 27 stycznia,
pod słynnym Pomnikiem Szermierza,
zbierają się doktoranci pod hasłem „Zapal
świeczkę za przyszłość Uniwersytetu”.
Nie mam wątpliwości, że przyszłość
uniwersytetów, to przede wszystkim
doktoranci. Nauka światowa,
w szczególności takie dyscypliny jak
fizyka, chemia czy matematyka rozwija
się głównie dzięki pracowitości,
inteligencji, geniuszowi ludzi w wieku
dwudziestukilku lat, przed trzydziestką
lub w pobliżu trzydziestki. Aby to
wiedzieć nie potrzeba studiować
statystyk, wystarczy zapoznać się
z biografiami laureatów Nagrody Nobla,
z życiorysami ludzi, którzy pozostawili
w nauce ślad największy. W fizyce to są
w przeważającej większości młodzi
chłopcy, czasem dziewczęta, którzy nie
ukończyli trzydziestu lat. A więc to jest
wiek naszych doktorantów.
Stwierdzenie tej oczywistości powinno
skutkować kolejną oczywistością: jeśli
państwo chce się rozwijać, jeśli chce aby
jego możliwości i talenty uczestniczyły
w wyścigu cywilizacyjnym, naukowym i
technologicznym, to musi tym młodym
zdolnym ludziom zapewnić warunki
umożliwiające ich wykorzystanie.
Sytuacja, w której w tym najważniejszym,
najbardziej płodnym okresie ich życia,
zmuszeni są do poszukiwania pieniędzy
na przeżycie, na zapewnienie najbardziej
elementarnych potrzeb jest karygodna,
jest marnotrawstwem potencjału, sił i
talentów narodowych. I piszę tutaj o
doktorantach w szczególności, a nie o
studentach i ludziach kształcących się
w ogóle. Nie ma nic specjalnie złego
w tym, że studenci, aby się utrzymać na
studiach, muszą, często-gęsto, zajmować
się dorywczą pracą zarobkową, aby
dorobić do stypendium, czy nawet wręcz
je zastąpić. Trudne warunki studiowania
mogą być dodatkową mobilizacją i
sprzyjać rozwojowi ukrytych talentów. Co
innego doktorant. Doktorant, w tym
najbardziej twórczym okresie swego
życia, winien mieć możliwość pełnej
koncentracji, żeby ze swego talentu zrobić
najlepszy użytek.
W żadnym wypadku nie da się
powiedzieć, że ludzie rządzący Polską od
roku 1945 rozumieli te oczywiste prawdy.
Ani przez prawie półwiecze PRL, ani
przez dwudziestolecie III RP. Zarówno
w jednej, jak i w drugiej ani nauka polska,
ani pracownicy nauki – w szczególności
najmłodsi – nie mogli się uskarżać na
nadmiar opieki i troski. Różnicę
widziałbym głównie w propagandzie:
w PRL-u nieodmiennie należeliśmy do
czołó wki świato wej postęp u i
dynamicznego rozwoju, w mediach
państwo zawsze było wychwalane. W III
RP nasza pozycja w rankingach naukowocywilizacyjnych jest pod obstrzałem
krytyki, Polska wypadła z światowej
czołówki i znalazła się w ogonie. Okazuje
się nagle, że najlepsze polskie
uniwersytety nie mieszczą się nawet
w pierwszej pięćsetce czołowych uczelni

Prof. Przystawa do str. 23
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Zapomniana rocznica

Z Prymasem Tysiąclecia do USA ...

Sławomir Cenckiewicz

W dniach 10 lutego – 22 marca, Siostra Bogumiła Zamora udaje się do Stanów
Zjednoczonych i Kanady. Przeprowadzi tam cykl spotkań z Polonią: „Duchowe
Dziedzictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego,” w czasie których przybliży postać
sługi Bożego Kard. Stefana Wyszynskiego, jego misję w Kosciele i drogę do świetości ze
szczególnym uwzględnieniem czasu internowania w klasztorze Sióstr Nazaretanek w
Komańczy.
Z przyczyn organizacyjnych podane informacje mogą ulec zmianie! Uprzejmie prosimy
o bieżace monitorowanie! Koordynator w USA:
Dariusz Zakrzewski Tel.: (1) (623) 249-2973
Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy!
16 – 23 luty
Phoenix, Arizona:
Sobota, 20 luty:
godz. 17:30 > Matki Bożej Czestochowskiej
Niedziela, 21 luty:
godz. 09:00 > Matki Bożej Czestochowskiej
Niedziela, 21 luty:
godz. 11:00 > Matki Bożej Czestochowskiej

Przemysłowy charakter niszczenia
archiwów SB i PZPR zyskał przyzwolenie
ze strony elit solidarnościowych. Nie
zrobiono praktycznie nic, aby ten proces
zatrzymać. Tadeusz Mazowiecki poradził
Janowi Rokicie, by o wynoszeniu z MSW
i paleniu akt poinformował Czesława
Kiszczaka
Radykalni obrońcy dorobku III
Rzeczypospolitej od czasu do czasu
przypominają nam o kolejnych okrągłych
rocznicach. Najpierw świętowano 20.
rocznicę zakończenia rozmów Okrągłego
Stołu, później rocznicę wyborów 4
czerwca 1989 r. i powołania Tadeusza
Mazowieckiego na premiera. Obchodzono
także rocznicę zmiany szyldu z PRL na
RP, a nawet 20-lecie planu Balcerowicza.
W tym szaleństwie kolejnych jubileuszy,
sejmowych egzaltacji i akademii
zapomniano o 20. rocznicy niszczenia na
przemysłową skalę dokumentów SB i
PZPR.
Biała legenda Mazowieckiego
Bezprecedenso wy b yć może
w najnowszych dziejach Polski proces
niszczenia archiwów nie jest dzisiaj
powodem do chluby. Niszczenie źródeł
historycznych, bez względu na to, kto był
ich wytwórcą, ma zawsze charakter
zamachu na pamięć i świadomość
narodową. A proces ten przypadł na czas
urzędowania
„pierwszego
niekomunistycznego rządu‖ kierowanego
przez Mazowieckiego, któremu po latach
buduje się wyłącznie białą legendę. Co
bardziej krewcy z jego obrońców potrafią
nawet przyznać, że owszem, dokumenty
były niszczone, ale „nasz premier‖
zaaferowany najważniejszymi reformami
kraju po prostu nic o tym nie wiedział.
Tę sielankową wizję zapracowanego
premiera, który nie ma pojęcia, że
podległa mu administracja dzień i noc
niszczy bezcenne archiwalia
dokumentujące dzieje PRL, zaburzył
przed laty Jan Rokita. W swojej
wspomnieniowej książce ówczesny
krakowski poseł Obywatelskiego Klubu
Parlamentarnego napisał: „Otrzymałem
informacje, że z MSW są wynoszone i
palone akta. Dotarłem do premiera, co dla
zwykłego posła OKP nie było łatwe, ale
Mazowiecki dał mi radę absurdalną:
żebym poinformował o tym Kiszczaka,
tego samego, który na palenie akt co
najmniej zezwalał‖.
Od tej pory obowiązuje już nieco inna
wersja wytłumaczenia tej sprawy.
Zapytany o niszczenie archiwów Henryk
Woźniakowski, który w gabinecie
Mazowieckiego pełnił funkcję zastępcy
rzecznika prasowego rządu, odparł, że
w tamtym czasie należało przede
wszystkim uwzględniać otoczenie
wewnętrzne i zewnętrzne Polski
(stacjonowanie wojsk sowieckich i
sojusze
międzynarodowe),
a
„pierwszoplanową sprawą były pakiet
ustaw i plan Balcerowicza‖, które
zmieniały kraj. Jego zdaniem Mazowiecki
robił, co mógł, by powstrzymać proces
niszczenia dokumentów, ale realnie
możliwość taka nastąpiła dopiero z chwilą
odejścia z resortu spraw wewnętrznych
gen. Czesława Kiszczaka.
Stanowisko rządu
Tak naiwne tłumaczenie wydarzeń
z przełomu lat 1989 – 1990 nie znajduje
potwierdzenia w faktach. Wystarczy
wspomnieć, że w lutym 1990 r., czyli już
po sławetnym rozkazie ministra
Kiszczaka zakazującym niszczenia
dokumentów MSW (31 stycznia 1990 r.),
stanowisko rządowe w kwestii
kwalifikacji dokumentów operacyjnych
SB jako „niestanowiących materiałów
archiwalnych‖ w rozumieniu ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym
przygotował… gen. Zbigniew Pudysz.
W piśmie do prokuratora generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej Józefa Żyty
z 22 lutego 1990 r. podsekretarz stanu
w MSW bronił w istocie decyzji o
niszczeniu akt SB, powołując się na

Tłumaczenie: Magdalena Zimka

1989 r., dyrektor Departamentu IV MSW
gen. Tadeusz Szczygieł poinformował
szefa SB gen. Henryka Dankowskiego i
dyrektora Biura „C‖ (archiwum MSW)
płk. Kazimierza Piotrowskiego o
zniszczeniu tzw. teczek ewidencji
operacyjnej na księży. Decyzję tę
tłumaczył zmianą w sytuacji społecznopolitycznej i „prawnym uregulowaniem
stosunków państwo – Kościół i Polska –
Watykan‖. Dodał także, że systemy
ewidencjonowania
danych
o
duchowieństwie w pełni zabezpieczają
potrzeby SB. Kolejny etap niszczenia
archiwów związany był z reorganizacją
MSW w sierpniu 1989 r. Zlikwidowano
wówczas najważniejsze piony operacyjne
bezpieki, m.in. departamenty III
(działalność antykomunistyczna), IV
(walka z Kościołem), V (sfera
produkcyjna) i owiane złą sławą Biuro
Studiów zajmujące się elitą
solidarnościowego
podziemia.
Przykładowo z połączenia Departamentu
IV i Biura Studiów powstał później
Departament Studiów i Analiz. W ten
sposób
skoncentrowano
bodaj

Sławomir Cenckiewicz do str. 23

Niezależnego kontraktor do str. 21

Los Angeles, California:
godz. 19:30 > Matki Boskiej Jasnogórskiej
godz. 19:30 > Matki Boskiej Jasnogórskiej
godz. 09:00 > Matki Boskiej Jasnogórskiej
godz. 12:00 > Matki Boskiej Jasnogórskiej
godz. 18:30 > Matki Boskiej Jasnogórskiej

02 – 08 marzec
Piątek, 5 marca
Sobota, 6 marca
Niedziela, 7 marca
Niedziela, 7 marca

Sacramento, San Jose, Martinez, San Francisco, California:
godz. 19:00 > Our Lady of Czestochowa -Sacramento
godz. 17:30 > Św. Brata Alberta Chmielowskiego - San Jose
godz. 10:30 > Matki Bożej Patronki Emigrantów - Martinez
godz. 12:15 > Nativity of Our Lord - San Francisco

08 – 16 marzec
Czwartek, 11 marzec:
Piątek, 12 marzec:
Sobota, 13 marzec:
Niedziela, 14 marzec:
Niedziela, 14 marzec:
Niedziela, 14 marzec:
Niedziela, 14 marzec:
Niedziela, 14 marzec:

Chicago, Illinois:
godz. 19:00 > Jezuicki Ośrodek Milenijny
godz. 19:00 > Jezuicki Ośrodek Milenijny
godz. 19:00 > Bazylika św. Jacka
godz. 08:00 > św. Trójcy
godz. 10:30 > św. Trójcy
godz. 13:00 > św. Trójcy
godz. 16:00 > św. Trójcy
godz. 20:00 > św. Trójcy

16 – 22 marzec
Sobota, 20 marzec:
Niedziela, 21 marzec:
Niedziela, 21 marzec:
Niedziela, 21 marzec:
Niedziela, 21 marzec:

Toronto, Kanada:
godz. 19:00 > Matki Bożej Królowej Polski
godz. 09:00 > Matki Bożej Królowej Polski
godz. 10:30 > Matki Bożej Królowej Polski
godz. 12:30 > Matki Bożej Królowej Polski
godz. 19:30 > Matki Bożej Królowej Polski

Dzięki uprzejmości Telewizji Polskiej (TVP), spotkania z Siostrą Zamorą
poprzedzać będą prezentacje doskonałego filmu, zrealizowanego przez TVP – „Non
Possumus”, ukazującego niezwykle wnikliwie, osobę i postawę Prymasa Tysiąclecia
oraz kontekst czasowy. Dodatkowe informacje co do miejsca i czasu będą podane.
Możliwa jest rownież prezentacja: „Prymas – trzy lata z tysiąca”. Uprzejmie
prosimy osoby zainteresowane zorganizowaniem pokazów o kontakt!
Wizyta Siostry Bogumiły jest przygotowaniem do 30-tych obchodów śmierci i wyczekiwanej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.
Siostra przybywa aby dać świadectwo i przybliżyć naszym rodakom osobę i nauczanie
Wielkiego Polaka, Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego losy z woli
Bożej, w tak znamienny sposób splotły się z klasztorem w Komańczy. To tu w Komańczy,
powstał wielki program odnowy moralnej Narodu na przygotowanie obchodów
Tysiąclecia Chrztu Polski. To w Komańczy, więziony Prymas napisał teksty Slubów
Jasnogórskich Narodu Polskiego, Apelu Jasnogórskiego oraz Wielkiej Nowenny
Tysiąclecia. To tu, zrodziła się, jak się pózniej okazało, jakże brzemienna w skutkach
myśl, peregrynacji kopii obrazu Królowej Polski, po swoim zniewolonym Królestwie. To
w Komańczy, ukryty jest sekret Przebudzenia naszego Narodu!
***
Otoczmy Dziedzictwo Duchowe Prymasa Tysiąclecia i ten pomnik pamięci
narodowej, jakim jest klasztor w Komańczy, naszą szczególną opieką!
... Aktualne informacje - www.nazaretanki.dir.pl ❒
__________

Systematyczny proces
Do akcji niszczenia dokumentów resort
Kiszczaka przygotowywał się od
dłuższego czasu. Pierwsza fala zniszczeń
nastąpiła wiosną 1989 r. Jeszcze podczas
trwania obrad Okrągłego Stołu, 26 marca

Christopher A. Kerosky
Nie ma jednego, konkretnego czynnika,
który zdecydowanie pomaga przy
podjęciu decyzji o tym, jak zatrudnić
nowego pracownika.
Prawo mówi, że osoba będzie uznana za
pracownika w momencie kiedy
pracodawca, zarówno w sposób pośredni
jak i bezpośredni sprawuje pełną kontrolę
nad jego wykonywaną pracą S.G. Borello
& Sons, Inc. v. Department of Industrial
Relations (1989 48 Cal.3d 341).
Zgodnie z z Departmamentem Rozwoju
Zatrudnienia (Employment Development
Department), w stanie Kalifornia,
pracodawca planując zatrudnienie
niezależnego kontraktora musi rozważyć
następujące czynniki:
1. Kontraktor świadczy usługi w swoim
zawodzie, zazwyczaj różnym od zawodu
zleceniodawcy.
2. Praca wykonywana przez kontraktora
jest zleceniem niestanowiącym części
biznesu zleceniodawcy.
3. Kontraktor zaopatruje się we własne
środki umożliwijące wykonanie pracy.
4. Kontraktor dokonuje znaczących
inwestycji w profesjonalne wyposażenie
lub materiały potrzebne do wykonywania
pracy.
5. Praca kontraktora wymaga od niego
szczególnych
umiejętności
w wykonywanym przez niego zawodzie.
6. Kontraktor jest specjalistą, jednak
wykonanie jego pracy nie jest pod
nadzorem i kontrolą.
7. Możliwości zarobkowe kontraktora
zależą w głownej mierze od jego
umiejętności menadżerskich.
8. Czas pracy kontraktora uzależniony jest
od konkretnych projektów do których
został zatrudniony.
9. Należy rozpatrzyć i dokładnie ustalić
pro fesjo nalne relacje po między
kontraktorem a zatrudniajacym go
pracodawcą.
10. Należy ustalić metodę płatności za
wykonywaną pracę. Płaca może być
uzależniona od przepracowanych godzin
lub za konkretny projekt.
11. Strony nie uważają współpracy jako
typową relację pracownik-pracodawca.
12. Kontraktor ma prawo kontrolować
według swojego uznania sposób realizacji
kontraktu, ale nie mając swobodnego
działania w zakresie środ kó w
finansowych gwarantujących wykonanie
pracy. (Labor Code Section 2750.5)
13. Kontraktor pracuje w imieniu własnej
prowadzonej działalności. (Labor Code
Section 2750.5)
14. Niezależny status kontraktora nie
powinien prowadzić do nadłużyć
wynikających ze świadomego unikania
obowiązkó w jako zatrudnionego
pracownika. (Labor Code Section 2750.5)
15. Kontraktor inwestuje w prowadzoną
przez siebie działalność. Dana inwestycja
nie opiera się jedynie na świadczeniu
usług. (Labor Code Section 2750.5)
16. Kontraktor prowadzi swój biznes
zatrudniając siebie samego oraz pracując
dla własnych profitów. (Labor Code
Section 2750.5)
17. Kontraktor oczekuje zlecenia na
konkretny projekt oraz płatności za ten
konretny projekt. (Labor Code Section
2750.5).
18. Kontraktor ma kontrolę nad czasem i
miejscem przeznaczonym na wykonanie
zadania. (Labor Code Section 2750.5)
19. Kontraktor może zatrudniać własnych
pracowników. (Labor Code Section
2750.5)
20. Kontraktor powinien posiadać licencje
na wykonywanie zawodu. (Labor Code
Section 2750.5).
21. Współpraca z kontraktorem nie jest
nierozłączna i bezterminowa, jednak nie

23 luty - 02 marzec
Sroda, 24 luty:
Piątek, 26 luty:
Niedziela, 28 luty:
Niedziela, 28 luty:
Niedziela, 28 luty:

zarządzenie gen. Kiszczaka z 8 lipca 1985
r. (nr 049/85): „brakowaniu podlegają
wszystkie akta operacyjne posiadające
czasowe praktyczne znaczenie oraz
dokumentacja pomocnicza posiadająca
krótkotrwałe znaczenie praktyczne.
Brakowanie może nastąpić po upływie
ustalonych na mocy cytowanego
zarządzenia okresów przechowywania.
Okresy te są zróżnicowane w zależności
od treści akt operacyjnych: minimalnie –
dwa lata, maksymalnie – 60 lat. Cecha
tajności nie ma bezpośredniego wpływu
na okres przechowywania, kryterium
decydującym jest zakładana dalsza
przydatność‖. Niszczenie archiwów MSW
gen. Pudysz uzasadniał również
stopniową likwidacją poszczególnych
komórek organizacyjnych SB, które
w przypadku akt przechowywanych
krócej niż pięć lat mogły je „brakować we
własnym zakresie‖.

Czy lepiej zatrudnić
pracownika tradycyjnie
czy jako niezależnego
kontraktora?
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Według „Indeksu
wolności gospodarczej”
Polska jest stosunkowo
zacofana
Jan Michał Małek
Według najno wszego „Indeksu
wolności gospodarczej” (Index of
Economic Freedom) od dziesięciu lat
corocznie opracowywanym i ogłaszanym
w formie raportu przez Heritage
Foundation, Polska, pod względem
panującej w kraju wolności gospodarczej,
w końcu roku 2009 znalazła się na 71
miejscu wśród 179 krajów świata, zaraz
za pozycjami zajętymi przez Madagaskar
i Dominikanę, a przed Południową
Afryką. Od roku 2006, kiedy to Polska w
Indeksie Heritage Foundation zajmowała
41. miejsce wśród 157 krajów, jest to
trzydzieści miejsc do tyłu w tej ogólnej
klasyfikacji, mimo tego, że w
międzyczasie bywało i gorzej.
Taka stosunkowo daleka pozycja Polski
w powyższym rankingu, będącym
wynikiem badań i punktacji zakresu lub
nieograniczenia wolności gospodarczej
obywateli, nie jest pożądanym zjawiskiem
z polskiego gospodarczego punktu
widzenia. Rozwój gospodarczy i
powstawanie dobrobytu bywają bowiem
proporcjonalne do zakresu wolności
gospodarczej obywateli. Owa marna
pozycja wskazująca na materialne
zacofanie Polski w stosunku do innych
krajów wydaje się też być w pewnym
stopniu ...… odzwierciedleniem stanu
moralnego polskiego społeczeństwa.
Wolność gospodarcza jest nierozłącznie
związana z poszanowaniem własności
prywatnej, gdyż prawo do własności
oznacza wolność w suwerennym
dysponowaniu swą własnością również w
działalności gospodarczej. Jeśli państwo,
lub ktoś postronny ogranicza czy
pozbawia kogoś innego tego prawa, to
tym samym szkodzi sprawie wolności i
przyczynia się do szerzenia się biedy.
Gdyby w kraju, którego olbrzymia
większość mieszkańców uważająca się za
katolików, a więc wyznawców wiary
zabraniającej kradzieży, w poważnym
stopniu stosowała się do tego zakazu i
wymuszała go również na swych
politykach i władzach, nie powstawałyby
ustawy, przepisy i regulaminy
ograniczające prawa obywateli do
własności, a więc i do ich wolności
gospodarczej. Tymczasem, niestety jest
odwrotnie: w Polsce większość obywateli
spodziewa się i żąda, od polityków i
państwa, zapewnienia im różnych
„bezpłatnych” świadczeń i przywilejów
cudzym kosztem. Wiele ludzi nie zdaje
sobie sprawy, że tak postępując,
namawiają do ograbiania współobywateli
przez państwo, lub w takiej grabieży
współuczestniczą. Inni nie chcą o tym
wiedzieć, sądząc, że na takim stanie
rzeczy korzystają. (Oczywiście nie tylko
w Polsce się tak dzieje. Nawet USA i
różne kraje wchodzące w skład UE są też
tego niechlubnym przykładem.)
Warto dodać, że z wymienionej we
wspomnianym raporcie czołówki 10
najbardziej gospodarczo wolnych krajów
ś wi ata, nale żąc yc h t eż i d o
najzamożniejszych, wszystkie z nich
(łącznie z Hong Kongiem i Singapurem)
rozwinęły się na prawodawstwie opartym
na etyce chrześcijańskiej, w której
poszanowanie prawa do własności
prywatnej jest sprawą fundamentalną.
Wnioski nasuwają się same. ❒

Wiadomości Polonijne
Przyjmują z radością
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O wydarzeniach
W naszych polskich
organizacjach

Bramy tryumfalne
dla Sowietów

Polskie dzieci
maharadży

Str. 19
Pochodne pieniądza
i ich złe skutki

Piotr Zychowicz

Biszop

Kolaboracja Żydów z sowieckim
okupantem miała charakter masowy.
Choć potem także oni padli ofiarą
bolszewickich represji - o nowej książce
Krzysztofa Jasiewicza pisze
dziennikarz „Rzeczpospolitej”
Niemcy zajmowali Polskę na raty. Jej
zachodnią część zdobyli podczas
kampanii wrześniowej, a wschodnią
niecałe dwa lata później odbili z rąk
Związku Sowieckiego. O ile w 1939 roku
po wkroczeniu niemieckiego okupanta
Polacy nie rzucili się gromić swoich
żydowskich sąsiadów, o tyle w 1941 roku
doszło do szeregu mniej lub bardziej
s p o n t a n i c z n y c h a n t y ż y d o ws k i c h
wystąpień. Co zatem wydarzyło się
w latach 1939 – 1941 na Kresach? Co
wywołało tak silną niechęć części
Polaków do Żydów?
Profesor Krzysztof Jasiewicz z PAN
w książce „Rzeczywistość sowiecka
w świadectwach polskich Żydów”
odpowiada w sposób zdecydowany:
pogromy były odwetem za kolaborację
Żydów z Sowietami. To teza, która
pojawiła się już w 2001 roku podczas
dyskusji na temat Jedwabnego. Tym
razem jednak postawiona została na
podstawie bogatego materiału źródłowego
przez historyka znanego z wieloletnich,
niezwykle rzetelnych badań nad historią
ziem wschodnich. Autora wielu
cenionych artykułów, monografii i
zbiorów źródeł, żeby wspomnieć tylko o
fundamentalnej „Liście strat ziemiaństwa
polskiego”.
Dotąd Jasiewicz bronił poglądu, że
kolaboracja Żydów z Sowietami była
zjawiskiem znikomym. W wydanej
w 2001 roku książce „Pierwsi po diable”
twierdził, że stereotyp kolaboracji został
wymyślony przez Polaków próbujących
zrzucić winę za sowietyzację kraju na
żydowskich sąsiadów. Praca ta – trzeba
przyznać dzieło znakomite – była
chwalona na łamach „Gazety Wyborczej”,
a jej autor stawiany za wzór innym
badaczom zajmującym się tą
problematyką. Minęło jednak kilka lat i
Jasiewicz zmienił zdanie.

Zastanawialiście się kiedyś co się stało
z dziećmi, które w 1940 roku zostały
wywiezione razem ze swoimi rodzicami
z terenów wschodniej Polski do Związku
Radzieckiego? Część z nich nie przeżyła
nawet transportu - kilkutygodniowej
gehenny w bydlęcych wagonach w drodze
do Kazachstanu, czy na Syberię. Te, które
przeżyły
transport
zostały
zdziesiątkowane przez głód i liczne
choroby. Inne zmarły w sowieckich
sierocińcach, które swoim podopiecznym
oferowały warunki niewiele lepsze od
łagrowych baraków.
Niewielka garstka zdołała jednak
przeżyć. Co się z nimi stało? Otóż te
dzieci trafiły do raju. Nie, nie tego
w niebie. Do jak najbardziej realnego raju,
świata jakby żywcem wziętego z bajek
Szeherezady.
Ale zacznij my o d p oczątku.
Siedemnastego września 1939 roku armia
sowiecka wkracza na wschodnie tereny
Rzeczypospolitej. W roku następnym
rozpoczynają się masowe deportacje
ludności wgłąb Związku Radzieckiego.
Kilkadziesiąt tysięcy polskich rodzin
trafia do Kazachstanu, na Syberię i
jeszcze dalej. Dorośli idą do łagrów i
kołchozów, a dzieci do koszmarnych
sowieckich dietskich domów.
W lipcu 1941 roku generał Sikorski
podpisuje w Londynie z sowieckim
ambasadorem Iwanem Majskim układ
przywracający polsko-radzieckie stosunki
dyplo matyczne i zapo wiadający
utworzenie polskiej armii w ZSRR.
Polskich zesłańców obejmuje amnestia i
masowo zaczynają zgłaszać się do
punktów werbunkowych armii Andersa.
Potem świeżo sformowana armia
opuszcza
nieludzką
ziemię.
Dopiero niemal pół roku później, 24
grudnia 1941 roku Stalin wydał zgodę, by
ze Związku Sowieckiego wyjechały także
osierocone polskie dzieci. Do sierocińców
ruszyli polscy ochotnicy w poszukiwaniu
małych rodaków. W Aszchabadzie tuż
przy granicy z Iranem zorganizowano
polski sierociniec, do którego trafiały
dzieci z całego Związku Radzieckiego.
Olbrzymią rolę w jego utworzeniu
o d e g r a ł a s ł y n n a p r z e d wo j e n n a
piosenkarka Hanka Ordonówna i jej mąż
hrabia Michał Tyszkiewicz. Ordonka
z poświęceniem przemierzała Związek
Radziecki wyciągając z dietskich domów
polskie sieroty i wysyłając je do
Aszchabadu.
O gehennie polskich dzieci dowiedział
się maharadża Jam Saheb Digvijay Sinhji,
dziedzic księstwa Navanagar (Dobra
Ziemia) w zachodnich Indiach. Był to
człowiek wykształcony w Europie,
przewodniczący Rady Książąt Indyjskich
oraz jeden z dwóch hinduskich delegatów
w gabinecie wojennym Wielkiej Brytanii,
gdzie poznał generała Sikorskiego. Jego
związki z Polską zaczęły się jednak
znacznie wcześniej. W latach 20-tych
mieszkał ze swoim ojcem w Szwajcarii,
gdzie obydwaj bardzo zaprzyjaźnili się ze
swoim sąsiadem - Ignacym Paderewskim.
Maharadża postanowił udzielić
schronienia polskim sierotom i w pobliżu
swojej letniej rezydencji w Balachadi
(obecnie stan Gujarat) wybudował Polish
Children Camp. Kiedy po długiej podróży
w ciężarówkach, przez Iran i Pakistan
polskie dzieci (a właściwie obleczone
w skórę szkielety ledwo powłóczące
nogami) stanęły na ziemi indyjskiej
przywitał je widok sześćdziesięciu
nowych domków krytych czerwoną
dachówką i masztu, na którym powiewała
biało-czerwona flaga.
W nowym domu powitał ich sam
maharadża. „Głęboko wzruszony, przejęty
cierpieniami polskiego narodu, a
szczególnie losem tych, których
dzieciństwo i młodość upływa
w tragicznych warunkach najokropniejsze

Pochodne pieniądza manipulowane
przez „Kwantów‖ czyli spekulantówmatematyków uzbrojonych w superkomputery, potknęły się na szwindlu na
trylion dolarów i spowodowały globalny
kryzys zaufania według Scott‘ Patterson‘a
autora książki „The Quanta‖ ISDN 978-0307-45337-2. Autor ten pisze jak nowy
typ bystrych matematyków opanował i
ciężko uszkodził giełdę w Nowym Jorku
w dniu 6go sierpnia, 2007 roku.
W banku Morgan Stanley, Peter
Mueller, inżynier finansowy, określany
jako „Quant‖ zawiadywał funduszem:
„Process Driven Treading,” który zarobił
w ciągu kilku lat sześć miliardów
dolarów. Mueller stawiał na statystycznie
wybrane przedsiębiorstwa, według
prawdopodobieństwa wzrostu lub spadku
ich wartości na giełdzie nowojorskiej.
Quant jako nowy typ inwestoraspekulanta zaczął dominować transakcje
giełdowe we wczesnych lata XXI wieku,
dzięki
stosowaniu
modelów
matematycznych, jakoby dających
możność niezawodnej oceny ryzyka
transakcji giełdowych.
Niestety obiecujące matematyczne
oceny ryzyka nie były doskonałe i
w momencie krytycznym spowodowały
one piętrzące się straty oraz tak zwany
efekt domina, czyli konieczność tym
wypadku nieprzewidzianą konieczność
katastrofalnie szybkiej sprzedaży
p ap ie ró w wa r to ś cio wy ch p r zez
spekulantów typu Quanta. Wynikła
panika i krach na giełdzie spowodowały
wielomiliardowe straty. Im większe było
zapotrzebowanie na gotówkę tym bardziej
spadały ceny na giełdzie wśród
zamieszania, którego żaden z inżynierów
finansowych nie był w stanie zrozumieć.
Zupełny brak przejrzystości transakcji
Quant‘ów – inżynierów finansowych
spowodował, że nie można było ustalić,
który fundusz rozpętał kryzys. Zaczęto
zastanawiać się jak wysokie starty
poszczególne banki są w stanie ponieść
w
ramach
bezpieczeństwa.
Skomplikowane transakcje kierowane
przez inżynierów finansowych były nie
zrozumiałe dla bankierów, którzy byli
zadowoleni póki te transakcje przynosiły
wielkie zyski.
W momencie zapaści na giełdzie
z niezrozumiałych dla nich powodów, nie
można było nawet ustalić, który fundusz
zainicjował kryz ys. Sytuacja
przypominała grę w pokera – nikt nie
wiedział, w jakim stanie są inni wielcy
gracze na giełdzie i rynku finansowym,
oraz kto i jak blefuje.
Przy wzrastającym zamieszaniu Peter
Mueller zdecydował się szybko
sprzedawać akcje w posiadaniu jego
funduszu, żeby wstrzymać globalny
spadek wartości funduszu, przez niego
kierowanego. Żaden z prezesów banku nie
mógł pomóc w powzięciu decyzji,
ponieważ żaden sedna transakcji
„kwantów” i pochodnych pieniądza nie
rozumiał oraz nie troszczył się o nie póki
dawały one wielkie dochody bankowi.
Zapaść rynku nieruchomościami
z powodu nadmiernego obciążania
domów długami hipotecznymi oraz
masowa oszukańcza kwalifikacją
nieściągalnych pożyczek hipotecznych
jako równie pewnych papierów
wartościowych jak bony skarbu USA,
podstawowo zmieniła sytuację finansową
i oceny oraz obliczenia ryzyka transakcji
inżynierów finansowych okazały się nie
skuteczne, w nowo powstałej sytuacji.
Jak wiadomo obecnie jedna czwarta
domów w USA „jest pod wodą,‖ czyli
przedstawia wartość rynkową znacznie
niższą, niż zaciągnięte na te domy długi
hipoteczne. Panika na giełdzie rosła i
zapaść rynku nieruchomościami
powodowała wielkie straty banków i
funduszów inwestycyjnych na całym
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Zdrada stanu
W swej najnowszej pracy, opierając się
na setkach polskich relacji i dokumentów
– które znajdują potwierdzenie w źródłach
żydowskich – historyk wymienia szereg
nagannych zachowań Żydów po
wkroczeniu Armii Czerwonej. Stawianie
bram tryumfalnych i całowanie pancerzy
sowieckich czołgów, ataki na żołnierzy
WP, tworzenie milicji, wyszydzanie
klęski państwa polskiego, denuncjowanie
Polaków oraz zasilanie administracji i
aparatu przemocy okupanta.
Wiele z tych zachowań, dowodzi
Jasiewicz, było nie tylko nagannych
moralnie, ale – jako zdrada stanu –
podlegało surowej karze zgodnie
z prawem. „Nie da się tego tłumaczyć
nieznajo mo ścią realiów, chęcią
przetrwania itd., bowiem we wszystkich
cywilizowanych państwach świata
nieznajomość prawa i brak wiedzy o
karalności niektórych czynów nie
zwalniają od odpowiedzialności karnej
oraz nie stanowią nawet czynnika
łagodzącego wymiar kary” – pisze
historyk.
Kolaboracja Żydów głęboko wryła się
w pamięć polskich sąsiadów. „Ten
zapamiętany obraz Żyda witającego obce
wojska miał wielką siłę nośną i
oddziaływał na wyobraźnię tych, którzy
nawet tego nie widzieli” – dowodzi
Jasiewicz. Na efekty nie trzeba było długo
czekać. Gdy Sowietów zastąpili Niemcy,
część Polakó w przys tąp iła do
wyrównywania rachunków.
Jasiewicz podkreśla, że podobne
zjawisko – czyli drastyczne pogorszenie
stosunku do Żydów – miało miejsce na
wszystkich terytoriach zajętych przez
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Moje „trzy grosze” do
65-tej rocznicy
wyzwolenia obozu
Ks. Lucjan Kamieński SDB
Jestem pod wraźeniem wiadomości via
internet gdy chodzi o świętowanie 65-tej
rocznicy wyzwolenia KL AuschwitzBirkenau i Oświęcimia. Świętowanie
miało miejsce na terenie bylego obozu.
Pod pomnikiem ofiar duchowni
chrześcijańscy i rabini recytowali Psalm
42.Treścią Psalmu jest tęsknota za
Bogiem i świątynią. Przedstawiciele
religii źydowskiej odmówili „Kadisz”
oraz źydowską modlitwę źałobną. Była
też modlitwa chrześcijańska: „Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie...”
Podczas uroczystości międzyreligijnej
w modlitwie udział wzięli: rabini,
ks.kapelan prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej,ks Ro man Indrzejczyk,
ordynariusz diecezji Bielsko-Żywieckiej,
bp. Tadeusz Rakoczy, zwierzchnik
d i e c e zj i c i e s z yń s k i e j K o ś c i o ł a
Ewangelicko-Augsburskiego, bp. Paweł
Anweiler oraz duchowni Kościoła
Prawosławnego. Znicze pod pomnikiem
ustawili: Pan Prezydent Lech Kaczyński i
D. Tusk, premier Izraela Benjamin
Natenjahu, szef Parlamentu Europejskiego
Jerzy Buzek. Rosję reprezentował
minister A. Furesenko. Inne państwa były
reprezento wa ne prze z swych
ambasadorów.
Zgodnie z informacjami mass media
wszystko było dobrze przygotowane i
zorganizowane. Dobrze się dzieje, że tego
rodzaju rocznice celebrujemy w taki
sposób bo oddajemy hołd ofiarom
reżimoów totalitarnych. W podobny
sposób naleźałoby organizować rocznice
ludobójstwa w Katyniu i w innych
miejscach.
W ubiegłym stuleciu dwa systemy
totalitarne: nazizm i stalinizm dały się
poznać jako systemy pogardy istot
ludzkich poprzez perfidie i masowe
morderstwa. Tego rodzaju świętowanie
rocznic, jak to wielu podkreślało, jest
przestrogą dla całego świata, aby coś
podobnego już się więcej nie powtórzyło.
Dlatego jednakowo trzeba czcić pamięć
ofiar ludobójstwa obydwu systemów tak
nazistowskiego jak i stalinowskiego.
Parlement Europejski w kwietniu ub.
(2009r.) zajmował się sprawą dwóch
wspomnianych systemów: nazistowskiego
i stalinowskiego. Pan J. Buzek jako szef
Parlamentu Europejskiego na forum
parlamentu proponował aby dzień 23
sierpnia ustanowić „Dniem Pamięci Ofiar
Stalinizmu i Nazizmu”. Byłby to dzień
uczczenia ofiar tych systemów.
Byłem i jestem zaskoczony reakcją
pewnych środowisk żydowskich, które
skrytykowały J. Buzka za tego rodzaju
inicjatywę. Zdaniem tych środowisk
p r o p o z yc j a P a n a B u z k a j e s t ;
„najpowaźniejszym zagroźeniem dla
zachowania pamięci o Holocauście”.
Powiadają oni, źe oświadczenie Jerzego
Buzka było częścią wysiłków na rzecz
osłabienia obecnego statusu Shoah. A ja
myślę odwrotnie, że właśnie podkreślanie
tego rodzaju masowych morderstw byłoby
rzeczywiście przestrogą dla całego świata.
Udział aż tylu przedstawicieli tak osób
świeckich, polityków czy przedstawicieli
różnych religii przypomina nam, że
w obozach zagłady i innych miejscach
masowych morderstw uświadamia nas, że
tam byli mordowani wyznawcy wielu
religii i narodowości, dlatego rocznica 65ciolecia miała charakter uniwersalny.
Uwaźam, źe jest wielce niesprawiedliwe
dla innych narodów czy religii. Mówiąc o
ofiarach Holocaustu pamiętamy o
ludności źydowskiej, ale także o innych
narodach, których ludność była
mordowana przez „nieludzką machinę
hitlerowską”, a więc trzeba pamiętać o
Polakach, Romach, radzieckich jeńcach
wojennych, o homoseksualistach i wielu
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List pasterski
Episkopatu Polski
Bezcenne dobro języka
ojczystego
Umiłowani w Chrystusie Panu!
Siostry i Bracia!
Ewangelia dzisiejszej niedzieli
przeniosła nas na wesele do Kany
Galilejskiej. Obecny tam Chrystus ukazał
swoją boską moc, zamieniając wodę
w wino, aby w życiu nowożeńców nie
zabrakło miłości i szczęścia. Przez ten
pierwszy cud „objawił swoją chwałę i
uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (J
2,11).
Przed wiekami zaprosiliśmy na naszą
ziemię Chrystusa, a wraz z Nim Jego
Matkę. Nasza Ojczyzna stała się weselną
Kaną, w której dokonuje się cud
przemiany ludzkich serc za sprawą
Ewangelii, głoszonej w języku polskim.
Wiara chrześcijańska, wyrażana
w ojczystej mowie, zakorzenia się
w naszej kulturze, przemienia ją i
kształtuje już od ponad tysiąca lat.
Język nośnikiem ojczystej kultury
Język ojczysty to bezcenne dobro
każdego narodu. Wyraża się w nim jego
zbiorowa pamięć, tradycja, historia i
kultura. Język jednoczy naród, pozwala
budować jego moralną siłę i trwać mimo
zmiennych kolei losu. Jako synteza
wartości narodowych stanowi podstawę
tożsamości narodu.
Język polski, ukształtowany przez wieki
naszych dziejów, należy do narodowej
skarbnicy kultury. Broniliśmy go, gdy był
zagrożony. Po utracie niepodległości
zaborcy eliminowali język polski ze szkół
i urzędów. Chcieli w ten sposób
zapanować nad społeczeństwem polskim
nie tylko politycznie, ale także kulturowo.
Decydującą rolę odegrał wówczas
Kościół, który ponad granicami zaborów
jednoczył Polaków przez tę samą wiarę,
kulturę religijną i język. Dziedzictwo
polskich poetów i pisarzy wieków
średnich, renesansu i baroku, zostało
zachowane dzięki odwadze duchownych i
świeckich, którzy w liturgii i
w codziennym życiu domowym
posługiwali się polską mową, kultywując
pamięć o wspaniałej przeszłości naszej
kultury narodowej.
Choć Polska – na skutek wojen,
grabieży i zaborów – straciła ogromną
część tworzonych przez wieki dóbr
kultury, to jednak Polacy obronili swoją
tożsamość, a stało się to w znacznej
mierze dzięki językowi. Znajdował on
najpełniejszy wyraz w twórczości
literackiej w kraju i na emigracji. Wielkie
dzieła sztuki rodziły się pomimo klęski,
która nie zdołała złamać ducha narodu
umacnianego wiarą i modlitwą
w ojczystym języku. Ojczyzna bowiem –
jak pisała Maria Konopnicka – „to ta
ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i
gdziem poznał Boga, gdzie ojciec, bracia i
gdzie matka miła w polskiej mnie mowie
pacierza uczyła” / M. Konopnicka, Co
Ojczyzna?, w: Śpiewnik historyczny,
Warszawa 1919, s. 3/.
Wybitna twórczość polskich
romantyków, pozytywistów i twórców
Młodej Polski stała się skuteczną bronią
w walce o duchową suwerenność
Polaków. Jak bowiem napisał Norwid,
„nie miecz, nie tarcza – bronią języka,
lecz – arcydzieła” /C.K. Norwid, Językojczysty, w: Pisma wybrane, t. 1,
Warszawa 1968, s. 320/. Literatura
przypominała dzieje Polski, uczyła
miłości Ojczyzny i zachęcała do pracy.
Dzieła literackie polskich autorów
znalazły uznanie w świecie, czego
dowodem były liczne tłumaczenia na inne
języki i przyznawane nagrody. Dzięki nim
świat dowiadywał się o Polsce, mimo że
nie było jej na mapach Europy.
Przemoc zaborców okazała się bezsilna
wobec naszej kultury. W jej zwycięstwie,
dzięki Bożej Opatrzności i pracy wielu
pokoleń, wypełniły się w pewnym sensie
słowa proroka Izajasza z dzisiejszego

pierwszego czytania: Nie będą więcej
mówić o tobie „Porzucona”, o krainie
twej już nie powiedzą „Spustoszona” (Iz
62,4). Nasz naród – jak mówił
w UNESCO Jan Paweł II – przetrwał
najstraszniejsze doświadczenia dziejów;
wielokrotnie skazywany na śmierć
pozostał przy życiu i pozostał sobą pośród
rozbiorów i okupacji w oparciu o własną
kulturę, która okazała się silniejszą potęgą
od tych, które chciały ją zniszczyć /Por.
Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury.
Przemówienie w siedzibie UNESCO, 2 VI
1980 r., 14, w: Tenże, Nauczanie
papieskie, III, 1, Poznań-Warszawa 1985,
s. 732/.
Zagrożenia dla języka i kultury
narodowej
Wraz z rozwojem kultury masowej
nasiliły się w ostatnich latach zjawiska
degradacji kultury i języka polskiego.
W środkach masowego przekazu –
w telewizji i w radiu, w filmach,
piosenkach, gazetach i na forach
internetowych – widać wyraźnie upadek
języka i obyczaju. Zjawiska te budzą
uzasadniony niepokój.
Współczesny świat, o którym mówi się,
że jest „globalną wioską”, zbyt łatwo
pozwala się zdominować przez
negatywny model kultury masowej,
narzucany w radiu i telewizji. Postępująca
komputeryzacja społeczeństwa oraz
rozwój elektronicznych środków
komunikacji często prowadzą do
zubożenia języka. Zjawisko to obejmuje
wszystkie grupy społeczne. Zubożenie
języka obserwujemy u dzieci i młodzieży,
u dorosłych i starszych, u polityków i
ludzi kultury. Spotykamy się z nim na
ulicy i w tramwaju, w szkole i w pracy,
w gazetach i książkach, w teatrze i
w programach rozrywkowych.
Szczególnie niepokojącym zjawiskiem
jest wulgaryzacja języka i lekceważenie
kultury narodowej. Jesteśmy świadkami
wprowadzania do przestrzeni publicznej
zwrotów prymitywnych i obraźliwych,
niegodnych chrześcijanina i Polaka.
Tradycję narodową przedstawia się
w sposób karykaturalny, zaś o bohaterach
mówi się z pogardą. Bolesną i
niebezpieczną tego konsekwencją jest
niepokojący brak szacunku dla dziejów i
dokonań własnego narodu.
Profesorowie i wykładowcy wyższych
uczelni podkreślają, że w wyniku
obniżania wymagań edukacyjnych
w zakresie języka polskiego i historii
narodowej, zanika znajomość przeszłości
oraz umiejętność poprawnego mówienia i
pisania w ojczystym języku.
Socjologowie zwracają natomiast uwagę,
że istnieje wprost proporcjonalna
zależność między agresją słowną i
wulgaryzacją języka a przemocą fizyczną
i wulgarnością zachowań.
Obronić język i kulturę polską
Zwracając uwagę na niebezpieczeństwa,
dostrzegamy także zjawiska pozytywne.
Są pośród nas ludzie i grupy społeczne,
którym leży na sercu dobro ojczystej
kultury wyrażanej w języku. Dziękujemy
tym polskim twórcom, pisarzom, poetom,
dramaturgom, reżyserom i aktorom,
którzy żyjąc dzięki słowu, równocześnie
dbają, by ich zamysł i myśl zostały
oddane w piękny, zachwycający sposób,
budujący przestrzeń wzajemnego
ubogacenia i dobra. Dziękujemy
kapłanom, którzy przekazując Słowo
Boże troszczą się także o językowe
piękno przekazu.

Danuta Delnitz, M.D., Ph.D.
Diplomate of American Board
Of Family Practice
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34052 La Plaza – Suite 102
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Tel (949) 240-8555
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Mówimy po polsku

Z wdzięcznością myślimy o polonistach,
nauczycielach akademickich i szkolnych,
którzy starają się przekazać nie częściową
jedynie, lecz pełną znajomość języka
polskiego oraz obudzić zainteresowanie
lekturą arcydzieł literatury polskiej.
Pamiętamy również o bibliotekarzach,
którzy wiele wysiłku wkładają
w promowanie polskiej literatury i jej
twórców przez organizowanie wystaw,
konkursów, lekcji bibliotecznych, spotkań
autorskich czy dyskusyjnych klubów
czytelników.
Godne podkreślenia są takie inicjatywy
krajowe, jak chociażby coroczny plebiscyt
na Mistrza Mowy Polskiej” – osobę, która
w życiu publicznym posługuje się
wzorową polszczyzną. Na uwagę
zasługuje „Dyktando Ogólnopolskie,”
które już od dziesięciu lat gromadzi
entuzjastów języka polskiego. Wiele
dobrego w rozwój psychiczny,
intelektualny i mor„alny najmłodszego
pokolenia Polaków wnosi też kampania
społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”.
Z serdecznym podziękowaniem
zwracamy się do tych rodzin, które
pomimo trudności troszczą się o
wychowanie dzieci w naszej bogatej
kulturze chrześcijańskiej i dbają o piękno
języka polskiego. Zachęcamy wszystkie
rodziny, by były szkołą posługiwania się
językiem szacunku, prawdy, dobra i
miłości.
Jednocześnie kierujemy apel do
wszystkich Polaków, w kraju i za granicą,
aby zaangażowali się w inicjatywy
zmierzające do obrony kultury i piękna
polszczyzny. Jego motywacją powinno być
poczucie godności osobistej, szacunek dla
samego siebie, dla naszych bliźnich, dla
kraju ojczystego i jego kultury, która ujmuje
i budzi uznanie poznających ją
cudzoziemców.
„Wyrazem naszego szacunku do
człowieka – mówił kiedyś Sługa Boży Kard.
Stefan Wyszyński – jest posługiwanie się
mową ojczystą, przemawianie językiem
czystym, pięknym, takim, który jak czerpak
umie z myśli ludzkiej wziąć całą treść, by
zamknąć ją w słowie. A co nie da się
zamknąć w słowie, będzie się obficie
przelewało, tworząc więź słów z myślą i
duchem, ducha z miłością. Dopiero wtedy
będzie to poezja, będzie to kultura, będzie to
słowo pożywne jak pokarm. Takie właśnie
słowo potrzebne jest współcześnie.”/S.
Kard. Wyszyński, Z rozważań nad kulturą
ojczystą, Poznań 1979, s. 244/.
Niech więc mówienie na co dzień
pięknym językiem polskim stanie się
troską nas wszystkich, a szczególnie osób
publicznych na każdym poziomie i
stanowisku. Od gminnego samorządu do
ministerstwa, a szczególnie w radiu i w
telewizji; także w domu i na ulicy.
Wzorem niech będzie dla nas
Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II,
niezrównany Mistrz polskiej mowy, który
pięknym językiem mówił do nas przez
całe lata jako Piotr naszych czasów,
przypominając o wzajemnej miłości i
pojednaniu, o wierności Bogu i
człowiekowi.
W szystkim, któ rzy p od ej muj ą
szlachetny wysiłek moralnego odrodzenia
naszej Ojczyzny i tworzenia, w duchu
Ewangelii, kultury życia codziennego,
godnej człowieka, Polaka i chrześcijanina,
udzielamy Bożego błogosławieństwa.
Podpisali:
Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce
Jasna Góra, 26 listopada 2009 r.
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Biszop - Polskie dzieci ze str. 19
z wojen, pragnąłem w jakiś sposób
przyczynić się do polepszenia ich losu.
Zaofiarowałem im więc gościnę na
ziemiach położonych z dala od
zawieruchy wojennej. Może tam w
pięknych górach położonych nad
brzegami morza dzieci te będą mogły
powrócić do zdrowia, może tam uda im
się zapomnieć o wszystkim co przeszły i
nabrać sił do przyszłej pracy jako
obywatele wolnego kraju (...) Jestem
niezmiernie rad, że mam możliwość choć
w części przyczynić się do ulżenia doli
polskich dzieci...” - mówił w 1942 roku.
Następnie poprosił dzieci, by zwracały
się do niego per „Babu”, co znaczy
„Ojciec”.
Po piekle sowieckich dietskich domów
dzieci znalazły się więc w bajkowej
rzeczywistości - w doskonałym klimacie,
wśród palm, słoni, fakirów i pawi. Gdzie
nie brakowało jedzenia i gdzie opiekował
się nimi najprawdziwszy maharadża.
Komendantem obozu został ksiądz
Franciszek Pluta. Zorganizował on na
wzór harcerski - poranną gimnastykę,
potem apel w szeregach zwróconych
w stronę Polski. Dla starszych dzieci
zorganizo wano szkołę. W role
nauczycielek wcieliło się kilka cudem
ocalonych z sowieckich łagrów kobiet,
które wraz z dziećmi przybyły do Indii.
Była wśród nich także Hanka Ordonówna.
Nagrodą za dobre wyniki w nauce były
wycieczki do pałacu maharadży, skąd
dzieci wracały obładowane słodyczami.
Sam maharadża także często odwiedzał
swoich gości, chodził uliczkami osiedla,
zagadując dzieci i wysłuchując ich
problemów i radości. Zapamiętały go jako
bardzo dużego człowieka z olbrzymią,
wiecznie uśmiechniętą twarzą. Byli
mieszkańcy obozu wspominają, że często
czytał
„Chłopów”
Reymonta
w angielskim tłumaczeniu. Bardzo lubił tę
powieść, tak samo jak polskie ludowe
tańce.
Był
na
wszystkich
przedstawieniach zorganizowanych przez
polskie dzieci. Szczególnie podobały mu
się jasełka, podczas których na scenie
oprócz tradycyjnych postaci wystepowali
Hitler, Stalin i zniewolona Polska. Po
spektaklach zapraszał aktorów na
podwieczorek i częstował słodyczami.
„Zawsze będę sympatyzował
z przyszłością Waszego kraju. Jestem
pewny, że Polska będzie wolna, że Wy
powrócicie do waszych szczęśliwych
domów, do kraju wolnego od ucisku…” –
mówił w czasie uroczystego poświęcenia
sztandaru hufca harcerskiego w obozie.
Na piąte urodziny syna maharadży
mieszkańcy polskiego osiedla
sprezentowali mu strój krakowski
z indyjskim - jak zauważył zachwycony
ojciec solenizanta - motywem pawiego
pióra.
Za przykładem Jama Saheba poszli inni
maharadżowie i ogółem wojenną
zawieruchę przetrwało w Indiach około
pięciu tysięcy polskich dzieci. Pod koniec
wojny w Polish Children Camp zostało
około
dwustu
najmłodszych
mieszkańców. Wkrótce potem komuniści
zażądali ich powrotu do Polski. Aby je od
tego uchronić dzieci zostały hurtowo
a d o p t o wa n e p r z e z m a h a r a d ż ę ,
brytyjskiego oficera łącznikowego
Jeffreya Clarka oraz księdza Franciszka
Plutę (który był potem ścigany przez
komunistów listem gończym jako
„international kidnapper”).
Polski obóz został zlikwidowany
w 1946 roku, a jego mieszkańcy
przeniesieni do Valivade - polskiego
miasteczka w Indiach. Zanim to jednak
nastąpiło, na dworcu kolejowym rozegrała
się wzruszająca scena. Maharadża żegnał
się osobiście ze wszystkimi dorosłymi i
dziećmi. Ze starszymi rozmawiał,
młodsze głaskał lub przytulał do swego
potężnego torsu. Widać było, że rozstanie
sprawiało mu wielką przykrość. Bardzo
wzruszony, co chwila wycierał
zwilgotniałe oczy. Taki był ten polskoindyjski maharadża...

W Valivade uchodźcy musieli
zdecydować co dalej. Niektóre dzieci za
pośrednictwem Czerwonego Krzyża
odnalazły jedno lub oboje rodziców.
Ojcowie wielu z nich walczyli w armii
Andersa i teraz będąc w Wielkiej Brytanii
rozpaczliwie szukali swoich żon i dzieci.
Inni, osiągnąwszy w Indiach pełnoletność
decydowali się na wyjazd do Kanady,
Stanów Zjednoczonych, czy Australii.
Niewielu zdecydowało się na powrót do
Polski rządzonej przez komunistów.
Maharadża Jam Saheb Digvijay Sinhji
rządził w Navanagar do 15 lutego 1948
roku. Po uzyskaniu przez Indie
niepodległości pełnił różne funkcje
publiczne. Był m.in. przedstawicielem
Indii w ONZ. Zmarł w 1966 roku.
Do dzisiaj żyje około stu „dzieci
maharadży” (albo „polskich Indian” jak
sami siebie żartobliwie nazywają),
z czego około dwudziestu w Polsce. Pod
koniec lat osiemdziesiątych delegacja
„dzieci maharadży” pojechała jeszcze raz
do Indii. Spotkali się z synem swojego
wybawiciela (tym, który dostał od nich na
urodziny strój krakowski) i odsłonili
tablicę pamiątkową na miejscu Polskiego
Obozu. Imię maharadży Jama Saheba
Digvijay Sinhji nosi Zespół Społecznych
Szkół Ogólnokształcących „Bednarska”
w Warszawie. To jedna z najlepszych i
najbardziej obleganych szkół w stolicy.
Stara się ona spłacić dług, jaki Polska
zaciągnęła wobec jej patrona fundując
stypendia najzdolniejszym dzieciom
uchodźców szukających schronienia
w Polsce. ❒
__________

Pogonowski - pieniądze ze str. 19
świecie. Kryzys na największą skalę
w historii był spowodowany przez
szwindel długów hipotecznych na trylion
dolarów, z powodu błędów w obliczaniu
ryzyka przez inżynierów finansowych,
szerzył on się na cały świat i powodował
wielo miliardowe straty jak nigdy przed
tym w historii.
Początkowo udawało się inżynierom
finansowym „oczy mydlić‖ inwestorom i
spowodować chwilowy wzrost wartości
akcji na giełdzie, podczas gdy rosły straty
funduszów inwestycyjnych kierowanych
przez „kwantów‖- inżynierów od ryzyka
finanso wego . W kró tce p o myłk i
w rachunku ryzyka doprowadziły do
kolosalnych strat w stanie posiadania
Amerykanów, w wartości ich funduszów
emerytalnych i w wartości ich domów,
których wartość tradycyjnie była
postrzegana w USA jako główna
podstawa bezpieczeństwa finansowego
rodzin Amerykańskich.
W dniu 24 stycznia 2010 państwowe
zapomogi dawane bankom i kompaniom
ubezpieczeniowym przez skarb USA,
czyli ze ściąganych podatków, oficjalnie
zakwalifikowano jako „tajemnice
bezpieczeństwa państwowego‖ tak, że
obywatele nie mają dostępu do
wiadomości o faktycznym stanie
gospodarczym Ameryki, co samo w sobie
jest pogwałceniem konstytucji Stanów
Zjednoczonych. Ten stan rzeczy jest to
w dużej mierze spowodo wany
spekulacjami za pomocą fikcyjnych
„pochodnych pieniądza.” ❒
__________

Niezależnego kontraktor ze str. 18
wywiązanie się z umowy może mieć
konsekwencje prawne. (Labor Code
Section 2750.5)
Ryzyko zatrudnienia niezależnego
kontraktora jest dość wysokie. Jeśli
zrobisz to niepoprawnie, jako pracodawca
jesteś odpowiedzialny za wszelkie koszta
z tym związane np. podatki, odsetki czy
kary. Należy wszystko robić z rozwagą.
Kiedy masz wątpliwości, lepiej zatrudnić
pracownika, którego możesz umieścić na
liście płac. ❒
__________

innych mniejszościach. Jest wielkim
nietaktem i krzywdą dla innych
podkreślanie cierpienia tylko jednego
narodu ignorując innych.
Pan Szevach Weiss mówiąc o swoim
wystąpieniu w telewizji powiedział: „Ja
w swoim wystąpieniu telewizyjnym
przypomniałem im o tym, źe Polacy
równieź padli ofiarą niemieckiej polityki
ludobójstwa. Że w Auschwitz nie ginęli
tylko Żydzi, ale równieź ich polscy
sąsiedzi. Oba nasze narody źyją dziś
niejako w cieniu tej strasznej tragedii.
Tragedii, która powinna nas łączyc a nie
dzielić”.
Przy takich okazjach jak świętowanie
rocznic bolesnych którymi były obozy
kaźni należy też podkreślać momenty
pozytywne. Byli w obozach ludzie ofiarni,
którzy na nienawiść odpowiadali
milością. Taką pozytywną postacią był
Św..Maksymilian Kolbe, kapłan katolicki
z zakonu 00 Franciszkanów. On
dobrowolnie swoje źycie oddał za
Franciszka Gajowniczka. O.Maxymilian
Kolbe umarł- aby mógI źyć ojciec
rodziny.
Warto i trzeba podkreślać osoby, które
w czasie okupacji,narażając na śmierć
siebie samych a czasem całej swej
rodziny, ratowali Żydów. Jedną z tych
wielu osób jest postać Ojca św.Piusa XII.
Ojciec św..Pius XII, który jak nikt inny
mimo, źe był otoczony w Watykanie
oddziałami wojska nazistowskiego, zrobił
bardzo dużo a nawet więcej niż mógł
zrobić aby ratować Żydów. Dziś zamiast
wdzięcznosci niektóre środowiska
zwłaszcza żydowskie, obrzucają go
błotem i szkalują. Francuski filozof
żydowskiego pochodzenia Bernard Henry
Levy stanął w obronie Piusa XII i
Benedykta XVI. Opublikował on artykuł
na łamach niemieckiej gazety
"Frankfurter Allgemeine Zeitung" dnia 28
stycznia 2010r stając w obronie obydwu
papieźy. W artykule polemizuje z tezami
oskarźycieli obu papieży: „Cały świat
milczał w obliczu zaglady Żydów, a teraz
chce
zrzucić
niemal
całą
odpowiedzialność za to milczenie na barki
władcy, który nie mial ani armat ani
samolotów”.
Jesteśmy zgodni co do tego, że zbrodnie
ludobójstwa nie powinny się dziś
powtórzyć!!! A jednak i dzisiaj jesteśmy
świadkami ludobójstwa, które może
inaczej jest interpretowane, ale jest
ludobójstwem. Dziś na oczach całego
świata dokonuje się różnego rodzaju
zbrodni:
- Ludobójstwem jest aborcja; ileż tysięcy
a moźe i milionów rocznie zabija się
nienarodzonych w łonach swoich matek??
- Ludobójstwem jest prześladowanie i
mordowanie niewinnych za to, że należą
do pewnej religii np morderstwa
katolików w Wietnamie.
- Ludobójstwem jest też i to, że giną
ludzie w wielu krajach, Afryki/ Azji
w Iraku, Iranie, Palestynie i w wielu
innych zakątkach świata. W tym
względzie różne organizacje nie
dostrzegają tego, ale stają w obronie
innego rodzaju grup jak obrona
homoseksualistów czy lesbijek.
Na zakończenie jeszcze jeden problem.
Problem związany z osobą biskupa
Pieronka. Nie do mnie naleźy ocena co i
w jaki sposób powiedział biskup Pieronek
i czy to jego wypowiedź czy moźe nieco
inaczej zinterpretowana, ale chodzi mi o
to, że tego rodzaju wystapienia którzy
zaatakowali biskupa Pieronka mogą być
mocno krzywdzące jego osobę. Kongres
Europejski Żydów (EJC) skrytykował
wypowiedż bpa Pieronka, a chodzi o
wyrażenie, które ponoć padło z jego ust,
że "Szoah jest wymysłem żydowskim, a
Żydzi wykorzystują go obecnie jako broń
propagandową celem osiągniecia nie
uzasadnionych korzyści. Amerykański
Komitet Żydów (AJC) domaga się od
kardynała St. Dziwisza, aby biskupa
Pieronka ukarał d yscyplinarnie.
Przewodniczący EJC Moshe Kantor
określił wypowiedź biskupa jako
„heretycką i nie do zaakceptowania.
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Mówimy po Polsku
Dawid Harris i Kościół Katolicki muszą
w sposób „niezwłoczny” potępić te
„haniebne kłamstwa”.
Chodzi mi o ingerencje osób które
ingerują w wewnętrzne sprawy Kościoła
Katolickiego dyktując co mają uczynić. O
ile wiem to Kościół Katolicki, biskupi nie
ingerują w sprawy wewnętrzne religii
źydowskiej domagając się aby rabin
kogoś ukarał w taki czy inny sposób. Taki
styl postępowania jest wielce niewłaściwy
i krzywdzący i nie prowadzi do dialogu.
To jest monolog, że tylko jedna strona
dyktuje co druga i jak ma czynić i
powinna sluchac i pokornie wypełniać.
Jeśli ma być prowadzony dialog to na
równej płaszczyżnie i na tych samych
zasadach. ❒
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wojennym. Jednocześnie wystąpił o
pozbawienie wysokich emerytur dla SB,
oraz twórców „wojskowej rady ocalenia
narodowego‖ z Jaruzelskim i Kiszczakiem
na czele. Powstało Centralne Biuro
Antykorupcyjne CBA, które skutecznie
ścigało różne patologie w gospodarce
naszego państwa. Więc dalej wydawało
sie że jesteśmy na najlepszej drodze do
sukcesów niemal w każdej dziedzinie.
Prestiż Polski liczył sie coraz bardziej
w Unii Europejskiej i w świecie. Jednak
PiS w koalicji z Samoobroną i Ligą
Polskich Rodzin nie był w stanie
przetrwać swej kadencji, a przecież nie
miał wyboru w doborze koalicjantów aby
stworzyć większość parlamentarną
w Sejmie i rządzić w kraju.
W 2007 r. premier Jarosław Kaczyński
podał swój rząd do dymisji i rozpoczęły się
przygotowania do nowych wyborów. Wielki
rywal polityczny Platforma Obywatelska nie
zgodziła się tworzyć z PiS-em koalicji, mało
tego, od chwili objęcia władzy przez PiS-Platforma Obywatelska rozpoczęła
systematyczne ataki na PiS,, oraz na osobę
prezydenta Rzeczpospolitej, pana Lecha
Kaczyńskiego. Nie było dnia aby nie było
at aków w med iach , w S ej mi e
w indywidualnych wypowiedziach posłów,
lub innych przedstawicieli PO. Szczegóły
wszystkim są znane. Ataki PO, a
szczególnie jej prezesa pana Donalda Tuska
(popieranego absolutnie przez Lecha
Wałęsę) dał się zauważyć w debacie
telewizyjnej z Jarosławem Kaczyńskim. Pan
D. Tusk obiecując cuda w gospodarce cuda
o dobrobycie Polaków obiecał druga
Irlandie. Przecież już mieliśmy obiecaną
drugą Japonię. Pan Tusk zrobił J.
Kaczyńskiemu wykład na temat cen jabłek:
„Panie Jarku jabłka, jabłka zobacz pan ile
one kosztują‖. My powiedział wszystko to
zmienimy na lepsze. Ceny żywności pójdą
w dół, zbudujemy setki kilometrów
autostrad, poprawimy natychmiast życie
Polaków na lepsze.
No i co? Jak jest po dwóch latach pod
rządami PO? O cenach nawet nie myśl,
autostrad przybyło zaledwie parę
kilometrów, bieda w kraju coraz większa,
tysiące ludzi zwalnianych z pracy,
zamykane zakłady pracy. Ale w mediach i
w wypowiedziach przedstawicieli rządu,
oraz posłów PO--jest dobrze, ba bardzo
dobrze Upadają, lub już upadły zakłady
czy całe gałęzie przemysłu, kluczowe
w gospodarce, jak stocznie, przemyśł
zbrojeniowy, hutnictwo. Wyprzedaje się
co się da aby załatać dziurę budżetową
w skarbie państwa. Gdy za rządów PiS-u
strajkowały pielegniarki w Warszawie to
pan Tusk wołał: „panie Jarosławie należy
wyjść do strajkujących pielegniarek,
rozmawiać, negocjować‖. Uzyskał tym
duży aplauz w służbie zdrowia i nie tylko.
Dzisiaj możesz się zastrajkować na
„śmierć”, lub podjąć strajk głodowy i nikt
do ciebie nie przyjdzie, co najwyżej pan
minister M. Boni odbierze od
manifestujących petycje i schowa się
w urzędzie rady ministrów a petycja i tak
nie zostanie rozpatrzona. Najbardziej
pozbawieni złudzeń zostali stoczniowcy.
Jak na ironię losu to oni byli
najtwardszymi bojownikami w walce
z komunistycznym ustrojem w PRL-u. To
w stoczniach zrodził się największy ruch
wolnościowy.
To tu w sierpniu 1980 r. narodziła się
„Solidarność”. Dzisiejsi politycy
w większości zawdzieczają swoje pozycje
właśnie przedewszystkim stoczniowcą,
górnikom, hutnikom. A gdy jesienią
ubiegłego roku manifestowali w
Warszawie w obronie stoczni,
poczęstowani zostali gazami łzawiącymi
przez policję. Wypisz wymaluj jak za
PRL-u. Pan premier Tusk do nich nie
wyszedł. Nie bacząc na to rozłożyli
namioty przed domem premiera w
Gdańsku, również tu nikt do nich nie
wyszedł. Podobna sytuacja to obchody
rocznicowe
w ubiegłym roku. Pan
prezydent przybył na uroczystości do
stoczniowców, a pan premier zrobił
uroczystości na Wawelu dla zaproszonych
gości. Oczywiście bez stoczniowców.
Stocznie ulegają likwidacji, a
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stoczniowcom proponuje
się
przekwalifikowanie np. w zakresie
strzyżenia i pielegnacji psów.
Pan senator Misiak z PO chciał szkolić
stoczniowców za państwowe pieniądze,
ale na szczęście ta afera została wykryta.
Ważnym elementem jest produkcja
statków dla naszej floty morskiej, ale nie
ma się co martwić, przecież stocznie
w Korei, w Niemczech, lub w Irlandi nie
są zamknięte i czekają na zamowienia.
Druga ważna gałąź gospodarki to
przemysł zbrojeniowy. Ogromne ilości
pracowników zostało bez pracy, gdyż
drastycznie obcięty został budżet dla tego
przemysłu. Ludzie bez widoków na
przyszłość. O hutnictwie niewiele lepszego
można napisać. Główny odbiorca hutnictwa
to przemysł stoczniowy, a ten w stanie
likwidacji. Tu również zwolnienia obejmują
wielu długoletnich i wykwalifikowanych
pracowników. Zostaje jeszcze górnictwo
węgla i miedzi, oraz energetyka, ale i tu nie
ma pewności na najbliższą przyszłość.
W górnictwo węgla kamiennego należy
zainwestować, gdyż wydobycie jest coraz
trudniejsze, po węgiel trzeba sięgać coraz
głębiej i dalej od szybów górniczych.
Jednocześnie przy tej niebezpiecznej pracy,
muszą iść nakłady na bezpieczeństwo.
Lepiej jednak sprowadzać częściowo węgiel
z Ukrainy, jest tańszy.
Tak to jest rachunek ekonomiczny, ale
z pracy w górnictwie w Polsce żyje setki
tysięcy górników i ich rodzin. To jest
rachunek społeczny. Związki zawodowe,
a szczególnie „Solidarność‖ walczą
wszelkimi sposobami nad poprawą
sytuacji gospodarczej, oraz rozpaczliwie
bronią praw pracowniczych, które nie
zawsze są przestrzegane przez
pracodawców. Najsilniejsze związki są na
Górnym Śląsku. Po likwidacji stoczni
tamtejsze związki zawodowe są w stanie
szczątkowym. Rząd wogóle stara sie
o b n i ż yć d z i a ł a l n o ś ć z wi ą z k ó w
zawodowych. Pracuje nad nową ustawą o
związkach zawodowych, a ta ma
ograniczyć ich działanie. Niedawno bo
chyba w grudniu ubiegłego roku premier
Tusk oznajmił publicznie dwie ważne
sprawy które on i PO muszą wziąć na
swoje barki i to ma być ich priorytet.
Pierwsza decyzja pana Tuska to
wpowiedzenie wojny PiS-owi. Druga to
PO zrobi wszystko aby nigdy PiS nie
powrócił do władzy. My w Polsce już
nigdy nie chcemy żadnej wojny.
Przeszliśmy przez straszną wojnę
niemiecko-sowiecką, przeszliśmy przez
wojnę zgotowana nam przez komunistów
13 grudnia 1981r. Nikt nam Polakom nie
ma prawa grozić wojną. Nie ma
tłumaczenia, że to tylko z władzami PiS.
Przecież na PiS i jego przedstawicieli
w Sejmie głosowało miliony Polaków,
więc PO rusza na wojnę z ogromną rzeszą
ludzi. Wypowiedź taka nie powinna być
wypowiadana ustami polityka za jakiego
się ma pan premier Donald Tusk. Druga
sprawa to nie dopuścić PiS nigdy do
władzy w Rzeczpospolitej, Zrobimy
wszystko aby nigdy nie doszli do władzy.
W każdym demokratycznym kraju (a my
takim krajem jesteśmy) to wyborcy, a nie
premier decyduje kto będzie sprawował
władzę. Totalne ataki na PiS
w wykonaniu niektórych posłów PO są
wprost żenujące. ale to wszystko ma na
celu obniżyć zaufanie społeczeństwa do
PiS-u i zniszczyć ta partię jeszcze przed
wyborami w 2011r. Wypowiedzi
(zasłużonego przecież w walce z komuną)
posła pana Niesiołowskiego, czy posła
pana Palikota, są nie do przyjęcia. Mamy
nadzieję. że ich wyborcy to widzą i
odpowiednio zareagują w następnych
wyborach do parlamentu Rzeczpospolitej.
O aferze tzw. hazardowej można by pisać
bez końca, ale wszyscy wiedzą że PO
zamierza zminimalizować swoją winę a
odpowiedzialność zepchnąć być może. a
PiS. Pan premier zwolnił szefa CBA
posła Mariusza Kamińskiego zarzucając
mu upolitycznienie tej agencji i sprzyjanie
opozycji. Czy nowy szef będzie lepszy?
Zobaczymy. Drugą i podobną sytuacjeę
mamy w IPN, gdzie o mało nie pożegnał
by się ze stanowiskiem szef tej jakże

ważnej placówki pan Janusz Kurtyka. Ale
i tak PO zamierza zmienić działalność
IPN gdy wprowadzi ustawę sejmową o
IPN. Wówczas będą tam pracować
prawdziwi historycy a nie mąciciele
polityczni którzy wg. PO wciąż szukają
nie tego co potrzeba. No i odetchną przy
nowych historykach towarzysze z SB i
różnej maści PRL-owcy. Osobny rozdział
to prezydentura pana Lecha
Kaczyńskiego. Nie ma dnia
aby
sprzyjające PO media, oraz
przedstawiciele tej partii (o pośle
Niesiołowskim czy pośle Palikocie nie
wspomnę) nie obniżali rangi tego
stano wiska. Zarzuca się p anu
prezydentowi wręcz wszystko. Co by nie
zrobił, co by nie powiedział, gdzie by nie
pojechał jest żle. Gdy dokonuje spraw
które nie da się krytykować, wówczas jest
to przemilczane. Jednocześnie pan
premier co by nie zrobił co by nie
powiedział, jest wręcz wspaniałe. Nawet
obiecane, a nie spełnione cuda nie są złą
stroną pana premiera. Pan prezydent Lech
Kaczyński podpisał w swej kadencji
dziesiątki a może setki ustaw, a
zawetował kilkanaście. O tych
podpisanych się nie wspomina. PO mówi
że prezydent tylko wetuje. To jest sposób
na urabianie opinii publicznej, a więc
wyborców jakiego mamy złego
prezydenta i tylko kandydat PO jaki by
nie był, będzie lepszy od Lecha
Kaczyńskiego. Myślę jednak że Polacy
trzeżwo ocenią gdzie jest prawda, a gdzie
jej nie ma podczas wyborów jesienią tego
roku. Mam nadzieję i wierzę w to że pan
Lech Kaczyński będzie prezydentem na
następne pięć lat w Rzeczpospolitej. A
więc pytanie CZY TAK MIAŁO BYĆ,
jest właściwe i na czasie? Chcemy
naprawdę wolnej i naprawdeę
demokratycznej Polski rządzonej mądrze i
uczciwie. Nie chcemy zamordyzmu i
totalitaryzmu w wykonaniu kogokolwiek-już to przeżyliśmy. Chcemy być
naprawdę szczęśliwi we własnej
Najaśniejszej Rzeczpospolitej. ❒
__________

Zychowicz - Bramy ze str. 19
Sowiety w wyniku paktu RibbentropMołotow i odbitych przez Niemców
w 1941 roku: na Litwie, Łotwie,
w Estonii, części Finlandii i Rumunii, a
także na polskich terenach zamieszkanych
przez Ukraińców i Białorusinów.
Na przykład kilkanaście dni przed
pogromem Żydów w Kownie na początku
lipca 1941 roku (3,8 tys. ofiar), Sowieci
dokonali masowej wywózki Litwinów na
Syberię. „W wielu relacjach zachował się
obraz tamtej deportacji. Młodzi Żydzi
jako przewodnicy po mieście stojący na
stopniach ciężarówek z funkcjonariuszami
NKWD jadącymi po swoje ofiary. (...)
Trudno się dziwić temu, co się potem
wydarzyło, aczkolwiek form tego
prymitywnego odwetu i odniesienie go do
wsz ystkich Żyd ó w ni e mo żna
zaakceptować” – podkreśla Jasiewicz.
I to jest chyba najbardziej przekonujący
argument potwierdzający jego tezę. Skoro
w 1941 roku pogromów dokonywali także
Litwini, Rumuni czy Ukraińcy, trudno – jak
robi to część uczestników dyskusji na temat
wojennych relacji polsko-żydowskich –
zrzucić winę za Jedwabne i inne wystąpienia
antyżydowskie z tego czasu wyłącznie na
„polski katolicki antysemityzm” i „silne
wpływy ideologii endeckiej wśród polskich
chłopów”.
Komuniści bez narodowości
Wątpliwości mogą wzbudzać natomiast
rozważania o „żydowskiej tożsamości”
komunistów. Jasiewicz pisze: „Nie można
się zgodzić, że Żydzi w aparacie
sowieckim zatracali narodową odrębność i
stawali się zagregowaną, anarodową masą
zwaną komunistami. (..) Także losy
powojenne niektórych polskich Żydów –
aparatczyków i funkcjonariuszy UB – ich
wyjazdy za granicę i do Izraela zdają się
sugerować, że byli cały czas Żydami”.
Nie dłubałbym komunistom w metrykach.
Tak jak zbrodnie Stalina nie były
„zbrodniami gruzińskimi”, zbrodnie

Dzierżyńskiego – „polskimi”, a Lenina –
„rosyjskimi”, tak też zbrodnie Bermana
nie były „zbrodniami żydowskimi”.
Wyznawcy komunizmu – totalitarnej
ideologii internacjonalistycznej – nie
mieli narodowości.
To, że wielu czerwonych zbrodniarzy
wyjechało z PRL do Izraela nie świadczy,
że czuli się żydowskimi patriotami. Mam
w Izraelu znajomego, który opowiadał,
jak jego ojciec w wyniku partyjnej czystki
został wyrzucony z PRL w latach 50.
Zrozpaczony aparatczyk bezskutecznie
starał się przekonać zwierzchników, że
„nie jest żadnym Żydem tylko
komunistą”.
Dlaczego więc po wyrzuceniu go z PRL
pojechał do Tel Awiwu, a nie na przykład
do Paryża? Odpowiedź jest prosta: był bez
grosza, nie znał żadnego obcego języka.
Rozpoczęcie nowego życia na Zachodzie
byłoby dla niego niezwykle trudne. A
Izrael w tym czasie – w ramach tzw.
prawa powrotu – sprowadzał wszystkich
ludzi, w których żyłach płynęła żydowska
krew. Dostawali mieszkania, pracę i
lekcje hebrajskiego. Był więc to wybór
życiowy.
Ucieczka z raju
Druga część książki Jasiewicza – zbiór
relacji polskich Żydów złożonych w armii
Andersa – powinna nosić podtytuł
„Wielkie rozczarowanie”. Wbrew
stereotypowej opinii Związek Sowiecki
nie okazał się dla Żydów rajem.
Antysemityzm rzeczywiście zniknął.
Został bowiem formalnie zakazany, a za
antysemickie zachowania groziły łagry.
Sowieci zakazali nawet używania samego
słowa „Żyd” (rzekomo obraźliwego)
zastępując je słowem „Jewrej”. Żydzi
w Sowietach nie byli prześladowani
z przyczyn narodowościowych, ale co
z tego, skoro NKWD szybko zabrało się
za „czyszczenie” wschodniej Polski
z „wrogów klasowych”. A tych wśród
Żydów znalazło się wielu. Represje
dotyczyły głównie trzech obszarów:
1. Religii – w relacjach pojawiają się
opowieści o zamykaniu świątyń i szkół
religijnych, odbieraniu modlitewników i
tałesów, aresztowaniach rabinów.
2. Ekonomii – nacjonalizacja sklepów i
punktów usługowych, niszczenie
przedsiębiorców poprzez gigantyczne
podatki i aresztowania ich pod zarzutem
spekulacji.
3. Polityki – represje spadły na działaczy
organizacji społecznych i politycznych, na
czele z bundowcami czy syjonistami,
których uznano za członków „reakcyjnych
grup kontrrewolucyjnych”.
Efekt? Wkrótce polscy Żydzi zapełnili
więzienia i łagry. A ci, którzy zostali na
wolności, zaznali niewyobrażalnej nędzy i
ciągłego strachu przed wszechwładną
tajną policją. Życie Żydów w Sowietach
stało się tak nie do zniesienia, że marzyli,
aby znaleźć się... pod okupacją niemiecką.
Według Józefa Blumenstraucha z Chełma
Lubelskiego, Żydzi spod okupacji
sowieckiej masowo uciekali na zachodnią
stronę Bugu: „Jeżeli Żyd ucieka z raju,
gdzie jest wolność, równość i szczęście pod
nóż gestapowców, to chyba nie muszę
dodawać, że w tym raju było mu stokroć
gorzej, niż u otwartego wroga Niemca. (...)
Kiedy do Lwowa, Włodzimierza i Brześcia
przybyły komisje niemieckie [chodziło o
wymianę uchodźców między strefami
okupacyjnymi – przyp. p.z.], masy Żydów
wiwatowały setkami i tysiącami na cześć
Niemiec i Hitlera. Proszę sobie wyobrazić
tłumy Żydów krzyczących: „Niech żyje
Hitler”. Sens był jasny: lepszy jest miecz
śmierci od miecza głodu i niewolnictwa”.
Jeszcze jedna uwaga natury technicznej.
„Rzeczywistość sowiecka 1939 – 1941
w świadectwach polskich Żydów” jest
jedną z najważniejszych książek
dotyczących stosunkó w polsko żydowskich na Kresach. Na pewno stanie
się przedmiotem dyskusji naukowców i
publicystów, ale powinna również trafić
do rzeszy zwykłych czytelników. Nadany
książce tytuł na pewno jednak tego nie
ułatwi. ❒
__________
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na świecie, a wkładu polskich uczonych
w dorobek światowy trzeba szukać ze
świecą. Przejrzałem spisy wybitnych
uczonych, jakie można znaleźć
w Internecie, np. w Wikipedii. Na prawie
800 nazwisk najbardziej znanych fizyków
jest tylko jedno (JEDNO!) nazwisko
fizyka, który po wojnie przez jakiś czas
pracował na polskich uczelniach i tu
skończył studia. To prof. Marek
Abramowicz, absolwent Uniwersytetu
Wrocławskiego, poza tym od wielu
dziesięcioleci na uczelniach zachodnich,
ostatnio w Szwecji. Na liście sławnych
chemików nie ma ani jednego polskiego
nazwiska, lepiej jest wśród astronomów,
g d z i e wy m i e n i a s i ę B o h d a n a
Paczyńskiego i Aleksandra Wolszczana,
którzy, nota bene, całe życie naukowe
spędzili de facto w USA.
Elita polityczna III Rzeczypospolitej
z reguły pomija dorobek PRL i odwołuje
się, jako do swojej poprzedniczki do II
RP. III Rzeczpospolita w tych
statystykach niczego ciekawego nie
wniosła. Abramowicz, Paczyński,
Wolszczan to PRL, żaden z fizyków,
chemików, astronomów III RP do tej
szerokiej czołówki światowej jeszcze nie
doskoczył. Stanowczo wyżej, z tego
punktu widzenia, ocenić wypada wkład II
RP: przynajmniej w fizyce znajdujemy
tam nazwiska Kazimierza Fajansa, Józefa
Rotblata i Stanisława Ulama, którzy swoje
szlify naukowe zdobyli w pracy na
polskich uniwersytetach.
Ale dlatego, skoro III RP ma być
spadkobierczynią i kontynuatorką
Drugiej, popatrzmy jak inaczej traktowała
swoje talenty II RP i porównajmy to
z praktyką Trzeciej.
Pracownicy nauki, nauczyciele szkolni i
akademiccy, byli opłacani, tak jak dzisiaj,
z Budżetu Państwa. „Ustawa z 9
października 1923 roku o uposażeniu
funkcjonariuszów państwowych i
wojska” (Dz.U.R.P. Nr 116 z r. 1923,
poz.924) dzieliła wszystkich
pracowników na 16 grup uposażenia. Do
każdego stanowiska przypisana była
pewna „mnożna punktowa”, którą
następnie mnożyło się przez kwotę, jaką
każdego miesiąca określał Minister
Finansów. Doktorantowi w tej tabeli
odpowiadało stanowisko starszego
asystenta, których ta Ustawa przypisywała
do szczebla VIII b i przypisywała im
mnożną 520. Do tej samej kategorii
należeli podkomisarze Policji Państwowej
i oficerowie w randze porucznika.
Profesorowie zwyczajni należeli do grupy
IV z najniższą mnożną 1400, co
odpowiadało uposażeniu Komendanta
Głównego Policji, a w wojsku uposażeniu
generała brygady i kontradmirała.
Posterunkowi PP zaczynali od grupy XIII,
a więc z mnożna 210, a wojskowi od
grupy XIV z mnożną 180. Najniższe
uposażenie, a więc PŁACA
MINIMALNA wynosiło 120.
Jak z tego wynika uposażenie
doktoranta (starszego asystenta) było 4,3
raza wyższe od płacy minimalnej.

najważniejsze, z punktu widzenia
bezpieczeństwa procesu transformacji
ustrojowej, aktualne sprawy operacyjne i
zbiory archiwalne dotyczące ludzi
Kościoła i „Solidarności‖. Elita byłego
Departamentu IV i Biura Studiów
przystąpiła wówczas do akcji niszczenia
akt. Szef Wydziału Studiów i Analiz
w Gdańsku mjr Jerzy Frączkowski
wspominał później, że nowo utworzona
komórka „nie prowadziła już pracy
operacyjnej‖, a wytyczne w sprawie
niszczenia materiałów operacyjnych
otrzymywał bezpośrednio od wiceministra
spraw wewnętrznych gen. Henryka
Dankowskiego i szefa SB płk. Jerzego
K a r p a c z a p o d c z a s s p e c j a l n yc h
telekonferencji. W tym czasie zacieranie
śladów po przestępczej działalności SB
oraz ukrywanie najcenniejszej agentury
było bodaj najważniejszą sprawą, jaką
w ogóle zajmował się resort Kiszczaka.

Wg najnowszych danych, w styczniu
2010 urzędowa płaca minimalna w III
RP wynosi 1317 złotych.
Zakończmy więc słowami Poety, który
tak się w tej sprawie wypowiedział:
A napis taki na pomniku świeci;
TEN POMNIK NARÓD WZNIASŁ DLA
SWOICH DZIECI, DROGICH
STUDENTÓW, KTÓRZY
Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW
NIE UKOŃCZYLI STUDIÓW.
I ja się tu Wcale nie dziwię.

Archiwalna pożoga
Akcja niszczenia akt bezpieki w latach
1989 – 1990 miała charakter przemysłowy.
Tylko jednego dnia w papierni
w Konstancinie-Jeziornie zniszczono 3 tony
dokumentów MSW. Była to jednak kropla
w morzu tego, co w tym czasie uległo
zn is zcz en iu . W yj ąt ko wej
wagi
dokumentacja dotycząca odtworzenia
procesu niszczenia akt trójmiejskiej SB
zachowała się w gdańskiej prokuraturze.
Akcję tę realizowano przez kilka miesięcy
w systemie trzyzmianowym. Były okresy,
kiedy codziennie, w biały dzień, pod
siedzibę WUSW w Gdańsku podjeżdżały
samochody ciężarowe, które wywoziły akta
na wysypiska śmieci w Szadułkach, do
wykopanych dołów na podmokłych
Żuławach Wiślanych i do „Celulozy”
w Świeciu. Przedsięwzięcie to angażowało
całe kierownictwo resortu spraw
wewnętrznych, które oficjalnie prowadziło
w tej sprawie korespondencję z papierniami
maj ącymi przyj ąć bezpieczniacką

Bo żywy student to jest kłopot dziki,
A my, Polacy, my lubim pomniki.
(K. I. Gałczyński, 1947)

❒

Popierajcie firmy ogłaszające
się w News of Polonia
One pomagają
Polskiej społeczności

Złodziejska prywatyzacja
W operacji „brakowania akt‖ nie
chodziło wcale o zniszczenie wszystkich
najcenniejszych aktywów archiwalnych
bezpieki. Już w sierpniu 1989 r.
przystąpiono do selekcji materiałów SB
pod kątem wyodrębnienia tych o
największym znaczeniu operacyjnym i
politycznym. Następnie niektóre z tych
materiałów mikrofilmowano w dwóch
kopiach, oryginały zaś niszczono. Wiele
ze zmikrofilmowanych archiwaliów
zniknęło wiosną 1990 r. Proces
„pr ywatyzacji” najcieka wszych
materiałów agenturalnych opisał pod
koniec 1990 r. jeden z archiwistów
gdańskiej SB kpt. Jan Żaczyński, który
podjął później pracę w UOP: „materiały
dotyczące wyeliminowanych źródeł
informacji z terenu całego województwa
gdańskiego były zmikrofilmowane. Kopie
mikrofilmó w b yły udostępniane
pracownikom, natomiast oryginały
mikrofilmów, tzw. filmy matki, miałem
zabezpieczone u siebie w szafie.
W okresie miesięcy marzec – kwiecień
1990 r. na skutek wielokrotnych nalegań i
gróźb ze strony ówczesnego kierownika
kpt. Aleksego Świetlika oraz naczelnika
mjr. Michała Stryczyńskiego, wydałem im
bez pokwitowania wszystkie mikrofilmy
»matki«. Twierdzili oni, że mikrofilmy te
mają być odtąd przechowywane na stałe u
kierownika kpt. Aleksego Świetlika. Nie
wiem, co się z tą dokumentacją stało, ale
w tej chwili w tutejszym wydziale
archiwum nie ma żadnego protokołu
zniszczenia dokumentów bądź
przekazania ich innej jednostce.
Mikrofilmów tych nie ma też
w Wydziale‖. Nieprzypadkowo część
zaginionych wówczas mikrofilmów
odnaleziono w 1993 r. w mieszkaniu
byłego
majora
SB
Jerzego
Frączkowskiego w Gdańsku. Poza
dokumentacją agenturalną i operacyjną
dotyczącą Lecha Wałęsy posiadał on
także wyjątki ze spraw operacyjnych SB
prowadzonych m.in. przeciwko Lechowi
Kaczyńskiemu,
Bogdanowi
Borusewiczowi i Bogdanowi Lisowi.
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„makulaturę”. Z dokumentów wynika, że
w drugiej połowie 1989 r. w ciągu
zaledwie jednej doby niszczono od 2 do 5
ton dokumentów gdańskiej bezpieki
w Zakładach Celulozy i Papieru
w Świeciu. Udokumentowano cztery takie
transporty do Świecia (25 sierpnia 1989 r.,
17 października 1989 r. i dwie dostawy
z 14 grudnia 1989 r.). „Gdy
przyjechaliśmy do Świecia, Aleksy
Świetlik załatwił odpowiednią przepustkę
i wjechaliśmy na teren zakładów
celulozowych‖ – zeznawał były
funkcjonariusz SB Ryszard Szreder, który
później znalazł zatrudnienie w policji.
„Samochody tyłem podjechały przed
wejście do hali i następnie nosiliśmy
worki na odległość ok. 6 – 7 metrów i
wrzucaliśmy je do kręcącego się bębna
z wodą. Worków nie otwieraliśmy, tylko
w całości je wrzucaliśmy. Wydaje mi się,
że do Świecia pojechali wszyscy
z Wydziału C, którzy przyszli tego dnia
na 6 rano do pracy. Bębny miały
określoną pojemność, mieściło się w nich
po mniej więcej 15 worków, potem trzeba
było czekać ok. 25 minut i wrzucać
ponownie. Pracowaliśmy przy tym do ok.
godziny 16. Uważam, że każdy z nas
wiedział, co znajdowało się w tych
workach‖.
Kilometry utraconych akt...
Trudno dziś dokładnie oszacować skalę
tego zjawiska. Wiadomo, że proces
niszczenia archiwów SB przebiegał
równolegle w centrali MSW i
w wojewódzkich urzędach spraw
wewnętrznych. Z centralnej kartoteki
ogólnoinformacyjnej Biura „C‖ MSW
zginęło wówczas około 600 tys. kart
rejestracyjnych. W połowie przetrzebiono
także kartotekę czynnych i
wyeliminowanych osobowych źródeł
informacji. Wyniesiono także tzw. Zbiór
560, czyli utworzoną w lipcu 1989 r. na
polecenie gen. Dankowskiego kartotekę
zawierającą informacje operacyjne na
temat parlamentarzystów wybranych
w wyborach 4 czerwca 1989 r. Skala
dokonanych zniszczeń jeszcze dzisiaj
wprawia o zawrót głowy, choć znamy
jedynie dane z niektórych regionów kraju.
W Łodzi zniszczono w tym czasie około
70 procent zasobu archiwalnego, w tym:
prawie 41 (z 47) tysięcy teczek tajnych
współpracowników, ponad 21 (z 26)
tysięcy spraw operacyjnych i 8 (z 13)
tysięcy spraw śledczych. W Trójmieście
było jeszcze gorzej. Zniszczenia sięgają
ponad 90 procent, w tym: prawie 26 tys.
teczek agenturalnych (99 proc.), ponad 13
tys. spraw operacyjnych (86 proc.) i ok.
8,5 tys. teczek postępowań i spraw
p r z y g o t o wa wc z yc h ( 9 4 p r o c . ) .
„Wybrakowano” ponadto prawie 10 tys.
mikrofilmów, dzienniki archiwalne,
dzienniki rejestracyjne, skorowidze
wyeliminowanych agentów itd.
Akcja zorkiestrowana
Podobne operacje przeprowadzono
w tym czasie w strukturach wywiadu (II
Zarząd Sztabu Generalnego) i
kontrwywiadu wojskowego (Wojskowa
Służba Wewnętrzna). Przykładowo
w 1990 r. ostatni szef WSW gen. Edmund
Buła miał skopiować i przekazać
Sowietom całą kartotekę. Pod jego okiem
zniszczono w tym czasie ok. 40 tys.
jednostek archiwalnych. Proces niszczenia

arch i wó w mi ał miej s ce tak że
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
gdzie m.in. częściowo „wybrakowano‖
zbiory Wydziału Konsularnego (sprawy
polonijne). Jako że obie instytucje ściśle
współpracowały z bezpieką, podobna
akcja objęła również wydziały spraw
wewnętrznych w urzędach wojewódzkich
oraz urzędy do spraw wyznań. Proces ten
nie ominął także akt Robotniczej
Spółdzielni Wydawniczej „Ruch‖ (akta
osobowe dziennikarzy) i jej właścicielki –
PZPR. Rozpoczął się najpewniej 20
grudnia 1989 r. od zniszczenia
stenogramów z posiedzeń Biura
Politycznego KC PZPR z lat 1982 – 1989.
Jednak już w lipcu 1989 r. gen. Wojciech
Jaruzelski polecił przekazać stenogramy
do depozytu Sztabu Generalnego
Ludowego Wojska Polskiego. W ten
sposób zniszczono 266 być może
najważniejszych dokumentów Biura
Politycznego dekady lat 80. Dokumenty
partyjne niszczono także w komitetach
wojewódzkich PZPR, co zostało zresztą
już w tamtym czasie ujawnione głównie
za sprawą antykomunistycznej młodzieży
z Konfederacji Polski Niepodległej i
Federacji Młodzieży Walczącej.
Działacze tych organizacji na przełomie
lat 1989 i 1990 pikietowali siedziby PZPR
w Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie i
Gdańsku. Zajęcie gmachu KW PZPR w
Gdańsku w końcu stycznia 1990 r.
nastąpiło dokładnie w czasie niszczenia
archiwów partyjnych. W kotłowni
znaleziono hałdy zmielonych oraz
dopalających się akt PZPR.
Konsekwencja godna innej sprawy
Niestety, przemysłowy charakter
niszczenia archiwów zyskał przyzwolenie
ze strony elit solidarnościowych. Nie
zrobiono praktycznie nic, aby ten proces
zatrzymać. Nawet wówczas, kiedy
pojawiła się możliwość osądzania
winnych, ludzie z rodowodem
solidarnościowym robili wszystko, by
sprawiedliwości nie stało się zadość. Z
jednej strony nie usuwali z szeregów
Urzędu Ochrony Państwa i policji ludzi,
którzy aktywnie uczestniczyli w akcji
niszczenia dokumentów. Z drugiej
natomiast, tak jak szef MSW w rządzie
Jana Krzysztofa Bieleckiego – Henryk
Majewski, konsekwentnie odmawiali
zwolnienia oskarżanych przez prokuraturę
funkcjonariuszy o niszczenie
dokumentów SB z tajemnicy państwowej
„w zakresie wszelkich danych
dekonspirujących personalia osobowych
źródeł informacji, których akta zostały
zniszczone, oraz ujawniających przedmiot
postępowań operacyjnych, których
materiały także zniszczono‖ (decyzja
MSW z 19 lipca 1991 r.). W ten sposób
praktycznie nikt nie poniósł
odpowiedzialności karnej za zniszczenie
części narodowego zasobu archiwalnego.
Podobnie postępowano w przypadku akt
partyjnych. Dzisiaj ci sami ludzie, którzy
w latach 1989 – 1990 popełnili grzech
zaniechania i przyzwolili na zniszczenie
wielu kilometrów akt, mówią nam, że akta
bezpieki nie mają większej wartości, i
zamierzają przejąć kontrolę nad IPN. I to
jest być może najlepsze wytłumaczenie
ich postawy sprzed 20 lat. ❒
__________
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Ks. Kamieński - Kukliński ze str. 17
inscenizację domina wzdłuż fragmentu
granicy między NRD a Berlinem
Zachodnim, od placu Poczdamskiego do
Reichstagu. Zgodnie z planem 1000
wysokich na 2,5 metra i ozdobionych
przez młodzieź kostek domina runęło
przypominając o upadku muru
b e r l i ń s k i e g o . P i e r ws z ą k o s t k ę
pomalowaną przez uczniów z polskiej
klasy berlińskiej szkoły im-Roberta
Jungka, o godz.20:00 czasu lokalnego,
przewrócił były prezydent i przywódca
Solidarności Lech Wałęsa...”
Natomiast ja śmiem twierdzić, źe płk.
Ryszard Kukliński był, jeśli nie pierwszym
to jednym z pierwszych ogniw w tym
łańcuchu, który dał początek procesowi
rozpadu bloku komunistycznego. Jest
wielką niesprawiedliwością zaslugi
zburzenia muru berlińskiego przypisywać li
tylko panu Wałęsie pomijając zasługi wielu
innych w tym też, osobę Papieźa Jana Pawła
II, Ronalda Reagana byłego prezydenta
USA no i kluczową rolę płk. Ryszarda
Kuklińskiego.
Dlaczego w Berlinie podczas
świętowania 20-tej rocznicy zburzenia
muru berlińskiego, ani słówkiem nie
wspomniano o prezydencie USA?
Domyślam się dlaczego nie podkreślono
w tym wypadku roli bylego prezydenta
USA a także zignorowano naszego
b o h at er a n aro d o we g o tj . p ł k.
R. Kuklihskiego. Bo wspominając osobę
prezydenta R. Reagana trzeba by było
podkreślić „współczesnego Konrada
Wallenroda”, tzn osobę płk.
R. Kuklińskiego a to nie wszystkim
politykom szczególnie w Polsce byloby
na rękę. W tym wypadku zostaly
p r ze kr o czo n e ws z e l ki e gr a n ice
przyzwoitości. Po stronie Lecha Wałęsy
w jego obronie stanęli ci co są uwikłani
w tzw. układy, ci co utrwalali system
komunistyczny w Polsce a do Moskwy
jeździli po wskazówki jak utrwalać
nieludzki system.
Pan Ryszard Kukliński pułkownik
Ludowego Wojska Polskiego, zastępca
szefa Zarządu Operacyjnego Sztabu
Gener alnego W o j ska P o lskiego
zdecydo wał się na współpracę
wywiadowczą z CIA na rzecz NATO.
Planował najpierw zawiązać w Wojsku
Polskim spisek przeciw ZSRR, jednak
CIA odwiodło go od tego. Poproszono go
natomiast o przekazywanie informacji
mających zaszkodzić Zwiazkowi
Radzieckiemu. Pan R. Kukliński na
przestrzeni czasu swojej działalności
przekazal 40 tysięcy stron najbardziej
tajnych dokumentów dotyczących Polski,
ZSRR i Układu Warszawskiego.
W lipcu ubiegłego roku podczas moich
wakacji w Polsce miałem okazję już drugi
raz przeczytać interesującą ksiąźkę o panu
płk. Ryszardzie Kuklińskim pt.: „Mój
przyjaciel zdrajca” autorstwa Marii
Kurkowskiej. Ksiąźka ta to właściwie
wywiad jaki autorka przeprowadziła z płk.
R. Kuklińskim. Radzę każdemu
przeczytać tego rodzaju książkę.
W tym miejscu pozwalam sobie na
wypowiedzi pana Ryszarda, które moim
zdaniem są bardzo interesujące. Płk.
R. Kukliński, jak Konrad Wallenrod
działał samotnie i w wielkiej tajemnicy,
źe nawet najbliźsza rodzina nic nie
podejrzewała. „Walka była wpisana
w mój zawód” wyznał Kukliński
„...poniewaź w tej walce przeciwnik był
Goliatem to ja musiałem zostać Dawidem.
Nikt mi nie kazał niszczyć spokoju źycia
sobie i mojej rodzinie. Przecieź moja
kariera w wojsku świetnie się rozwijała.
Mialem dom w pięknej okolicy, jacht,
słowem wszystko co jest człowiekowi
potrzebne. do szczęścia. A ja to
zamienilem na wieczny niepokój i źycie
nerwowe, że w każdej chwili może być
wpadka... Mnie nikt nie zwerbowal,
z własnej inicjatywy.podjąlem współpracę
z CIA i to w momencie kiedy ZSRR był u
szczytu swojej potęgi militarnej a
Amerykanie po klęsce w Wietnamie
właśnie nie byli. zdolni do obrony
wlączyli wsteczny bieg”.

Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Luty 2010
W jaki sposób płk. R. Kukliński
rozpoczął swój kontakt z amerykańskim
wywiadem i jak zaczęła się współpraca?
Pamiętajmy, źe płk. R. Kukliński mial
jacht. Marzyło mu się wypłynąć poza
Polskę w formie wycieczki
krajoznawczej, ale w czasach PRL-u to
było nie do pomyślenia i to na dodatek
oficerowi Ludowego Wojska Polskiego.
W tej chwili z treści ksiąźki nie
przypominam detali, w jaki sposób
narodziła się idea wypadu poza granice
Polski? W każdym razie w sztabie
wojskowym ktoś podsunął taki projekt.
Kierownictwo sztabu miało nadzieję, źe
w czasie takiej „wycieczki” poza granice
Polski będzie okazja na uzyskanie
cośkolwiek informacji w zakresie stanu
militarnego armii zachodnich. A stało się
wlaściwie odwrotnie. Idea tego rodzaju
wypadu turystycznego była na rękę panu
Ryszardowi Kuklińskiemu. Pan Ryszard
jako właściciel jachtu znalazł się
w sytuacji uprzywilejowanej,
„W końcu lipca 1972r.‖ czytamy we
wspomnianej książce „12-cie osób,
oficerowie Wojska Ludowego, jachtem
wyp ł ynęło na tzw. wycieczkę
zagraniczną. Jacht pana R. Kuklińskiego
jako grupa turystyczna to członkowie
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego‖.
Wilhelmshaven było miejscem kontaktu
pana Kuklińskiego z przedstawicielem
Ambasady Amerykańskiej. Pan Ryszard
wybrał to jako miejsce symboliczne,
poniewaź w czasie wojny dotarła tam I
Dywizja Pancerna gen. Maczka.
„Maczek‖ - mó wił pan Ryszard
Kukliński – „wspaniała postać. Nie wrócił
do Ojczyzny. Nie przyjął obywatelstwa
brytyjskiego. Zrzekł się emerytury za
swoje zasługi. Pracował jako kelner
w barze. Jego źołnierzom takźe nie dane
było wrócić do Ojczyzny. Ci co odważyli
się wrócić zostali zamordowani przez
reżim komunistyczny‖. W taki to sposób
płk. R. Kukliński chciał uczcić fakt, źe
tam stacjonowała dywizja gen. Maczka.
Z tego więc miejsca napisał i wysłał list
do Ambasady USA z propozycją
spotkania się z kimś. W podpisie zostawił
inicjał „PV‖ - Polish Victory.
A propo sytuacji nerwowo-stresowych,
pan Ryszard wyznał: „Kiedy szef sztabu
zjawił się, był to szef kontrwywiadu i
ostrzegł nas, że jeśli`. nie przerwiemy
rejsu to on nie gwarantuje, czy nie zostaną
przekazane na Zachód tajemnice
wojskowe, zaniepokoiłem się jego wizytą,
bo na złodzieju czapka gore...‖. „..tak,
byłem złodziejem wielu tajemnic, ale
złodziejem był teź Prometeusz, który
bogom z Olimpu wykradł ogień i
podarował go ludziom. Spotkała go
straszna kara. A czy mnie nie spotkała
gorsza? Straciłem dwóch synów.
Gdybyśmy nie uciekli, gdybyśmy
pozostali w Polsce oni by teraz źyli. Tak,
ja z pewnością bym`nie źył, ale to byłoby
bardziej sprawiedliwie wobec mojej
rodziny‖.
Rodzina Kuklińskich, nie razem ale

odzielnie, 11 listopada 1981r przyleciała
do Waszyngtonu. Nota bene, 11 listopada
to
nasze
narodowe
święto
„Niepodległości”. Moźe to przypadek? A
moźe i nie?‖
W 1986r. Pan R. Kukliński przyjął
obywatelstwo Stanów Zjednoczonych.
Niedługo potem na głowę R.
Kuklińskiego posypały się inne
nieszczęścia: z 31 grudnia na 1 stycznia
1994r zginął tragicznie syn Kuklińskich
ze swoim kolegą, którzy wypłynęli na
jachcie z Key West na Florydzie.
Znaleziono tylko ich jacht z osobistymi
rzeczami. Do dziś ta tragedia jest zagadką.
Drugi syn Kuklińskich, Waldemar, zginął
w Phoenix Arizona, także w tajemniczych
okolicznościach.
Odzyskanie niepodległości dla płk. R.
Kuklińskiego było pięknym snem.
„Wszystkie niepodległościowe rządy
odmawiały zajęcia się moją sprawą‖ skarżył się pan Ryszard Kukliński.
W 1997 r. oczyszczono płk. R.
Kuklińskiego z zarzutów szpiega, ale to
zrobiono pod naciskiem Amerykanów. Do
wojskowych prokuratorów, którzy
przybyli do Waszyngtonu, pan R.
Kukliński powiedział: „Panowie kiedy
nastała wolna Polska, spodziewałem się,
źe ktoś do mnie przyjedzie, moźe
prokurator, moźe attache wojskowy, moźe
-jakiś polityk i spyta: „Jak się panu źyje,
panie Kukliński. Nikt się nie pojawił!!!
Wypowiadali się ale w innym tonie: np.
„źe Kukliński powinien przyjechać i
udowodnić niewinności. Tego teź chciał
prezydent Wałęsa, żeby mnie upokorzyli.
Tego się nie doczekał‖. Kukliński miał
podpisać dokument przywieziony
z Warszawy z aktem oskarźenia, że został
skazany na śmierć, że to była dezercja i
szpiegostwo.
Dziś wielu polityków i nietylko
polityków w Polsce korzysta z następstw
tego co uczynił Kukliński. Dzięki temu
mają oni wysokie stanowiska, pieniądze i
spokojne życie, ale jakoś mało jest tych,
którzy to doceniają i nie wyraźają swojej
wdzięczności.
Mimo że już minęło tyle czasu od chwili
kiedy uwolniliśmy się z pod okupacji
sowieckiej to postać pana Ryszarda
Kuklińskiego, który bez wątpienia
zasłużył na miano bohatera narodowego i
wielkiego patriotę, jego osoba nadal budzi
wiele emocji. O tym wielkim,
inteligentnym oraz interesującym
człowieku został zrealizowany film pt.:
„Gry wojenne”. Na krakowskich błoniach
11 listopada odsłonięto jego popiersie,
ukazalo się trochę publikacji w tym też
wspomniana ksiąźka pt.: „Mój przyjaciel
zdrajca‖ autorstwa M.Nurkowskiej. Mimo
tego, moim zdaniem to jeszcze zbyt mało
w stosunku do tego co uczynił płk. R.
Kuklinński dla naszej Ojczyzny, a zrobił
bardzo duźo. Płk. R. Kukliński zapobiegł
tragicznemu losowi Europy i świata
całego. Tym samym uratował Polskę od
zagłady. Gdyby doszło do III-ciej wojny i
to nuklearnej to po Polsce nie zostało by
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nawet śladu Pan R. Kukliński nie jest
zapomniany ale celowo ignorowany.
Dziwi mnie fakt, że tak w Polsce jak i
wśród Polonii jeszcze jest zbyt mało
zainteresowania osobą płk. Ryszarda
Kuklińskiego aby pisać i mówić o nim
doceniając jego rolę gdy chodzi o upadek
muru berlińskiego, a tym samym i rozpad
bloku komunistycznego. Być może
historia w swoim czasie doceni zasługi
naszego bohatera?
Swego czasu syn płk. Ryszarda
Kuklińskiego, Waldemar powiedział:
„Cierpliwości, tato, przyjdzie takie
pokolenie nowe i dla nich będziesz
bohaterem‖. Oby te słowa Waldka
Kuklińskiego stały się proroctwem i oby
to proroctwo się wypełniło. ❒
__________

Pogonowski - Afganistan ze str. 17
być długi na ponad 1800 km. oraz ma być
gotowy do eksploatacji w 2013 roku. Ma
on przyczynić się do zmniejszenia ilości
dwutlenku węgla w miastach Chin. Dwa
lata później, czyli w 2015 roku zacznie się
wielki import ropy naftowej z Iraku do
Chin, według podpisanych już kontraktów
w czasie przetargu w Bagdadzie.
Tak więc zamiast amerykańskich
kolosalnych wydatków na nielegalną
wojnę i pacyfikację Iraku Chiny legalnie
podpisują kontrakty na oficjalnie
zwołanym przetargu międzynarodowym
w Bagdadzie. Podobnie kontrakt zawarty
z Turkmenistanem wykorzystał zatarg
tego państwa z Gaspromem rosyjskim,
który zawiesił zakupy gazu ziemnego
w kwietniu 2009 i spowodował straty
sprzedaży w wysokości miliarda dolarów
miesięcznie.
Chiny nadal są głównym, czyli w 70%
co do wielkości, źródłem dwutlenku
węgla ze spalania węgla. Tak więc węgiel
jest głównym źródłem energii Chin.
Węgiel stanowi znacznie ponad 90%
rezerw energii Chin, mimo tego, że Pekin
stale powiększa swoje rezerwy ropy
naftowej, żeby nadążyć za rosnącą ilością
samochodów, których miesięczna
produkcja w Chinach sięga ponad miliona
pojazdów miesięcznie.
Chiny są na drugim miejscu na świecie
w konsumpcji 10% zasobów światowych
ropy naftowej, podczas gdy USA konsumuje
blisko 30%. Według ocen Międzynarodowej
Agencji Energetycznej przy ONZ w roku
2030 udział Chin w przyroście światowego
zapotrzebowania na ropę naftową osiągnie
40%, jeżeli przyrost rocznego produktu
brutto Chin nie przekroczy notowanych
w 2009 roku 6%.
Podczas gdy rząd izraelski twierdzi, że
Iran jest obecnie największym
zagrożeniem bytu Izraela, handel Chin
z Iranem w 2009 roku wzrósł o ponad
jedną trzecią, czyli do 27 miliardów,
mimo sankcji USA. Jak wiadomo
prezydent Obama powiedział w Pekinie
w listopadzie 2009, że USA nie będzie
w stanie nie dopuścić do ataku Izraela na
Iran. Chodziło o zdobycie poparcia Chin
dla sankcji ONZ przeciwko Iranowi,
którego sytuacja poprawi się jednak,
kiedy z kolei Chińczyk obejmie
prezydenturę Radu Bezpieczeństwa
w styczniu 2010. Wówczas mimo naporu
ze strony osi USA-Izrael, ani Rosja ani
Chiny nie zgodzą się na zaostrzanie
sankcji przeciwko Iranowi. Tak chwilowo
wygląda zmienna wielka gra o paliwo i na
jej tle stan konfliktu Izrael-Iran.
Na długą metę Pekin bardzo ostrożnie
planuje swoje energetyczne dostawy
z Rosji, z Azji Centralnej, Bliskiego
Wschodu, Afryki i z Ameryki
Południowej obok dużych postępów jakie
czyni w zdobywaniu „zielonych źródeł
energii‖ takich jak wiatr i zapory wodne,
w których Chiny wysuwają się na
pierwsze miejsce na świecie. Ta odwrotna
strona medalu wojny USA w Iraku i
w Afganistanie dobrze jest opisana przez
Pepe Escobara w jego książce pod tytułem
„The Globalized World is Dissolving into
Liquid War‖ (Nimbie Books, 2007), „Zglobalizowany Świat Topnieje
w Płynnej Wojnie.‖ ❒

