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Wizy itp.

Wota
królewskie
Jeerzyy Jasiieñskki
Na Rynku Nowego Miasta w
Warszawie stoi œnie¿nobia³y niedu¿y koœció³ z piêkn¹ kopu³¹,
zwieñczon¹ ¿eliwnym prostym
krzy¿em - istne arcydzie³o architektoniczne w formie barokowego tabernakulum i jakby triumfalnego ³uku. Dzie³o roku 1687 znakomitego architekta Tylmana z
Gameren.
W czwartek, 31 sierpnia 1944
roku, hitlerowskie bombowce ten
koœció³ zburzy³y, grzebi¹c w nim
i w jego podziemiach 35 sióstr
sakramentek, 4 kap³anów, 15
dzieci, przesz³o tysi¹c modl¹cych
Dokoñczenie na stronie 9
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GWARANCJA
Twój goœæ bêdzie
mia³ gdzie spaæ.

Jeszcze nie umar³a Ukraina

maj¹tku narodowego, uchwalali
sobie sami dla siebie prawo i byli
zainteresowani tym, aby ca³a
prywatyzacja, „z³odziejska prywatyzacja” maj¹tku odbywa³a siê
po cichu. Samoobrona wywi¹zuje
siê z obietnic danych spo³eczeñstwu i g³oœno zarówno z trybuny
sejmowej jak i poprzez media
g³oœno i bez ¿adnych zahamowañ
informuje spo³eczeñstwo o metodach jakimi rozkradano maj¹tek
narodowy, o metodach jakimi
okradano Naród. Efekt tych dzia³añ Samoobrony jest ju¿ po czêœci

widoczny. Aferzyœci siê tak wystraszyli, ¿e ju¿ powoli zaczynaj¹
zwalaæ winê jeden na drugiego.
Spo³eczeñstwo zaczyna siê dowiadywaæ o wielkich przekrêtach
i wielkiej kradzie¿y maj¹tku. Najwiêksi z³odzieje ju¿ zdaj¹ sobie
sprawê z tego, ¿e spo³eczeñstwo
w nastêpnych wyborach obdarzy
zaufaniem Samoobronê i wtedy
oni zostan¹ rozliczeni. Dlatego
niektórzy z nich chc¹ siê wyczyœciæ wskazuj¹, ¿e kradli inni i
powoli wychodz¹ afery takie jak
Dokoñczenie na stronie 8

Ita w godzinie wzlotu ...
Krrystyyna Starrczakk-Kooz³oowskka

Redakcja “Nowego Kuriera”
zwraca siê z apelem do ca³ej
Polonii o poparcie petycji Pos³a
Borysa Wrzesniewskiego, M.P.,
której tekst zamieszczamy na
stronie 5-tej.. Petycja wzywa do
bojkotu przez Wolny Œwiat ukraiñskich sprzedawczyków, którzy
chc¹ ten kraj podaæ znów na tacy
Rosji. Z Ukrain¹ jesteœmy zwi¹zani historycznie, etnicznie, emocjonalnie, a tak¿e politycznie i
wojskowo (w ramach Partnerstwa
dla Pokoju w ramach NATO).
Profesor Zbigniew Brzeziñski
wielokrotnie podkreœla³, ¿e niepodleg³a Ukraina ma dla niepodleg³oœci Polski znaczenie mo¿e i
wiêksze ni¿ cz³onkostwo w
NATO. Pomó¿my naszym ukra-
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1. Kanapy rozk³adane z du¿¹ skrzyni¹ na
poœciel
2. Fotele
3. Foteliki rozk³adane
4. Tapczaniki na sprê¿ynach pionowych z
w³osiem NIE NA G¥BCE
ZAP£ATA W DNIU PRZYWOZU
MO¯LIWOŒÆ RAT

N O WO
O ŒÆ :
£awo-sto³y
rozk³adane.
Naro¿niki
rozk³adane do
spania

Fotoo: Andrrzeej Koowaliik
Wyywiad z Andrrzeejem Leppeerem

iñskim pobratymcom, wpiszmy
swoje dane na petycji internetowej
Http:://w
www..YuushhchenkoThe
WiillO
OfT
ThePeoplee..com

Wpiiszm
my takk¿ee w pooluu “ccom ment”,, ‘S
Sam
me acctiion aggaiinst thhe
R u ssii ann s too bee c o n sii dee r e d’’ .. .. W
Kiijowie s¹ ju¿ poodoobnno speecjalnne
sii ³yy r o syy j skk i e .. Muu sii m y poo m ó c
brroniæ wolnnoœcci Ukraiiny.. Woolnna
Ukraiina,, too wolnna Polskka!
Wyydaw
wcy i Redakkcja
“Nowego Kuuriera””
(petycja i link internetowy
zamieszczone s¹ na stronie 5-ej)
Dokoñczenie na stronie 5

Czy istnieje przeznaczenie,
które tak, a nie inaczej wytycza
œcie¿ki ludzkich losów? Ró¿nie
na ten temat siê s¹dzi, ale Ita by³a
pewna jednego: to ludzie kszta³tuj¹ swój los, wykuwaj¹ go, mo¿e
czasem w trudzie i znoju, a jednak
zwyciêsko, bo cz³owiek nie jest
stworzony do klêski.
Jest tylko jeden warunek - jeœli
potrafi kochaæ… A taka by³a Ita
przez ca³e swoje krótkie ¿ycie zwyciêska, bo kochaj¹ca. Los
pozwoli³ jej dokonaæ wiele, urodzi³a siê bowiem w trudnych czasach, a rozkwit³a - w prze³omowych. Przysz³o jej ¿yæ i dzia³aæ
podczas zmiany formacji ustrojowej na £otwie, wiêcej - sta³a siê

Czechowski
Najlepsze europejskie kie³basy wêdzone na miejscu
Norseman
Jutland
CANADIAN
TIRE

Queensway
Czechowski
QEW

Tel.416

213-0242

Royal York

Chcê Pañstwa poinformowaæ,
¿e na mój list do Paula Martina o
wizach dla obywateli polskich
otrzyma³am odpowiedŸ z Kancelarii Premiera. Punkty, które podnios³am w liœcie zosta³y zauwa¿one, a sam list przekazany Ministrowi Imigracji i Obywatelstwa,
Hon. Judy Sgro, P.C., M P.
We wczeœniejszej sprawie
„Polskiego Kubka” (z uchem od
wewn¹trz) otrzyma³am kolejne
listy z Federalnego Ministerstwa
Sprawiedliwoœci kieruj¹ce mnie
ponownie do Prokuratora Generalnego Prowincji Ontario. Dodatkowo, dosta³am bardzo mi³¹ odpowiedŸ od Prezydenta Miasta
Toronto, David’a Millera, z jego
osobistym dopiskiem, ¿e podziela
moje oburzenie w sprawie niezas³u¿enie niepochlebnego przedstawiania Polaków. Mayor Miller
podkreœli³, ¿e w Toronto nie ma
miejsca na rasizm i ksenofobiê i,
podobnie jak wczeœniej Prokurator Generalny Prowincji Ontario
zasugerowa³ ¿ebym przekaza³a
sprawê Policji. Z powy¿szej ko-

D arr i u sz Wii too ld Kuu lcc zyy ñskk i :
Podczas naszego pierwszego wywiadu trzy lata temu obiecywa³
Pan przedsiêwzi¹æ kroki na rzecz
rozliczenia ró¿nych afer i uszczelnienia polskiego systemu podatkowego, szczególnie w odniesieniu do du¿ych firm zagranicznych. Co z tych zamierzeñ uda³o
siê Samoobronie zrealizowaæ?
Andrrzeej Leppeer : Wszystko co
mówi³em trzy lata temu jest nadal
aktualne. Samoobrona podjê³a
przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce do
rozliczenia ró¿nych afer i przynosz¹ one konkretne efekty. Przez
trzy lata w Polsce na œwiat³o
dzienne wychodz¹ ró¿ne afery, o
których jeszcze kilka lat temu
spo³eczeñstwo nie wiedzia³o. Od
kiedy Samoobrona zasiada w Sejmie publicznie mówimy o rozkradaniu Polski o nieuzasadnionym
bogaceniu siê ró¿nych oligarchów. Jak wiadomo przejmowanie maj¹tku narodowego przez
ró¿nych ludzi, którzy na zakup
tego maj¹tku nie mieli pieniêdzy,
którzy byli „golasami” musia³o
siê odbywaæ w aferalny sposób.
Dok¹d w Sejmie zasiadali tylko
przedstawiciele ugrupowañ zainteresowanych w przejmowaniu

Rz¹d Samoobrony?

Islington

Joolannta Koowaleewskka--Cabajj

respondencji wynika, ¿e pisanie
do polityków nie jest ca³kowicie
„walk¹ z wiatrakami”, poniewa¿
gdzieœ tam zostaje œlad, ¿e Polacy
nie pozwol¹ sobie ubli¿aæ. I odwrotnie, je¿eli nie bêdziemy zaznaczaæ naszej obecnoœci w stosunku do polityków kanadyjskich,
to bêd¹ siê oni liczyæ coraz mniej
z nasz¹ grup¹ narodowoœciow¹.
W tym numerze, na stronie 15
publikujê ponownie wzór listu do
Pos³a Federalnego w sprawie wiz
dla Polaków. Wzór listu mo¿na
przepisaæ, albo odbiæ na Xerox,
obci¹æ brzegi do wymiaru listu,
wpisaæ dane swoje i pos³a i wys³aæ do Ottawy. Proszê nie wysy³aæ wycinka gazety. W nastêpnym
wydaniu “Nowego Kuriera” zamieœcimy tabelê pos³ów federalnych i okrêgów wyborczych jakie
reprezentuj¹. Wielu Czytelników
prosi³o o pomoc w ustaleniu
nazwiska pos³a lub pos³anki,
którzy reprezentuj¹ ich w Ottawie.
Niedawno odby³o siê spotkanie
Klubu Dyskusyjnego ‘Centrum’
im. Józefa Kociniaka, o którym
napiszê w nastêpnym numerze.
Dokoñczenie na stronie 15

Wyywiad z poos³eem Andrrzeejem
Leppeerem,, Przeewodnnicz¹ccym
Sam
moobrrony Rzeeczpoospooliiteej
Polskkiej..

Ita w okresiie stuudiiów (z albuumu P..J.. G³oowacckiej

symbolem tej zmiany. Nowe
porwa³o j¹ bez reszty…
Kiedy mówi siê o m³odej
Dokoñczenie na stronie 20
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Wañkowicz - czyli wszystko ju¿ by³o

Aleeksanndrra Ziió³kkowskka--Boehm
Do domu na Dziennikarskiej
wróci³a w czasie okupacji pani
Zofia Wañkowiczowa z córk¹
Krystyn¹, która zginê³a w Powstaniu, a Domek zosta³ zburzony.
Cenckiewicz pisze w swoim
„historycznym artykule”: „Najpierw by³o mieszkanie przy Pu³awskiej, a potem willa „ofiarowana w ho³dzie Wielkiemu Pisarzowi” przy ulicy Studenckiej”.
Sk¹d taka uwaga? Z obserwuj¹cego - jak pisze Cenckiewicz Wañkowicza z bliska Cata Mackiewicza? Z bliska, to znaczy
jak? Co przez to rozumie historyk
Cenckiewicz? Cat Mackiewicz
zmar³ w 1966 roku, osiem (8) lat
ZANIM Wañkowicz zacz¹³ budowê domu na Studenckiej. Z
bliska nie móg³ go obserwowaæ
nie odwiedzaj¹cy Polski Józef
Mackiewicz (sk¹din¹d du¿ej
miary pisarz), który pisa³ o
„domu ofiarowanym w ho³dzie
Wielkiemu pisarzowi... I to jaki
dom, salony i saloniki”...itd.
Mieszkania na Pu³awskiej,
gdzie Wañkowicz mieszka³ po
powrocie ze Stanów, nie dosta³ od
Polski Ludowej. W tych latach w
Polsce mo¿na by³o dostaæ mieszkanie w³aœnie jako „przydzia³”,
nie na w³asnoœæ. Wañkowicza
mieszkanie by³o tzw. kwaterunkowe, czyli nie by³o jego w³asnoœci¹, nie by³o to ekskluzywne
mieszkanie w Alei Ró¿, tylko na
pi¹tym piêtrze, winda dochodzi³a
na szóste, i trzeba by³o piêtro
dojœæ, dwu- pokojowe z tzw.
alkow¹. Mieszkanie to po latach –
gdy nast¹pi³y zmiany w prawie
lokalowym - pisarz wykupi³ na
w³asnoœæ i podarowa³ wnuczce,
Annie Erdman Walendowskiej,
gdy zamieszka³a w Polsce (potem
je sprzeda³a wracaj¹c do Stanów
Zjednoczonych). Wraz z mê¿em
Tadeuszem Walendowskim udostêpniali to mieszkanie na wyk³ady tzw. Lataj¹cego Uniwersytetu.
(oboje zmarli w 2004 roku w
Waszyngtonie).
Towarzyszy³am pisarzowi ostatnie 2 lata jego ¿ycia. To ja napisa³am o domu na Studenckiej w
ksi¹¿ce „Blisko Wañkowicza”,
która zawiera³a tak¿e fotografie.
Napisa³am ca³y rozdzia³, jak siê
dom budowa³ (pod kierunkiem
Jana Sawy, który dysponuje dokumentacj¹ i rachunkami), jak
pisarz poœwiêci³ swoje oszczêdnoœci ¿ycia na jego budowê, i jak

nie zd¹¿y³ go wykoñczyæ. Niektóre prace koñcowe po jego
œmierci prowadzi³a Marta Erdman.
Przywo³ywanie z mojej ksi¹¿ki,
wybranych zdañ pod w³asnym
k¹tem, a omijanie innych jest
zabiegiem niegodnym nikogo, a
tym bardziej historyka pisz¹cego
do szanowanego Biuletynu IPN.
Powtarzanie z luboœci¹ informacji
o jakichœ mitycznych dochodach
Wañkowicza, jest tak¿e nieprawdziwe
Niechêæ i zazdroœæ œrodowisk
(dziennikarskiego, literackiego i
innych) jest znana i trudno o ni¹
budowaæ i opieraæ wnioski na
temat w tym przypadku charakteru pisarza. Na temat powtarzanych w œrodowisku opinii o stanie
„zasobnoœci pisarza”, zachêcam
zainteresowanych do lektury
Korespondencji Melchiora Wañkowicza z Jerzym Giedroyciem
(patrz: Archiwum Kultury, Czytelnik, Warszawa 2000), jak i do
dwutomowej Korespondencji
prywatnej Zofii i Melchiora Wañkowiczów, któr¹ przygotowuje do
wydania Wyd .Twój Styl (w obu
przypadkach, listy z Giedryciem,
jak i z Zofi¹ Wañkowiczow¹,
jestem autork¹ opracowanych
tomów).
Na emigracji Wañkowiczowi
tak¿e siê Ÿle wiod³o, do tego
stopnia, o czym pisa³am „Na
tropach Wañkowicza” i „Ulicy
¯ó³wiego Strumienia”, ¿e pani
Zofia sprz¹ta³a po domach.
Prawda, nieprawda o domniemanych dochodach, ale warto napomkn¹æ, uwa¿a S³awomir Cenckiewicz, powtórzyæ przeczytane
opinie zostawione w „ notatkach
rêkopiœmiennych bez daty”. Jaki
cel mia³o wspominanie o mitycznych dochodach pisarza? Czy
k³ania siê polska zawiœæ, o której
pisa³ Krzysztof Mas³on:
„Przypadek Wañkowicza potwierdza teoriê, ¿e Polacy s¹ w
stanie wielkodusznie wybaczyæ
wszystko. Z wyj¹tkiem powodzenia materialnego” („Rzeczpospolita”, Pan Jezus nie urodzi³ siê
gdzieœ w Polsce, 27/28-12-2003).
Kolejny zarzut, ¿e Wañkowicz
przed powrotem do Polski widywa³ z Konstantym £ubieñskim,
Horodyñskim, Spasowskim, Putramentem i KoŸniewskim. Widywa³ siê z nimi w miejscach publicznych, nie ukrywaj¹c tego. Z
jakich wysokoœci pisze polski
historyk - rocznik powojenny? Z
wysokoœci emigracji politycznej
karz¹cej ludzi i wydaj¹cej wyroki
za ró¿ne w³aœnie prawdziwe i
domniemane zdrady?
Czy tak przej¹³ siê notatkami
rêkopiœmiennymi Tadeusza Katelbacha, zagorza³ego publicysty, ¿e

L..L..B,, LLM By³yy Sêdziia w Polscce

23477 Keennedyy Rd.. Unit 4022,, Scarrboorough,, Ont.. M11T
3T
T8
póó³nnocno-wscchodnni róg uliic Keennedyy Rd.. i Shepparrd Avee..
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• w wypadkku sam
mochodoowym?
• w prraccy (WC
CB)?
• pooœliizggn¹³eeœ siiê na uliicy b¹dŸ w miejsccu puubliicznnym?
• masz prrobleemy z ubeezpiieczeeniem?
• odm
mówiono Ci odszkkodoowannia?

NIE ZWL
LEKA
AJ
Dzw
woñ doo Juuda & Assoociatees natyychmiast
i otrrzyymajj piieni¹dzee,, któóre Ci siiê nalee¿¹!!!!

Jeerzyy Juuda & Assoociatees
sam przej¹³ system myœlenia i
krytykê wojuj¹cej politycznej
emigracji, ale od³amu, który
Marta Erdman nazwa³a „blekotowcami” ? (patrz wy¿ej cytowany,
List do A. Zió³kowskiej, 7 czerwca 1975, patrz: ”Na tropach Wañkowicza”, Warszawa 1999,
str.149).
Wañkowicz ca³e ¿ycie chadza³
w³asnymi œcie¿kami i widywa³ siê
z ludŸmi reprezentuj¹cymi ró¿ne
œrodowiska i ró¿ne partie polityczne. Nie ukrywa³ tego i by³ tej
swoistej zasadzie wierny do koñca ¿ycia.
W innym, niezwykle interesuj¹cym artykule Konrada Rokickiego “Idol w celi” zamieszczonym w „Polityce” (41/2004) znalaz³o siê tak¿e wiele niedopowiedzeñ. W ksi¹¿ce “Proces Melchiora Wañkowicza 1964 roku”
(Warszawa 1989) przytaczam
swoje rozmowy po latach z prokuratorem prowadz¹cym sprawê,
Edwardem Saneckim, jak i z
Kazimierzem KoŸniewskim i Stefanem Kozickim, œwiadkami w
procesie Melchiora Wañkowicza.
Autor artyku³u pomin¹³ ten materia³, jak zamieszczone w ksi¹¿ce
w formie aneksów materia³y z
procesu.
Przytoczone przez Rokickiego
s³owa Stefana Kisielewskiego z
jego „Dziennika” z dat¹ 10
wrzeœnia 1974 roku, dnia œmierci
pisarza, o tyle dziwi¹, ¿e jak pisze
Kisielewski ukaza³y siê “hagiograficzne wspomnienia”. Dziwi¹,
bo by³ to dzieñ œmierci autora
ksi¹¿ki „Monte Cassino” i zd¹¿y³y siê ukazaæ jedynie w prasie
codziennej okolicznoœciowe noty
zawiadamiaj¹ce o œmierci wielkiego pisarza. Mam w archiwum
(zapisanym mi przez pisarza)
wszystkie te noty i nie ma tam
¿adnego “hagiograficznego wspomnienia”.
Konrad Rokicki nie napisa³, ¿e

piêæ dni po œmierci pisarza cenzura zrobi³a zapis na nazwisko
Wañkowicza. Zd¹¿y³a jedynie
w³aœnie “Polityka”, dok³adnie 14
wrzeœnia, w dniu pogrzebu pisarza, zamieszczaj¹c nied³ugi tekst
Micha³a Radgowskiego (okolicznoœci ukazania siê tego artyku³u
znane s¹ mi tak¿e z bezpoœredniej
relacji przekazanej przez M.
Radgowskiego). Od chwili zapisu nie mo¿na by³o drukowaæ na
temat pisarza ¿adnych tekstów,
nie tylko “hagiograficznych”.
Cofniêto na przyk³ad mój wczeœniej przyjêty do druku tekst w
“Literaturze”, pisma literackie nie
mog³y nic napisaæ. Umar³ wielki
pisarz i nasta³a cisza.
Przytaczam tekst zapisu Cenzury, który zamieœci³am w swojej
ksi¹¿ce.(patrz “Ulica Zó³wiego
Strumienia” (Wyd. Twój Styl
2004, str. 203).
“Wszelkie publikacje tycz¹ce
osoby i twórczoœci Melchiora
Wañkowicza wykraczaj¹ce poza
sferê problematyki warsztatowoliterackiej (okreœlaj¹ce go jako
cz³owieka wielkiej odwagi, poli-

42 LATA
OBS£UGI
POLONII

24 godzinna obs³uga
oraz dostawa oleju
opa³owego

(41126)
22322 2 62
83 Six Point Road

tyka, dzia³acza, bohatera narodowego itd) nale¿y wstrzymaæ i
sygnalizowaæ kierownictwu
GUKPPiW (13/.09.1974)”.
I Cenckiewicz i Rokicki, zupe³nie pominêli sprawê, o której
napisa³am list do paryskiej
„Kultury” i „Wiêzi”, i o czym piszê w ksi¹¿ce „Ulica ¯ó³wiego
Strumienia”. Pozwolê sobie j¹
przypomnieæ.
Andrzej Friszke w ksi¹¿ce
„Opozycja polityczna w PRL
1945-1980” przytacza wypowiedz
J.J.Lipskiego, ¿e pisarz ofiarowa³
w ci¹gu ¿ycia znaczn¹ kwotê
pieniêdzy w 1965 roku do „Kasy
pomocy dla represjonowanych
opozycjonistów i ich rodzin”. Ja
chcê dodaæ od siebie, ¿e w czasie
jednej z ostatnich wizyt Jana
Olszewskiego i Jana Józefa
Lipskiego w 1974 roku, pisarz
przekaza³ im spor¹ naówczas
sumê pieniêdzy. Chcia³, by z
ofiarowanej kwoty korzystano po
jego œmierci. By wspierano ludzi
popadaj¹cych w polityczne k³opoty.
Cdnn..

P O MN
N I KII
Pomniki z grannituu
P³yytyy z brr¹zuu
Gwarranntoowanna wysooka
jakkoœæ us³uugi
Du¿y wybóór koloorów
i wzoorców
Przyystêpnne ceny
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Sancho Pansa
Barrbarra Sharrratt
Têpawy i pozbawiony wyobraŸni pacho³ek Don Kiszota (hiszp.
Don Quixote) to wcielenie prozy
¿ycia i ma³ostkowoœci, a jednoczeœnie postaæ konieczna dla
kontrastu miêdzy fantazj¹ a
rzeczywistoœci¹ i Ÿród³o humoru
wynikaj¹cego z ró¿nego krañcowo interpretowania zdarzeñ
przez Don Kiszota i jego s³ugê.
Genialny Cervantes nie bez
powodu da³ swemu bohaterowi
takiego towarzysza, Sancho jest
bowiem zaprzeczeniem tego w co
wierzy Don Kiszot: piêknej tradycji rycerskiej i spuœcizny trubadurów, tradycji, która przeminê³a.
Dla Sancho urocza Dulcynea,
obiekt uwielbienia Don Kiszota to
zwyczajna wiejska dziewka.
Sancho œci¹ga swego pana na
ziemiê z ob³oków, gdzie tamten
woli prezbywaæ. Oczywiœcie Don
Kiszot nie przyjmuje takiej interpretacji.
S¹ ludzie którzy widz¹ œwiat w
kolorze ró¿owym, jak moja Ciocia Marysia, dla której ka¿de
ma³¿eñstwo by³o szczêœliwe i
ka¿de dziecko piêkne. Mimo ciê¿kich doswiadczeñ w ¿yciu osobistym, wojny i powstania spêdzonego w Warszawie, ciocia pozosta³a
niepoprawn¹ optymistk¹. Po
prostu nie godzi³a siê na szar¹
rzeczywistoœæ. Stosowa³a metodê
Don Kiszota, ucieka³a w œwiat
wyobraŸni.
Praktycznie siostry uwa¿a³y to
za g³upotê Marysi, ja natomiast
uzna³am za œwietn¹ metodê na
¿ycie. Uzupe³nieniem i kontrastem Cioci by³a jej córka, która z
koniecznoœci musia³a “mieæ nogi
na ziemi” i graæ rolê Sancho Pansy, ale bez akcentów komicznych.
Sama równie¿ grywa³am rolê
Sancho w stosunku do bardzo
poetyckiej i eterycznej kole¿anki
ze studiów, która uwa¿a³a, ¿e
szkoda traciæ czas na jedzenie, za
to wydawa³a wszystkie pieni¹dze

na przedstawienia teatralne.
W zwi¹zku z tym doœwiadczeniem dosz³am do wniosku, ¿e
ka¿da osoba o du¿ej wyobraŸni i
talencie, nie mówi¹c ju¿ o geniuszu po prostu wymaga Sancho
Pansy jako osoby wspieraj¹cej i
zabezpieczaj¹cej potrzeby ¿ycia
codziennego. Do tego samego
wniosku dosz³a PawlikowskaJasnorzewska, która po latach
doceni³a rolê, jak¹ jej superpraktyczna matka odegra³a w
utalentowanej i narwanej rodzinie
Kossaków.
To nie bon-vivant tata, zarabiaj¹cy i trac¹cy wielkie pieni¹dze, ale jego “barchanowa ¿ona”
czyli “Mamid³o”, jak j¹ czule
nazywa³y córki, by³a ostoj¹ tej
rodziny.
Kiedy Sancho Pansy brakowa³o, geniusz wypala³ siê szybko.
Przyk³adem mo¿e byæ Mozart,
którego m³oda ¿ona Konstanze
nie mia³a pojêcia o prowadzeniu
domu. Kiedy zwiedza³am ostatnie
mieszkanie Mozarta w Wiedniu i
zapyta³am: “Gdzie kuchnia?”.
Odpowiedziano, ¿e Mozartowie
nigdy nie mieli kuchni. Obiady
przynoszono do domu. W tej
sytuacji nie potrzebny by³ Salieri,
którego oskar¿ono o otrucie Mozarta.
Romans Chopina z George
Sand zacz¹³ siê, nie od przypadku, od pulardy, któr¹ George
ugotowa³a dla chorego Fryderyka.
Przez ¿o³¹dek do serca? Nie
wykluczone, gdy¿ George wcale
siê nie podoba³a Fryderykowi ani
z urody ani z charakteru. Przez
siedem lat gra³a jednak w tym
zwi¹zku rolê Sancho Pansy,
zapewniaj¹c naszemu geniuszowi
regularne posi³ki i gor¹c¹ czekoladê co rano. Oczywiœcie, upraszczam sprawê, ale opieka “macierzyñska” George Sand by³a wa¿nym aspektem tej mi³oœci.
Druga ¿ona Dostojewskiego,
Sonia odegra³a rolê Sancho
jeszcze lepiej, zapewniaj¹c mê¿owi stabilne ¿ycie rodzinne i
opiekê w napadach epilepsji.
Trzecia ¿ona Michala Bu³hakova,
Yelena, tak jak Sonia Dostojewska pisa³a pod dyktando mê¿a,

Polskki z³ootnnik
Europeeann Jeewelrry - 905--566--8050
11900 Dundas St.. E..,, Miissiissauuga,, Plaza Chopiin
Prowadziimy us³uugi: naprraw
wa bii¿uteerii,, prrzeeróbkka
bii¿uteerii,, naprraw
wa zeegarrków,, wymianna bateerii,, prrzeewijannie
koralii,, graw
werowannie..
Posiiadam
my duu¿y wyboor upoominków na ka¿¿d¹ okazjjê
w tyym œluubnne,, komunie,, urodziiny..
Du¿y wyboor szkk³a,, seerwet i duu¿o innych upoominków..
Przyy zakkupiie prrezeent..
Zaprraszam
my

Miejsce
na
Pañstwa
reklamê

(416)
259
43-53
N
O
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K
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kiedy ten zaniewidzia³ i po
œmierci Bu³hakova postara³a siê o
wydanie jego “zakazanej” ksi¹¿ki
“Mistrza i Ma³gorzaty”. To w³aœnie ona jest Ma³gorzat¹ w tej
powieœci, kobiet¹ odwa¿n¹ i pe³n¹
poœwiêcenia. Mo¿e nie jest równie¿ przypadkiem, ¿e najpozytywniejsza bohaterka Marme
powieœci Dostojewskiego, Sonia
Marmeladowa, która “zbawia”
Raskolnikowa nosi imiê ¿ony
pisarza.
Zdecydowanym Sancho Pans¹
w stosunku do genialnego mê¿a
by³a Cosima Wagner, która poœwiêci³a ma³¿eñstwo z dyrygentem Von Bulowem dla Wagnera.i
urodzi³a mu kilkoro dzieci.
Natomiast Schumann i Mahler w
pewnym sensie zepchnêli swoje
uzdolnione ¿ony do roli Sancho
Pansy, hamuj¹c rozwój ich talentu. To samo, ale bardziej brutalnie
zrobi³ francuski rzeŸbiarz Rodin
ze swoj¹ bardzo zdoln¹ asystentk¹ i kochank¹ Camille Claudel.
S³u¿enie geniuszowi nie by³o i
nie jest wy³¹czn¹ domen¹ kobiet.
Wielu przyjació³ Mickiewicza czy
Chopina œwiadczy³o im rozliczne
us³ugi, od wynajêcia mieszkania
po zakup fortepianu. Krasiñski
nigdy nie podró¿owa³ bez “Famu-

lusa” czyli osoby towarzysz¹cej,
który gra³ rolê Sancho Pansy,
czyli za³atwia³ sprawy przyziem-

ne takie jak wynajêcie hotelu czy
zamówienie kolacji. Sam poeta
Dokoñczenie na stronie 16

Badannie wzrroku
Okularry
Szkk³a kontakktoowe
Poniedziialeek - Piateek 11000 - 11900,,
Soboota 11000 - 11500
36115 Dixie Rd #4,, Miissiissauuga,, Polskka
“Plaza Wiisla ” Dixie/B
Burnham
mthhorpee

(9905)

2112-99211

Pe³ne badanie oczu
pokrywane przez OHIP

1224 Dundas St.. Weest,, Suitee 11022
1
Miissiissauuga,, Ontarrio L5N
N 11E2

905)
Tel..: (9

9499-2565

Mggr.. Marriann Go³¹beek zaprrasza doo sw
wojej nowej kliiniki..
Marriann Go³¹beek,, Mscc Rehab.. Sc..,, RPT..,, CAc..,, (C
China,, Ont..)

Leczyymy

• Bólee pleeców i szyyi
• Nacci¹ggannie staw
wów i wiêzadee³
• Po wypadkkacch sam
mochodoowych
• £ookieæ teenisoowy
• Zw
wyrodnnienie staw
wów krêggos³uupa

• Ostrroga piiêtoowa
• Zapaleenie zatook • Rwa kulszoowa
• Zabuurzeenia neuroloogicznne
• Neuralggia
• Chorobyy reumatyycznne
• Po urazacch w prraccy
• Zapaleenie rozcciêggna poodeeszw
wowego
• Po opeeraccjacch
• Zam
mro¿ony barrk

AKU
UPUNKT
TURA SZYB
BK¥
¥ ULG¥ W BÓLU
Aleergie • Meenopauuza • Miigrenowe Bólee G³oowy • Zabuurzeenia Traw
wienne
• Obnni¿ony Poziiom Energii • Oraz wielee innych dooleegliiwoœci •

Leczeenie jest po
okrywan
ne prrzeez wiêk
kszo
oœæ ubeezpiieczeeñ i WS
SIB
(9
905)

274--9354

730 Lak
kesh
hore Road We
est
(n
na zac
chód od Miissiissau
uga Rd..)
Miissiissag
ga,, ON
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Z cykluu: Czeego nauuczyy³a nas histooria?

Nie ma gospodarki bez polityki
gospodarczej pañstwa (4)

Jann Kooziiarr

Czasyy merkanntyyliizm
mu
Pañstw
wo buuduuje hutyy i prrzeemys³
zbrrojeniowy
Polityka merkantylistyczna
rozpoczyna siê w Szwecji wraz z
panowaniem Gustawa Wazy
(1523 – 1560), „urodzonego handlarza” i „praktyka – ekonomisty”
– jak okreœlaj¹ go historycy.. Król
ten dba³ o rozwój miast, rozwój
rolnictwa i dba³ o kszta³cenie kadr
dla s³u¿by pañstwowej. Za pieni¹dze pañstwowe zdolna m³odzie¿ studiowa³a za granic¹.
Z inicjatywy Gustawa Wazy i
ze œrodków pañstwowych dokona³ siê przewrót w szwedzkim
hutnictwie, które dot¹d produkowa³o wy³¹cznie dymarkowy
„osmund”. Wprowadzono wytop
wielkopiecowy wzorowany na
technice francuskiej. Otrzymywan¹ w wielkich piecach surówkê
przerabiano w tzw. „kuŸniach
waloñskich” na sztabowe ¿elazo
kowalne. Organizowanie i finansowanie nowej produkcji przez
pañstwo by³o koniecznoœci¹, gdy¿

w Szwecji nie by³o odpowiedniego kapita³u prywatnego.
Pañstwo nadal rozwija³o produkcjê ¿elaza zw³aszcza za Gustawa Adolfa (1611 –1632). Król
ten dla oszczêdzania lasów lokowa³ wytop z dala od miejsc wydobycia rudy. Rós³ eksport
szwedzkiego ¿elaza, a pañstwo
dba³o (reguluj¹c poda¿) o
utrzymanie jego ceny. Za Gustawa Adolfa powsta³ przemys³
zbrojeniowy. By³ to pierwszy
szwedzki „wielki przemys³”, a
zbudowa³o go pañstwo.
Pe³na polityka merkantylistyczna oparta ju¿ na teorii
merkantylizmu rozwija siê w
Szwecji dopiero w drugiej po³owie XVII wieku. Zaczêto
zabiegaæ o dodatni bilans handlowy, a popieranie rozwoju manufaktur ³¹czono z ochronn¹ polityk¹ celn¹. W 1687 roku wprowadzono c³a ochronne z „intencj¹
wzmocnienia kraju, aby w zamian
za wydawane pieni¹dze otrzymywaæ nowe” – jak podawano w
uzasadnieniu. W 1672 roku powsta³ Bank Stanów Królestwa,
czyli pañstwowy bank Szwecji.
W 1724 roku wydano w
Szwecji „Edykt o produktach”,
zgodnie z którym obce statki
mog³y przywoziæ do Szwecji
tylko produkty swego kraju.
Zarz¹dzenie to przyczyni³o siê do

rozwoju szwedzkiej floty handlowej.
W 1739 roku powsta³ Urz¹d
Manufaktur, który z funduszy
pañstwowych wspiera³ rozwój
manufaktur. Poza tym urz¹d ten
dba³ o utrzymanie cen eksportowych i sprowadzanie surowców. Robotników manufaktur
zwolniono od podatków i s³u¿by
wojskowej.
Do rozwoju gospodarczego
Szwecji przyczynia³a siê (uwarunkowana kulturowo) ma³a
sk³onnoœæ do importowania towarów luksusowych. Mimo to
w 1766 roku pañstwo wyda³o
zarz¹dzenie ograniczaj¹ce konsumpcjê luksusow¹.
Nadmieñmy, ¿e zarz¹dzeñ
takich domaga³ siê w Polsce
Andrzej Frycz Modrzewski („Prawa przeciw zbytkowi wszelkiego
rodzaju”) ju¿ w XVI wieku.
Administracja w s³u¿bie gospodarki
W Niemczech za merkantylizmem opowiadali siê wszyscy
filozofowie okresu merkantylizmu, od Leibniza po Fichtego, a
wszyscy w³adcy ksiêstw (pañstw)
niemieckich stosowali go w
praktyce.
Odmian¹ niemieck¹ merkantylizmu by³a tzw. „kameralistyka”.
Przy dworze ka¿dego z w³adców
licznych ksiêstw niemieckich
istnia³ specjalny urz¹d – izba
(kamera) zajmuj¹ca siê zarz¹dzaniem jego dobrami oraz gospodark¹ i podatkami ca³ego kraju. Rola
kamer wzros³a po wojnie trzydziestoletniej, kiedy trzeba by³o
siê zaj¹æ odbudow¹ gospodarcz¹

zniszczonych ksiêstw. Kameralistyka uros³a do rangi osobnej
dziedziny wiedzy i na pocz¹tku
XVIII wieku utworzono jej katedry na kilku niemieckich uniwersytetach.
Kameralistyka wymaga³a ist-

nienia sprawnej i rzetelnej kadry
urzêdniczej. Warunek ten najlepiej spe³nia³y Prusy. Wed³ug samych historyków niemieckich,
nowo¿ytn¹ biurokracjê prusk¹
stworzy³ król Fryderyk Wilhelm
Dokoñczenie na stronie 23
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Jeszcze nie umar³a Ukraina
Dokoñczenie ze strony 1

_Atteentiion All Cannadiiann Citiizeens,,
BREAKIING NEWS
S - Noveembeer 24,, 2004 (117:00 EST)
There is a new motiion beeing puut foorwarrd in thhe Cannadiiann Housee
Of Commons byy M..P..,, Borys Wrrzeesnnewskkyj thhat reads::

That, in the opinion of this House and based on the observations of
several thousand international observers, including observers from
the Organization for Security and Cooperation in Europe, the
European Union, the Council of Europe, the European Parliament,
NATO, and the United States, as well as the observations of
approximately 100 Canadian observers and two Canadian
Parliamentary delegations; a concerted, systemic and massive fraud
has been committed by the current regime and the Central Electoral
Commission of Ukraine against the will of the people of Ukraine;
That, based on the above mentioned observations, and on other
significant evidence it is quite clear to this House that Viktor
Yushchenko, by the will of the people of Ukraine, is in fact the
legitimate president of Ukraine;
That, in the event that President Kuchma and the Government of
Ukraine do not remedy this de facto coup d’etat, the Government of
Canada shall consider the introduction of a series of consequences
involving, but not limited to direct economic sanctions against
officials, staff and supporters associated with Prime Minister Viktor
Yanukovych, President Leonid Kuchma, which shall include the
freezing of assets, the barring of such individuals from receiving
visas to travel to Canada, barring the spouses, partners and children
of such individuals from visiting or attending any schools in Canada,
and summoning the Ukrainian Ambassador to Canada to express our
outrage and incense.
You can add your name to an online petition to support this
motion. Please forward this email to anyone you know that would
support this motion.
Yushchenko The Will Of The People
Http:://w
www..YuushhchenkoTheWiillO
OfT
ThePeoplee..com
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Dnia 19-ego listopada, 2004 w
Centrum Kultury Polskiej im.
Jana Paw³a II, odby³o siê pierwsze po wielomiesiêcznej przerwie
spotkanie Klubu. Wydarzenie to
reklamowa³y ca³kowicie nieodp³atnie, nastêpuj¹ce œrodki masowego przekazu (w kolejnoœci
chronologicznej): „Z ukosa”OMNI1.TV, „Nowy Kurier”,
„Polish Studio” i „Radio Polonia”. Wyra¿am podziêkowanie
Red. Krystynie Piotrowskiej, Red.
Jolancie Cabaj, Red. Wojciechowi Œniegowskiemu i Red. Tadeuszowi Lisowi. Wyra¿am podziêkowanie kierownictwu i
pracownikom Centrum Kultury
Polskiej za doskona³e warunki
lokalowe i zapewnienie wsparcia
technicznego dla posiedzenia
Klubu. Dziêkujê wszystkim
uczestnikom spotkania za wziêcie
udzia³u w dyskusji w tym cz³onkom Polskiego Korpusu Dyplomatycznego: Pani Radcy Wandzie
Samborskiej, Panom Konsulom
Andrzejowi Krê¿elowi i Piotrowi
Strutyñskiemu oraz Prezesowi
Canada-Poland Chamber of Commerce of Toronto.
Pomys³ kontynuowania inicjatywy œ.p. Józefa Kociniaka podda³ w dniu Jego pogrzebu, 3-ego
sierpnia, 2004, wieloletni kolega
Zmar³ego, Red. Andrzej Za³êski.
Poprosi³ mnie [t.j. D.W. Kulczyñskiego] o reaktywowanie dzia³alnoœci Klubu Dyskusyjnego i przewodniczenie jego spotkaniom w
wymiarze raz na kwarta³. Propozycjê przyj¹³em ze wzglêdu na
pamiêæ Józefa Kociniaka, który
by³ tak¿e moim koleg¹ redakcyjnym w „Nowym Kurierze”.
Zaproponowa³em równie¿ zebranym przyjacio³om Zmar³ego,
¿e logiczne by³oby dodanie do
nazwy Klubu frazy „im. Józefa
Kociniaka” co zosta³o przyjête z
entuzjazmem.
Mój wk³ad w dzia³anie Klubu
to przygotowanie merytoryczne
spotkañ (wybór tematów, zaproszenie goœci, ewentualne przygotowanie prezentacji-referatu),
koszty wczeœniejszego zwalniania
siê z pracy i dojazdu do Mississauga, oddalonej od el. Darlington o ok. 100 km.
W chwili obecnej „Klub Dy-

O dzia³alnoœci Klubu
Dyskusyjnego “Centrum”
im. Józefa Kociniaka
skusyjny ‘Centrum’ im. Józefa
Kociniaka” nie jest struktur¹ samo-finansuj¹c¹ siê. Centrum Kultury Polskiej pobiera za wynajêcie sali symboliczn¹ sumê $100.
Jest to konieczne ze wzglêdu na
koszty zwi¹zane z prowadzeniem
tego wspania³ego obiektu, bêd¹cego dum¹ Polonii i to nie tylko
GTA. Utrzymanie Centrum to podatek, rachunki za œwiat³o, koszty
doskona³ej aparatury audio-wizulanej, któr¹ udostêpniono mi w
czasie prelekcji, sprz¹tanie itp. Jako Pe³ni¹cy Obowi¹zki Kierownika Klubu Dyskusyjnego uwa¿am,
podobnie jak i Zmar³y, ¿e koszty
posiedzeñ Klubu musz¹ byæ finansowane przez uczestników
tych spotkañ, ewentualnie przez
Sponsorów.
Pierwsze posiedzenie Klubu
zosta³o op³acone przez Jolantê
Kowalewsk¹-Cabaj. Po spotkaniu
zebraliœmy pieni¹dze a’conto
nastêpnego posiedzenia (autor
artyku³u wrzuci³ zreszt¹ pierwszy
banknot do koszyka). Na sali by³o
ponad 60 osób, a zebranych zosta³o $53. Poniewa¿ nie wystarczy to na zorganizowanie nastêpnego spotkania Klubu, pieni¹dze, po przeliczeniu, zosta³y przekazane ‘in trust’ Jolancie Kowalewskiej-Cabaj, która podjê³a siê
op³acenia równie¿ nastêpnego
spotkania Klubu w styczniu 2005
Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, ¿eby Klub Dyskusyjny
„Centrum” zbiera³ siê czêœciej.
Wystarczy tylko aby ktoœ tym
zainteresowany op³aci³ salê, przygotowa³ i rozreklamowa³ spotkanie. Je¿eli komuœ nie odpowiada
nazwa ‘Klub Dyskusyjny „Centrum” im. Józefa Kociniaka’, ani
to, ¿e pe³niê w nim obecnie obowi¹zki kierownika, to mo¿e sobie
za³o¿yæ klub alternatywny n.p.
pod nazw¹ : Klub Dyskusyjny
‘Centrum-Alternatywa’ Mo¿e zaprosiæ ludzi, zrobiæ listê cz³onków, ustaliæ sk³adki, nawet przys-

t¹piæ do Kongresu lub zinkorporowaæ organizacjê, zarejestrowaæ
j¹ jako ‘Charity’, zostaæ Prezesem, Dyrektorem itd. Warunki s¹
tylko dwa: op³aciæ wynajêcie sali
w Centrum Kultury Polskiej Jana
Paw³a II i zadbaæ ¿eby ludzie
przyszli.
Zgodzi³em siê sprawowaæ powierzon¹ mi funkcjê Kierownika
Klubu przez rok (cztery spotkania
kwartalne). Mam cich¹ nadziejê,
¿e uda nam siê przekszta³ciæ Klub
Dyskusyjny w taki polonijny
„Think tank”, jakim by³o kiedyœ
„Pó³nocno-Amerykañskie ‘Studium’ d.s. Polskich „ (Prof. Tomasz Arciszewski), czy Komitet
Planowania ‘Studium’ (Prof.
Andrzej Targowski). Ró¿nica polega³aby na tym, ¿e w przeciwieñstwie do wymienionych inicjatyw,
nasza struktura nie by³aby ograniczona do osób z cenzusem wy¿szych uczelni. Ukoñczenie studiów gwarantuje wiedzê, ale niekoniecznie m¹droœæ. Oczywiœcie
przedstawiciele polonijnej inteligencji bêd¹ bardzo mile widziani
na spotkaniach Klubu. Celem
tych spotkañ bêdzie wypracowanie pewnych wartoœciowych
wniosków i sugestii w ró¿nych
dziedzinach, wykorzystuj¹c kolektywn¹ m¹droœæ Polaków
zamieszka³ych lub przebywaj¹cych w po³udniowym Ontario.
Klub Dyskusyjny „Centrum”
im. Józefa Kociniaka odbêdzie
nastêpne spotkanie w styczniu
2005. Goœciem wieczoru bêdzie
ekonomista, Prof. Kazimierz Z.
Poznañski z University of Washington in Seattle, Wash. USA,
który przyje¿d¿a na zaproszenie
redakcji “Nowego Kuriera” a tematem spotkania: „Perspektywy
gospodarki polskiej”. Bli¿sze informacje bêd¹ podane w terminie
póŸniejszym.
D..W..Kuulcczyyñskki P..Eng..
P..O.. Kiierownika Kluubuu
(C
Cluub Mannagging,, Actiing)
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Obseerwaccje z USA
Andrrzeej Tarrgowskki

Nowa lookaliizaccja!!!!
• Du¿y wybór polskich wersalek
• Najlepsze ceny
• Dobra jakoœæ
• Urozmaicony asortyment, jeœli trzeba montujemy

Weesteern Miichigann Univeersiityy

Weelccome Home Furnituure

Zgoda co do Powstania’44
60-rocznica Powstania Warszawskiego by³a obchodzona w
sierpniu 2004 z wielkimi i nale¿nymi honorami, bowiem nigdy
przedtem nie obchodzono jak
nale¿y rocznic tego Powstania.
Wreszcie zdano sobie sprawê, ¿e
byæ mo¿e jest to ostatnia rocznica,
kiedy mo¿na uœcisn¹æ rêkê ¿yj¹cym bohaterom. A jest ich jeszcze
sporo, choæ brakuje przywódców,
którzy odeszli znacznie wczeœniej, zostali do dzisiaj najm³odsi,
najniewinniejsi i przez to najbardziej bohaterscy. Prezydent Warszawy Lech Kaczyñski spowodowa³ zbudowanie i otwarcie
Muzeum PW, co mu siê bardzo
chwali.
Spór o sens Powstania wzmóg³
siê z okazji tej rocznicy, zaczêli
pisaæ uczestnicy, œwiadkowie lub
ofiary, ¿e Powstanie to nie mia³o
sensu i by³o najwiêksz¹ tragedi¹
w dziejach Polski. Nale¿ê w³aœnie
do tych osób, czemu da³em wyraz
w licznych artyku³ach w polonijnej prasie i witrynach internetowych. Nie jestem zadowolony, ¿e
muszê tak pisaæ o tym Powstaniu,
ale czu³em, ¿e ktoœ z nas ludzi
logicznie myœl¹cych i doœwiad-

Artuur Anio³
s¹dowy t³umacz przysiêg³y
konsultant imigracyjny
notariusz
Miicha³ Bury - adwokat
do spraw kryminalnych

•wszelkie t³umaczenia
•rozwody, upowa¿nienia, zmiana
nazwiska, pisma do s¹dów w Polsce,
sprawy w s¹dach
“Small Claims”, resume
•zezwolenie na œlub z rozwodem
zagranicznym
•”unemployment insurance” - odwo³ania
•sprawy emigracyjne (Kanada),
zaproszenia, podania o pobyt sta³y
•akty notarialne, poœwiadczenie podpisu
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czonych w Powstaniu i jeszcze
„m³odych” musi to zrobiæ. Podkreœlam wyraŸnie, ¿e nie jestem
tu jedyn¹ osob¹ co tak myœli i
publikuje. Sekunduj¹ mi, albo ja
im sekundujê, koledzy Warszawiacy -’44; Jan Sidorowicz z
Montrealu i Jerzy K. Malewicz z
Nowego Jorku, którym muszê w
tym miejscu daæ mocny kredyt.
W dniu 22 i 23 paŸdziernika
mia³em zaszczyt uczestniczyæ w
dialogu miêdzypokoleniowym z
kilkudziesiêcioma uczestnikami
Powstania w piêknej sali lustrzanej Domu Polonii w Warszawie a
potem w auli Szko³y Zarz¹dzania
i Ekologii przy ul. Reytana na
spotkaniu ze studentami i bohaterami ze zgrupowania „Baszta,”
z Mokotowa, gdzie i ja by³em w
‘44. W Domu Polonii spotkanie
prowadzi³ uczestnik Powstania
prof. Andrzej Stelmachowski,
prezes Wspólnoty Polskiej (czyli
miejsca, gdzie czujê siê jak u
siebie w domu), który chyba
s³usznie uwa¿a, ¿e dopóki ¿yj¹
uczestnicy tego dramatu dopóty
nie mo¿na pisaæ jego obiektywnej
historii.
Pierwsze spotkanie polega³o na
wymianie d³ugich i ¿arliwych
argumentów wskazuj¹cych na
potrzebê powstania. Powstañcy,
którzy argumenty te przedstawiali
byli dumni ze swej roli a czasem
nawet naci¹gali fakty (np. „Alianci popierali Powstanie,” „Powstanie jest wielkim sukcesem polskiej kultury, przyczyni³o siê do
procesów jednoczenia siê Europy
po wojnie…”), aby wzmocniæ
sw¹ argumentacjê. Nie upiera³em
siê przy swej logice, bo wyda³a
mi siê za…ch³odna i bezwzglêdna, a co gorzej nietaktowna w
tym gronie, aczkolwiek formalnie
nie spasowa³em.
W drugim spotkaniu przyszed³
mi z pomoc¹ prezes Stowarzyszenia Weteranów ze Zgrupo-
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wania „Baszta” Wojciech Militz,
który w obecnoœci m³odzie¿y
przyzna³, ¿e Powstanie pod
wzglêdem politycznym i wojskowym by³o pora¿k¹, a pod wzglêdem moralnym by³o zwyciêstwem. Zgodzi³em siê z tym od
razu, bowiem zryw i bohaterstwo
Powstañców i Mieszkañców Warszawy jest bezprecedensowe w
1200 latach historii Europy (Zachodniej Cywilizacji), wskazuj¹ce
¿e tyrania totalitaryzmu nazistowskiego i sowieckiego by³a nie do
zniesienia dla przeciêtnego Polaka. Mieszkañcy Warszawy i Powstañcy wykazali w ’44 daleko
id¹cy altruizm, czyli bezinteresownoœæ w imiê interesu ogó³u,
gotowi ponieœæ w ciszy swego
dramatu najwiêksz¹ ofiarê ze
swego ¿ycia i dobytku, jak na to
wskazuje powstaniec i filozof
Andrzej Grzegorczyk1.
Po powrocie do domu, i po
zapoznaniu siê z pracami polskich
filozofów pod redakcj¹ Janusza
Kuczyñskiego z UW w Bibliotece
Dialogu, doszed³em do uprawnionego wniosku (zreszt¹ nie nowego
w tej dyskusji), ¿e trzeba jeszcze
uwzglêdniæ aspekt sensu dziejów
Polski, które mia³y wp³yw na
postawy Powstañców i Mieszkañców w ’44 r. Sens dziejów Polski
wed³ug Janusza Kuczyñskiego to
„walka o istnienie i sprzeciw
wobec bytu narzuconego przez
zaborców. St¹d bierze siê polski
idealizm granicz¹cy z marzycielstwem i mitologi¹, ¿a³owanie
opóŸnienia i marginalizacji,
ograniczonoœæ polskich szans i
potrzeba „nadwiedzy” elit, kompensuj¹cej niski poziom edukacji
spo³eczeñstwa, aby wreszcie d¹¿yæ do spe³niania tego co niemo¿liwe2.” St¹d wynika, ¿e sens
dziejów Polski jakby automatycznie wzbudza nastroje powstañcze a liderów pcha do ich
podejmowania, bez zwa¿ania na
ich wykonalnoœæ. Sprzyja temu
sens polskiej historiografii, która
zamiast opisywaæ obiektywnie
dzieje Polski, nadaje im sens „ku
pokrzepieniu serc,” gdzie zwykle
ka¿da pora¿ka jest „sukcesem.”
W ten sposób jak twierdzi Andrzej Walicki, „traci siê wymierny

interes narodu i szybko przechodzi siê do porz¹dku nad ofiarami i
klêskami w imiê wielkoœci ostatecznego celu, kiedy klêska podobno przybli¿a nas do wymazonego idea³u3.” Podejœcie to
przypomina utopijne i niewykonalne idee marksizmu i leninizmu, dla których zamordowano
ok. 100 milionów ludzi.
Jakkolwiek nie jesteœmy zadowoleni z syndromu polskich dziejów w ostatnich 350 latach, to
jednak nie mo¿emy zaprzeczyæ,
¿e jesteœmy pod ich wp³ywem, co
znalaz³o wyraz w podjêciu niekorzystnej decyzji dot. wybuchu
Powstania ‘44. Z drugiej strony
warto zastanowiæ siê czy jesteœmy
zaprogramowani na wiecznoœæ
sensem dziejów Polski? Czy
zawsze musimy podejmowaæ
decyzje niemo¿liwe w realizacji
bo tak wynika z naszej historii?
Czy byæ mo¿e pokojowe zachowanie siê Ruchu Solidarnoœci w
latach 1980-tych i pokojowe
przejêcie w³adzy w 1989 r. przez
ten Ruch nie jest czasem przyk³adem zerwania z dotychczasowym
sensem dziejów Polski i ich historiografi¹?
Z punktu widzenia politycznego i wojskowego, Powstanie ’44
by³o pora¿k¹, z punktu widzenia
moralnego by³o zwyciêstwem. Z
punktu widzenia sensu dziejów
Polski, Powstanie by³o ich oczekiwan¹ konsekwencj¹, prób¹
spe³nienia tego co „niemo¿liwe.”
Aspekty moralno-dziejowe Polaków wziê³y górê nad aspektami
polityczno-wojskowymi, co
wskazuje na si³ê polskiej tradycji
i s³aboœæ liderów w logicznym
przeciwstawieniu siê utopijnej
tradycji.
Ocena Powstania w jego czterech kategoriach u³atwia nam
jego analizê i sens i jak mówi¹
Francuzi tout proportion gardee;
Powstanie nie by³o „ani tryumfem
ani zgonem,” jak œwietnie pisze
Tomasz £ubieñski4. Tyle tylko
czy aby zaspokoiæ sens naszych
dziejów i moralnoœci by³o warto
poœwiêciæ 200,000 zabitych,
300,000 rannych, 500, 000 wysiedlonych i w 83 proc. zniszczenie

Warszawy? Zw³aszcza, ¿e inne
narody nie robi³y w tym czasie
podobnych w skali powstañ i
raczej dobrze na tym wysz³y.
Jak z prezentowanej syntezy
wynika, pamiêæ historyczna mo¿e
zniewalaæ albo uwalniaæ jej
uczniów, a rozpoznanie, któr¹
rolê akurat spe³nia mo¿e zabraæ
wiele czasu, czasem i trzy pokolenia5. St¹d, gdy jeszcze ¿yj¹
uczestnicy wydarzeñ jest bardzo
trudno o „wyzwolenie siê” z
pamiêci historycznej. Z czym tak
wyraŸnie stykamy siê z okazji
czczenia 60 rocznicy Powstania
Warszawskiego w 2004 r.
5 Czyli ok. 110-130 lat, kiedy
odejdzie ostatni wnuczek/ka
uczestnika wydarzeñ. Np. prasa
amerykañska donios³a, ¿e w 2004
r. zmar³a Alberta Martin wieku
97 lat, ostatnia ¿yj¹ca wdowa po
uczestniku Wojny Cywilnej w
1861 r., która przysz³a na œwiat w
1907r., czyli w 46 lat po wspomnianej wojnie i jako bardzo
m³odziutka kobieta poœlubi³a
podesz³ego wiekiem weterana
wojny domowej. W tym konkretnym przypadku pamiêæ historyczna trwa³a a¿ 143 lata.
4 Tomasz £ubieñski, Ani
tryumf ani zgon, Szkice o Powstaniu Warszawskim, Warszawa:
Wydawnictwo Nowy Œwiat:
2004.
3 Andrzej Walicki, Patriotyzm
i sens historii. Uwagi sceptyka, w
red. J. Kuczyñski, Sens Polskiej
historii, Warszawa: Biblioteka
Dialogu, Uniwersytet Warszawski. 1990. s. 34.
2 Janusz Kuczyñski, Sens
polskiej historii i polskoœæ
uniwersalistyczna, w Janusz
Kuczyñski, M³odoœæ Europy i
wiecznoœæ Polski, Warszawa:
Biblioteka Dialogu, Wstêp do
Uniwersalizmu t. II, 1999, s.9193.
1 Andrzej Grzegorczyk, A
Philosophy for That Time: The
Philosophy of Selflessness,
Dialogue and Universalism, No.
5-6, 2004. s. 167-172.
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odniesieniu do Anglii mówi siê
zwykle o tzw. korporacyjnym
kapitaliŸmie, podczas gdy w
odniesieniu do Japonii o tzw.
pañstwowym kapitaliŸmie.
Wed³ug liberalnych ekonomistów, ze wzglêdu na wy¿szoœæ
rynku nad pañstwem, model
europejski powinien wykazaæ siê
lepszymi osi¹gniêciami gospodarczymi ni¿ azjatycki, tyle ¿e jest
dok³adnie odwrotnie, gdy¿ ¿aden
kraj poza Japoni¹ nie znalaz³ siê
tak szybko w czo³ówce rozwiniêtych krajów kapitalistycznych
jak Japonia – po wojnie.
To prawda, ¿e Japonia ma ju¿
za sob¹ swój powojenny cud, i od
ponad dziesiêciu lat znajduje siê
w fazie prawie stagnacji pod
ciê¿arem z³ych finansów – banków cierpi¹cych od niesp³acalnych kredytów. Ale to nie zmienia
faktu, ¿e ci¹gle znajduje siê wœród
najbogatszych krajów œwiata i to
bez jakiegoœ powa¿niejszego bezrobocia.
Jeœli spojrzy siê na gospodarki
tzw. transformacyjne, buduj¹ce
kapitalizm po komuniŸmie, to
ró¿nica jest podobna, gdy¿ taka,
powiedzmy Polska, buduj¹c kapitalizm zredukowa³a swe pañstwo
a Chiny, jako przyk³ad modelu
azjatyckiego, buduj¹ swój kapitalizm – coraz bardziej podobny do
Japonii – przy zachowaniu silnego
pañstwa.
I podobnie jak w przypadku

Japonii, która pokona³a lukê
gospodarcz¹ wobec czo³ówki w
niespotykanym tempie, Chiny,
zamieniaj¹c komunizm na kapitalizm, dokona³y tego w tempie niespotykanym, w³aœciwie sta³o siê
to, ¿e tylko w Chinach reformy
przynios³y raptowny wzrost a w
by³ym bloku Sowieckim dosz³o
do za³amania.
Bo prawda jest taka, ¿e w latach 1990-2001, w Chinach
dosz³o do podwojenia produktu
narodowego, a w Rosji poradzieckiej dochód spad³ o po³owê, tak
¿e podczas gdy Chiñski produkt
by³ mniejszy od Rosyjskiego w
1990 to w 2001 by³ ju¿ dwa razy
wy¿szy, a w takiej Polsce produkt
by³ wy¿szy w 2001 roku tylko o
jak¹œ jedn¹ pi¹t¹.
Tych ró¿nic w osi¹gniêciach
gospodarczych trzeba szukaæ w
pañstwie – œciœlej w jakoœci pañstwa. To, ¿e Japonii uda³ siê cud
to dlatego, ¿e tam zaanga¿owa³o
siê w gospodarkê wyj¹tkowo
sprawne pañstwo, podobnie jak w
Chinach, gdzie nie zaszkodzi³o
gospodarce to, ¿e pañstwo by³o
tak aktywne, gdy¿ by³o to wyj¹tkowo sprawne pañstwo.
Podczas gdy Japoñskie pañstwo
okaza³o siê sprawniejsze ni¿ to
dzia³aj¹ce w ramach modelu
europejskiego, Chiñskie pañstwo,
w ostatnim dziesiêcioleciu tzw.
reform rynkowych, okaza³o siê
wyj¹tkowo sprawne podczas gdy
pañstwo w Europie Wschodniej
oraz w by³ym Zwi¹zku Radzieckim uleg³o rozk³adowi – sta³o siê
zupe³nie niesprawne.
rode³ tego, trzej szczególnej
sprawnoœci pañstwa w azjatyckim
modelu szukaæ nale¿y w kulturze
tych krajów, mianowicie w specyficznej koncepcji pañstwa. W tej
koncepcji, spo³eczeñstwo ma
obowi¹zek pos³uszeñstwa wobec

pañstwa ale pañstwo ma obowi¹zek wobec spo³eczeñstwa - odpowiedzialoœæ za jego dobrobyt i
bezpieczeñstwo.
Tego rodzaju pañstwo nie jest
wynikiem jakiegoœ pisanego
kontraktu, czy formalnej umowy,
ale konsekwencj¹ tego, ¿e w³adca
nie czuje siê najwy¿sz¹ osob¹,
ponad spo³eczeñstwem, oraz jego
prawami, ale oœwiecon¹ osob¹,
obdarzon¹ przymiotami takimi
jak poczuciem sprawiedliwoœci,
g³êbok¹ wiedz¹ a tak¿e samodyscyplin¹.
O tym, ¿e w³adca w azjatyckiej
kulturze nie jest najwy¿szym
autorytetem, gdy¿ ten autorytet
pochodzi od podw³adnych, którzy
w ka¿dej chwili mog¹ wypowiedzieæ pos³uszeñstwo, œwiadczy
fakt, ze w Chinach, w Zakazanym
Mieœcie, tron imperatora stoi na
podwy¿szeniu ale nad tronem
imperatora wisi ¿elazna kula,
która mo¿e nagle spaœæ.
Jest jeszcze inny sekret azjatyckiego pañstwa, który wyjaœnia
ten paradoks dlaczego tam jest
wiêcej pañstwa a mimo to gospodarki radz¹ sobie lepiej, mianowicie to, ¿e w tej kulturze, pañstwo œwiadomie robi miejsce dla
obywateli, ¿eby mogli jak najlepiej zaj¹æ siê swoimi sprawami
bytowymi w ramach swych talentów i mo¿liwoœci.
Innymi s³owy, to jest pañstwo,
które u¿ywa swej w³adzy tylko na
tyle na ile to jest potrzebne, a nie
¿e stara siê egzekwowaæ swój
autorytet nawet wtedy, gdy jedynym powodem dla dzia³ania
pañstwa jest po prostu okazanie
si³y pañstwa, nawet ze szkod¹ dla
inicjatywy zwyk³ych ludzi, których praca jest Ÿród³em dochodów, z których ¿yje w³adza.

naprawdê jakaœ gra w nieznane
klocki? Widaæ to na polskim
przyk³adzie wrêcz okrutnie.
Sposób prywatyzacji pañstwowych przedsiêbiorstw. I tutaj
sensacyjne zdania prezesa warszwskiej gie³dy, ¿e mo¿na by³o
prywatyzowaæ do kieszeni Polaków poprzez sprzeda¿ im w³aœnie
akcji tak jak mia³o to miejsce w
przypadku sprywatyzowanego
ostatnio Banku. W Polsce sensacyjny skandal goni jeden za
drugim tak, ¿e ¿aden pisarz nie
œmia³by tyle wpisaæ na karty
swych ksi¹¿ek, bo czytelnicy
uznaliby go za jakiegoœ wariata
czy grafomana. A tu w Polsce
proszê bardzo: afera Orlen, Pêczaka, Starachowicka, Kaczmarka... ³ódzka itd. I na 11 listopada
kiedy za plecami Prezydenta
ustawi³a siê familia, to Prezydent
upomnia³ opozycjê niczym dziedzic swych fornali. SENSACJA!!
I reaktywowanie starych sloganów. Prezydent siê zez³oœci³,
¿e mu tak dobrze rz¹dzone pañstwo opozycja rzekomo rozmontowuje. Wiêc mo¿e zacytujmy
Brechta , ”¿e kiedy Partii nie
pasuje Naród, to trzeba sobie
Naród zmieniæ”. Zdanie jest
wieloznaczne, prawda ? Ciekawe
czasy. Gromada hultai kradnie
Ojczyznê, Prezydent siê gniewa,
opozycja szuka kluczy do Berezy
Kartuskiej (by³ to polski obóz
koncentracyjny stworzony za

sanacji dla przeciwników politycznych. Tak proszê Pañstwa to s¹
fakty !!!), polskie bezrobocie
gnije w piwnicach Londynu,
siostra 2-gi rok szuka pracy w
milionowym mieœcie i tak bez
koñca, smutkiem zionie z Polski.
Wstyd i hañba ¿e wytykaj¹ czo³owym urzêdnikom ich drañstwo i
nikt nie ma odwagi powiedzieæ
przepraszam i odejœæ. Czym jest
negatywna lustracja Oleksego,
Jaskierni, proces Wachowskiego?
A Pamiêtacie pañstwo ¿e Sejm
kiedyœ np. na proœbê Jaskierni
skorygowa³ ustawê o maszynach
graj¹cych, z której w³aœciciele ich
mieli odnieœæ korzyœæ. I okaza³o
siê ¿e najwiêksz¹ ich iloœæ ma
bodaj¿e asystent polityczny pos³a
J. Czy to ju¿ jest Sodoma i
Gomora? A mo¿e tylko drobny
odprysk z œwiatowego skarbca
sensacji politycznych? Bo jak to
siê sta³o ¿e po wyborach w USA,
do Pary¿a na badania polecia³
Jasyr A. i wróci³ w zalutowanej
trumnie. A kiedy go grzebali
w³aœnie w zamkniêtej skrzynce
co jest wbrew odwiecznemu prawu jego Narodu, ja przypomnia³em sobie ¿e z Moskwy tak odes³ali Bieruta i chyba Gotwalda.
Wiêc kiedy grzebali pierwszego
terrorystê œwiata to w USA premier Blair i Busch powiedzieli:
“a teraz ³atwiej dojdziemy do
porozumienia na wschodzie”
pomijam wypowiedzi w Izraelu.

A¿ skóra mi cierpnie. Bo w miêdzyczasie okaza³o siê ¿e w Teatrze w Moskwie te sto kilkadziesi¹t uœmierconych ludzi podczas
ataku si³ bezpieczeñstwa i tak by
umar³o bo byli chorzy, (to s¹
prawdziwe s³owa z raportu) zaœ w
Italii premier Berlusconi zapowiedzia³ ¿e kupi sobie jak¹œ
spó³kê naftow¹ z Rosji, choæ
mo¿e porz¹dzi ni¹ za 8 lat, bo taki
wyrok szykuje mu s¹d w Mediolanie. Ludzie, co siê dzieje?! Uf
albo zacznê czytaæ jakiego Nostradomusa, albo… wrócê w
krainê polsk¹ z przed wieków.
Czytaj¹c jej historiê na moment
ok³amiemy siê zeœmy nie najgorsi
z najgorszych. Jak by³o? Ró¿nie.
Ja œwiadomie piszê o tych Noblesse, którzy krajem rz¹dzili na jego
s³awê i chwa³ê. Pamiêtacie pañstwo ¿e Mieszko I i jego przodkowie budowali kraj ogniem i prawem. Jeszcze po Mieszku p³aczki
nie otar³y oczu a ju¿ syn jego
Boles³aw – którego najbli¿szym
przyjacielem by³ niemiecki cesarz
-Polskê w potêgê jeszcze wiêksz¹
obróci³. Czytaj¹c uwa¿nie o historii tamtych wieków nie znajdujê
jakiejœ zawziêtoœci czy mœciowoœci do s¹siadów. Jest wojna, s¹
mordy, s¹ ³upy... a potem jakieœ
sojusze, ma³¿eñstwa… wszystko
to krêci siê woko³o Narodowego
biznesu. Boles³aw Chrobry, wa¿¹cy dobrze ponad 100 kg tak siê
Dokoñczenie na stronie 19

Paradoks pañstwa
Tym, którzy w Polsce s¹ zdania, ¿e liberalna ekonomia Haeyka, oraz innych naukowców z
tzw. szko³y austriackiej, s¹ zwolennikami rynku oraz wrogami
pañstwa, warto przypomnieæ, ¿e
nie kto inny tylko w³aœnie Hayek
sformu³owa³ tezê na temat tzw.
paradoksu pañstwa, ¿e pañstwo
ogranicza wolnoœæ ale dlatego
wolnoœæ jest mo¿liwa.
Uwa¿a³ on, ¿e po to, ¿eby ka¿dy cieszy³ siê wolnoœci¹, ka¿dy
musi uznaæ prawa innych do
wolnoœci, a nie tylko staraæ siê
dbaæ o w³asne sprawy, a po to,
¿eby prawa ka¿dego do wolnoœci
- przeciw intruzji ze strony innych
jednostek - by³y przestrzegane,
ludzie musz¹ przekazaæ pañstwu
prawo do egzekwowania – utrwalania - tych praw.
Ta teza odnosi siê nie tylko do
kwestii politycznych ale i gospodarczych, innymi s³owy odnosi
siê ona nie tylko do demokracji
jako organizacji ¿ycia politycznego opartej na idei wolnoœci –
konkurencyjnych wyborów w³adz
- ale i do rynku jako organizacji
ekonomicznej, równie¿ opartej na
idei wolnoœci – konkurencyjnej
produkcji dóbr.

Skoro pañstwo jest tak wa¿ne
dla funkcjonowania wolnoœci –
demokracji i rynku, to wynika
st¹d prosty wniosek, ¿e tak
demokracja jak i rynek zale¿¹ od
jakoœci pañstwa, od tego czy jest
to pañstwo odpowiedzialne,
uczciwie u¿ywaj¹ce swej – nadanej – w³adzy, czy jest to pañstwo
nieodpowiedzialne, nieuczciwie –
nadu¿ywaj¹ce swej w³adzy.
Oczywiœcie powy¿sza uwaga
odnosi siê te¿ do tych systemów,
które nie s¹ oparte na idei wolnoœci, a wiêc do systemów autorytatywnych, gdy¿ w tych warunkach wszystko zale¿y od tego czy
pañstwo, które jest nie tylko nieobieralne ale rz¹dzi produkcj¹,
zachowuje siê w sposób odpowiedzialny czy odwrotnie – nieodpowiedzialny.
To rozró¿nienie jest bardzo
istotne przy analizowaniu ró¿nych
form kapitalizmu, gdy¿ mamy do
czynienia z dwoma podstawowymi modelami – europejskim i
azjatyckim, podobnie jak w
przypadku post-komunizmu, czyli
nowo budowanych kapitalizmów
– gdzie mamy model europejski
oraz azjatycki- jak w Chinach czy
w Wietnamie.
Ró¿nice te, jeœli chodzi o rozwiniêty kapitalizm, bior¹ siê st¹d,
¿e w modelu europejskim jest
mniej pañstwa ni¿ w modelu
azjatyckim, ¿eby wzi¹æ za przyk³ad Angliê i Japoniê. St¹d, w

Noblesse Oblige (7)
Marrek Paccholiik
…..no to wreszcie w Polsce
udaje siê krêciæ ca³kiem interesuj¹cy serial obyczajowy, którego
odcinki goni¹ jeden za drugim w
takim tepie, ¿e niejeden re¿yser z
wielkiego œwiata winien lekcje u
nas pobieraæ. Jaki serial? “ Premier i jego dru¿yna ‘. To jest
niewiarygodne jak nisko potrafi¹
upaœæ ludzie za blicht zaszczytów, w¹tpliwe honory i apana¿e.
Szkoda wymieniaæ nazwiska tej
gromady hultai.
Ostatnio mia³em okazjê czytaæ
artyku³ w jakich to spó³kach
biznesowych i kto robi jakie
pieni¹dze. To¿ to szok. W wiod¹cych w pañstwie firmach czo³owe
sto³ki prezesów obsadzaj¹ ¿ony i
rodziny najbardziej wp³ywowych
ludzi w OjczyŸnie. Czytaj¹c zaœ
¿yciorysy tych “prezesów, doradców …etc.” nie znajdujê ¿adnych
podstaw do pe³nienia tych funkcji
o czym œwiadczy czêsto brak
pokoñczonych stosownych szkó³.

Ten polski fenomen ¿e mo¿na
rz¹dziæ firm¹ z ekonomicznego
fotela bêd¹c z wykszta³cenia np.
nauczycielk¹ zastanawia mnie
czym w takim razie s¹ ekonomiczne studia? Alfred Nobel
wogóle uwa¿a³ ¿e ekonomiœci nie
tworz¹ ¿adnej nauki i nie ¿yczy³
sobie aby im przyznawaæ nagrodê
jego imienia. Z kolei w kanadyjskim radio s³ysza³em jak ktoœ z
wielkich kanadyjskich banków
powiedzia³: “my nie wiemy tak
naprawdê dlaczego kurs dolara
kanadyjskiego roœnie?” I zaraz
potem us³ysza³em podobn¹ wypowiedŸ w polskim dzienniku odnoœnie polskiej z³otówki. Ca³e lata
od ukoñczenia Akademii Ekonomicznej wierzy³em, ¿e tzw. kurs
walut jest do wyt³umaczenia, a tu
takie sensacje. Czym wiêc jest
Ekonomia? Nie wo³am do dyskusji ksiêgowych co mozolnie
przerabiaj¹ cyferki jako owoc
pracy klienta, nie pytam o to
studentów ró¿nych turystyk,
handlu, menad¿erów, doradców
finansowych, mutulal funds itd.
Po prostu czym jest ta Ekonomia? Je¿eli np. gie³d¹ w NY
rz¹dzi jeden facet Mr. Greespan,
na rynku funduszy dominuje od
lat Warren Buffet. Mo¿e to

.
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Dokoñczenie ze strony 1
tzw. afera Rywina czy Orlenu.
Obecnie nie jesteœmy ugrupowaniem rz¹dz¹cym, ani te¿ nie
mamy znacz¹cego wp³ywu na
sprawowanie w³adzy, dlatego
mo¿emy robiæ tylko tyle ile mo¿e
w tym zakresie robiæ partia opozycyjna. Z pewnoœci¹ swoje zadanie w Sejmie w zakresie ujawniania afer spe³niamy dobrze. Dziêki
nam, Polacy dowiedzieli siê du¿o
prawdy o Polsce. Jeœli chodzi o
uszczelnianie polskiego systemu
podatkowego wnieœliœmy do
Sejmu wiele projektów ustaw, w
tym projekt o zasadach funkcjonowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. W
Sejmie jednak liczy siê wiêkszoœæ. Decyzje podejmuj¹ nie ci
co maj¹ racjê, tylko ci co maj¹
wiêksz¹ liczbê pos³ów. Trudno
jest w takiej sytuacji uchwaliæ
ustawy porz¹dkuj¹ce system podatkowy, jeœli wiêkszoœæ w obecnym Sejmie maj¹ si³y polityczne,
które rz¹dz¹c przez ostatnie piêtnaœcie lat ten system budowa³y.
Zwalnia³y z p³acenia podatków
du¿e firmy zagraniczne w tym
super i hypermarkety. Te si³y nie
s¹ zainteresowane w porz¹dkowaniu systemu podatkowego w
odniesieniu do du¿ych firm zagranicznych, bo przecie¿ mog³yby
wyjœæ du¿e afery korupcyjne. T¹
sprawê bêdziemy mogli uporz¹dkowaæ, kiedy Samoobrona przejmie w³adzê w kraju lub uzyska
znacz¹cy wp³yw na jej sprawowanie.
D..W..K.: Podczas niedawnej X
Œwiatowej Konferencji Gospodarczej Polonii zapyta³em publicznie
Ministra Jacka Piechotê jak rz¹d
SLD mo¿e rezygnowaæ z d³ugofalowego finansowania bud¿etu
przez sprzeda¿ PKO, którego trzy
lata temu obiecywali nie prywatyzowaæ, a jednoczeœnie podnieœæ
sk³adkê na ZUS, co dalej zredukuje miejsca pracy. Odpowiedzia³
mniej wiêcej, ¿e zarz¹dzanie
bankiem pañstwowym jest z³e,
natomiast banki prywatne zarz¹dzane s¹ œwietnie. Poda³ przyk³ad
niewydolnoœci PKO BP w przypadku Stoczni Szczeciñskiej. Nie
mia³em okazji mu odpowiedzieæ,
¿e w przypadku niekompetentnego zarz¹du mo¿na i trzeba go
wymieniæ. Wœród Polonii Kanadyjskiej s¹ m³odzi ludzie, którzy
ukoñczyli studia kierunkowe w
Kanadzie i spokojnie mogliby
œwietnie zarz¹dzaæ Pañstwowym
Bankiem PKO BP. Przecie¿ przed
wojn¹ firmy pañstwowe, takie jak
PKP czy Pañstwowy Przemys³
Zbrojeniowy by³y bardzo wydajne. Jak Samoobrona wyobra¿a
sobie rolê Sektora Publicznego w
Polsce, zw³aszcza, ¿e pañstwo
wyprzedaje siê ¿eby redukowaæ
deficyt bud¿etowy (w roku 2004
wynosz¹cy 10 mld USD tj. 35
mld z³ ). Czy pañstwowe bêd¹ w
Polsce wkrótce tylko Policja,
Wojsko i mo¿e Poczta?
A..L : Panie Redaktorze zada³
Pan bardzo obszerne pytanie zawieraj¹ce wiele w¹tków. Szczegó³owe omówienie tych zagadnieñ to nic innego jak wspó³czesne problemy Polski. Postaram
siê w du¿ym skrócie, ale precyzyjnie przedstawiæ mój pogl¹d w
tych kwestiach. Dla kogoœ jak Pan
mieszkaj¹cego za granicami
Polski postawa ministra Rz¹du

skie, usprawniæ jego funkcjonowanie, wprowadza przejrzystoœæ
zarówno w sferze uprawnieñ jak i
odpowiedzialnoœci wszystkich
struktur i organów w³adzy. Nasz
program daje nadziejê ludziom na
normalne i godne ¿ycie za uczciw¹ pracê wykonywan¹ w kraju.
Jeœli wyborcy udzieliliby nam
takiego poparcia, ¿e sami nie moglibyœmy obj¹æ w³adzy w kraju,
ale daliby nam mo¿liwoœæ wspó³rz¹dzenia, jesteœmy gotowi rz¹dziæ krajem na naszych warunkach programowych w ka¿dej koalicji s³u¿¹cej Polsce i jej obywatelom z LPR i PSL tak¿e. LPR i
PSL s¹ nam najbli¿si programowo i taka koalicja by³aby koalicj¹
naturaln¹. Ale chcê tak¿e podkreœliæ, ¿e jesteœmy przygotowani
do rz¹dzenia Polsk¹ samodzielnie, jesteœmy sk³onni rz¹dziæ w
koalicji z innymi ugrupowaniami,
ale tylko na warunkach programowych Samoobrony. Obecnie
tylko program spo³eczno-gospodarczy Samoobrony mo¿e odmieniæ kierunek polityki spo³ecznogospodarczej naszego kraju, co da
w efekcie poprawê warunków ¿ycia Polakom.
Inne ugrupowania nawet nie
wstydz¹ siê g³osiæ publicznie, ¿e
nie maj¹ programu spo³ecznogospodarczego dla Polski - nie
maj¹ programu ale rw¹ siê do
przejêcia w³adzy.
D..W..K.: Podstawowym zarzutem wobec Samoobrony jest, ¿e
s¹ Panowie parti¹ spo³ecznego
protestu, natomiast nie macie
alternatyw do tego co nieprzerwanie stosuje nominalna prawica i
nominalna lewica. Jednak dwa
tygodnie temu s³ysza³em z Pañskich ust ( w Sejmie ) propozycje,
które brzmia³y dla mnie bardzo
zachêcaj¹co. Proponowa³ Pan
Dokoñczenie na stronie 9

Rz¹d Samoobrony?
Rzeczypospolitej wyra¿aj¹cego
pogl¹d, ¿e wszystko co pañstwowe jest z³e, a tylko prywatne jest
dobrze zarz¹dzane mo¿e byæ
zaskakuj¹ca. Ludzi dzia³aj¹cych i
pracuj¹cych w Polsce obecne
dzia³ania kolejnych rz¹dów nie
zaskakuj¹. Bez wzglêdu na to czy
s¹ to kolejne rz¹dy wywodz¹ce
siê z si³ tak zwanych prawicowych czy z tak zwanej postkomunistycznej lewicy. Wszystkie one
realizuj¹ ideologiê skrajnie liberaln¹ i podporz¹dkowuj¹ swoje
dzia³ania zagranicznemu kapita³owi. Interesy narodowe, interesy
polskie dla nich nie maj¹ ¿adnego
znaczenia. Ulegli oni ideologii
globalizacji i tak jak kiedyœ bezkrytycznie s³u¿yli „wielkiemu
bratu” na wschodzie Zwi¹zkowi
Sowieckiemu, tak teraz bezkrytycznie s³u¿¹ kapita³owi zachodniemu. Jeœli takie pogl¹dy prezentuj¹
ludzie, którzy nienawidzili PRLu i pañstwowej w³asnoœci w
poprzednim ustroju mo¿na to
jeszcze zrozumieæ. Pan przytoczy³
wypowiedŸ Ministra Piechoty,
cz³owieka, który nale¿y do tej
opcji politycznej, której dzia³acze
w czasach PRL-u w ankietach
personalnych najczêœciej mieli
napisane „¿arliwy komunista”.
Dla tych ludzi w czasie PRL-u
nawet prywatna budka z warzywami by³a przejawem kapitalistycznego imperializmu. Teraz dla
tych samych ludzi nawet najbardziej strategiczna dziedzina gospodarki musi byæ przejêta przez
prywatny kapita³ i to najlepiej zagraniczny. To jest efekt Okr¹g³ego Sto³u i porozumienia z Magdalenki. Bez wzglêdu na to czy w
Polsce rz¹dz¹ ekipy postsolidarnoœciowe czy postkomunistyczne,
uk³ad z Magdalenki obowi¹zuje i
wszystkie ekipy rz¹dz¹ce naszym
krajem wysprzedaj¹ maj¹tek narodowy.
WeŸmy przyk³ad Stoczni
Szczeciñskiej na który powo³uje
siê Minister Piechota. K³opoty
tego przedsiêbiorstwa nie by³y
wynikiem niewydolnoœci PKO
BP tylko wynikiem zwyk³ego z³odziejstwa. Trudno, ¿eby Bank
pokrywa³ straty spowodowane
tym, ¿e kierownictwo Stoczni te
pieni¹dze po prostu zdefraudowa³o. W³aœnie przed szczeciñskim
S¹dem Okrêgowym 12 paŸdziernika br. rozpoczyna siê proces
siedmiu by³ych cz³onków zarz¹du
Stoczni Szczeciñskiej. Byli prezesi s¹ oskar¿eni o nara¿enie przedsiêbiorstwa na 70 mln z³ strat.
Samoobrona jest przekonana,
¿e nie forma w³asnoœci decyduje
o pomyœlnoœci jakiegokolwiek
przedsiêbiorstwa, a sposób jego
zarz¹dzania. I tu w³aœnie na potwierdzenie tego pogl¹du dobrym
przyk³adem jest w³aœnie Stocznia
Szczeciñska. Kiedy Stocznia popad³a w najwiêksze k³opoty i
musia³a upaœæ by³a przedsiêbiorstwem prywatnym. To prywatni
w³aœciciele i kierownictwo Stoczni dzia³aj¹ce w imieniu tych
w³aœcicieli doprowadzi³o do jej
upadku, do tragedii tysiêcy ludzi
zatrudnionych w Stoczni a nie

A.. Leppeer: “S
Sam
moobrrona jest gotoowa doo rz¹dzeenia Polskk¹”

pañstwowy Bank PKO BP.
Równie¿ Samoobrona jest przekonana, ¿e uczciwi dobrze wykszta³ceni fachowcy s¹ w stanie
dobrze zarz¹dzaæ pañstwowym
maj¹tkiem. Pañstwowe przedsiêbiorstwa w gospodarce rynkowej
maj¹ swoje miejsce.
Do zarz¹dzania takimi przedsiêbiorstwami, bankami, firmami
ubezpieczeniowymi, ró¿nymi innymi instytucjami finansowymi
ale tak¿e przedsiêbiorstwami produkcyjnymi, hutami, kopalniami
s¹ dobrze przygotowani ludzie
zarówno na uczelniach zagranicznych w Kanadzie jak i w Polsce.
Nasze wy¿sze uczelnie maj¹ dobr¹ miêdzynarodow¹ markê i
kszta³c¹ dobrych fachowców, którzy mog¹ kierowaæ tak¿e pañstwowymi przedsiêbiorstwami.
Problem jednak polega na tym, ¿e
przez 15 lat w sposób dogmatyczny prywatyzowano nie dopuszczaj¹c do kierowania tymi przedsiêbiorstwami ludzi nie godz¹cych siê na dogmatyczn¹ wysprzeda¿ maj¹tku. Dotychczas rz¹dz¹ce ekipy i wywodz¹cy siê z
nich prywatyzatorzy doprowadzili
do paradoksu niezrozumia³ego dla
rozs¹dnych ludzi. Maj¹tek Polski,
którego w³aœcicielem by³o pañstwo sprzedawali zagranicznym
firmom pañstwowym i nazywali
to prywatyzacj¹. Samoobrona
Rzeczpospolitej Polskiej zdecydowanie sprzeciwia siê wyprzeda¿y ca³ego publicznego maj¹tku, opowiadamy siê za koncepcj¹
pozostawienia strategicznych sektorów gospodarki w dyspozycji
pañstwa.
Jeœli jednak przez kilka nastêpnych lat przy w³adzy utrzyma³yby
siê si³y liberalne, to w Polsce
mo¿e dojœæ do ca³kowitej wyprzeda¿y maj¹tku.
D..W..K..: Je¿eli podczas nastêpnych wyborów Polacy pójd¹ po
rozum do g³owy, zauwa¿¹, ¿e

ka¿dy nastêpny rz¹d jest gorszy
od poprzedniego i wyjd¹ poza
przek³adaniec „prawica - lewica”,
czy Samoobrona jest przygotowana do przejêcia rz¹dów, powiedzmy w koalicji z LPR i PSL?
A..L.. : Chcê zapewniæ wszystkich Polaków, tych mieszkaj¹cych w kraju jak i poza granicami
Polski, w Kanadzie, Stanach
Zjednoczonych, Ameryce Po³udniowej i wszêdzie tam gdzie s¹
Polacy, ¿e jeœli bêdzie taka wola
spo³eczeñstwa wyra¿ona w wyborach to Samoobrona jest przygotowana do rz¹dzenia krajem.
Wbrew temu jaki obraz Samoobrony chcia³yby kreowaæ media
dzia³aj¹ce w kraju, Samoobrona
ma dobrze przemyœlany i zapisany program spo³eczno - gospodarczy oraz dobrze przygotowane
kadry do realizacji naszego programu. Nasz program jest tak
skonstruowany, ¿e jego realizacja
mo¿e uporz¹dkowaæ pañstwo pol-
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zowane kraje prowadz¹ swoj¹
politykê gospodarcz¹ korzystn¹
dla swoich obywateli, a nie dla
rynków finansowych i kapita³u
spekulacyjnego. My te¿ chcemy
¿eby polska polityka i dzia³ania
polskich w³adz by³y korzystne dla
obywateli.
D..W..K.: Kiedy 4 paŸdziernika
2004 r. pyta³em o wy¿sze progi
podatkowe Pana Marka Borowskiego, które objê³yby np. prezenterów telewizyjnych, którzy zarabiaj¹ w Polsce niewiarygodne
sumy kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych miesiêcznie, odpowiedzia³,
¿e mog³yby wtedy natychmiast
powstaæ jednoosobowe firmy, a
podatek CIT ( Corporate Tax)
wynosi w Polsce 19%. Jakoœ
Kanada i USA daj¹ sobie z tym
radê stosuj¹c jednoczeœnie szereg
ulg inwestycyjnych wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ. Czy naprawdê nie mo¿na w Polsce opodatkowaæ bogaczy?
A .. L .: Pan Marek Borowski
nale¿y do ludzi, którzy przez 15
lat rz¹dzili Polsk¹. To oni doprowadzili do biedy miliony rodzin
w Polsce. To oni chowaj¹c siê za
lewicowy szyld chronili w Polsce
bogaczy. Teraz nie maj¹c ¿adnych argumentów do obrony
w³asnej przez 15 lat prowadzonej
polityki nie potrafi¹ odpowiadaæ
sensownie nawet na tak proste
pytania. Na pytanie które Pan
zada³ Markowi Borowskiemu nie
tylko on, ale tak¿e inni przedstawiciele tego liberalnego nurtu w

sposób nieprawdziwy odpowiadaj¹, ¿e bogaci albo unikn¹ p³acenia
podatków zak³adaj¹c w³asne firmy, albo wyprowadz¹ siê do innych krajów. Takie odpowiedzi to
zwyk³a bzdura. Jak osoba zatrudniona w mediach do których pan
nawi¹za³ czy na funkcji cz³onka
zarz¹du jakiejœ spó³ki np. Orlen
mo¿e za³o¿yæ jednoosobow¹ firmê i p³aciæ podatek CIT zamiast
PIT? To jest najwiêksza niedorzecznoœæ jak¹ Marek Borowski
wymyœli³. Mo¿na by zapytaæ
pos³a Borowskiego: “Czy prezydent, premier i ministrowie rz¹du,
których 50% skala podatkowa
zaproponowana przez Samoobronê by dotyczy³a za³o¿¹ firmy
jednoosobowe i te¿ bêd¹ swoje
obowi¹zki wype³niaæ w imieniu
firmy?’.
Niektórzy tak¿e mówi¹, ¿e w
takim razie, bogacze zmieni¹
miejsce zamieszkania, wyjad¹ do
innych krajów i tam bêd¹ p³aciæ
ni¿sze podatki. W takiej sytuacji
ja odpowiadam - a gdzie¿ to oni
mog¹ wyjechaæ, chyba do afrykañskiego buszu, bo we wszystkich cywilizowanych krajach w
Europie, w Kanadzie, Stanach
Zjednoczonych stopa procentowa
podatków dla bogaczy przekracza
50 % a w Niemczech siêga nawet
60%.
Pyta Pan tak¿e dlaczego w
Polsce nie mo¿na sobie poradziæ z
opodatkowaniem bogaczy, chocia¿ w innych krajach w Kanadzie
i USA z tym problemem poradzono sobie ju¿ dawno. W Polsce nie
mo¿na sobie z tym problemem
poradziæ dlatego, ¿e od 15 lat w³adzê sprawuj¹ ugrupowania
polityczne, które chroni¹ przede
wszystkim bogaczy. Dok¹d

wp³yw na w³adzê tych ugrupowañ
bêdzie siê utrzymywa³ tego problemu siê nie rozwi¹¿e. Bogaci
bêd¹ coraz bardziej siê bogaciæ i
bêdzie przybywaæ w Polsce biednych. Szykuj¹ca siê do objêcia
w³adzy Platforma Obywatelska z
Rokit¹, Tuskiem i Gilowsk¹ publicznie deklaruje uporz¹dkowanie systemu podatkowego w Polsce. Jednak to uporz¹dkowanie
wed³ug Platformy polegaæ ma na
dalszym obni¿aniu podatków
bogaczom bez obni¿ania ich dla
ludzi biednych i œrednio zarabiaj¹cych.
D..W..K.: Dziêkujê za rozmowê.

Maria Kazimiera, królowa.”
Zwyciêski król pisa³ z
Wiednia: „Veni, vidi, Deus vicit”
(Przyjecha³em, zobaczy³em, Bóg
zwyciê¿y³„). Trzeba wiêc by³o
teraz wywi¹zaæ siê z zobowi¹zañ.
Kapucynów król sprowadzi³
do Warszawy ju¿ wczeœniej. Za
mieszkanie da³ im pocz¹tkowo
komnaty w Zamku Królewskim.
Zakonnicy nie chcieli jednak
¿adnego przepychu. Król zbudowa³ im przeto klasztor przy ulicy
Miodowej. Œlubowa³ budowê
koœcio³a - niewielkiego, jak prosili zakonnicy. Ju¿ w drodze pod
Wiedeñ król przes³a³ 15 tysiêcy
z³otych na pocz¹tek prac budowlanych... Wybudowanego piêknego koœcio³a kapucyni przyj¹æ
nie chcieli, wyda³ siê im zbyt bogato wyposa¿ony. Dopiero interwencja protektora zakonu, w³oskiego kardyna³a, i udzielona
przez niego dyspenza przyczyni³a
siê do udzielenia zgody zakonników na przyjêcie darowizny.
Œwi¹tynia zosta³a konsekrowana 11 listopada 1694 roku, w
21 rocznicê zwyciêstwa Jana III
Sobieskiego pod Chocimiem.
Wmurowana wtedy tablica g³osi³a: „Chrystusowi Zbawcy, wobec
uczniów przemienionemu na górze Tabor, król Polski Jan III,
wykonuj¹c œlub z³o¿ony w zwi¹zku ze zwyciêstwem pod Chocimiem i Wiedniem, wznosi ten
koœció³ i klasztor...”
Król czêsto przebywa³ w tym
koœciele, tak¿e w klasztorze, w

którym mia³ swe cele. Dwa lata
po konsekracji koœcio³a Jan III
zmar³ w Wilanowie. Zw³oki jego
przeniesiono 23 grudnia 1697
roku do tego koœcio³a, grzebi¹c
je w grobowcach zakonników. W
1716 roku z³o¿ono tam tak¿e
cia³o królowej Marii Kazimiery.
Dopiero w roku 1733 cia³a króla
i królowej przewieziono na
Wawel. Ma³o jednak kto wie, ¿e
do dnia dzisiejszego w kaplicy
królewskiej koœcio³a kapucynów
przy ul. Miodowej znajduje siê
serce Króla Jana !
Królowa zaœ Marysieñka, wywi¹zuj¹c siê ze z³o¿onych œlubów, sprowadzi³a po usilnych
staraniach - dopiero w roku 1687
- zakonnice z Francji. Przyp³ynê³y statkiem, jazda bowiem
przez Niemcy w tamtych czasach,
po reformacji, by³a niebezpieczna. W Gdañsku na 14 mniszek
czeka³y karoce królewskie, które
przewioz³y je do Warszawy. Te¿
pocz¹tkowo zamieszka³y w Zamku Królewskim a dopiero 27
czerwca 1688 roku mog³y siê
przenieœæ do w³asnej siedziby na
Rynku Nowego Miasta. Klasztor
ich powsta³ na bazie pa³acu
Kotowskich. Królowa kupi³a go
w 1687 roku, zakupuj¹c dodatkowo przyleg³e grunta i ogrody.
Tylman koñczy³ budowê koœcio³a, mniszki zaœ zajê³y siê wychowaniem „panien szlacheckich”. Na murze ich klasztoru
widnieje tablica, oznajmiaj¹ca,
¿e w póŸniejszych latach kszta³ci³y siê w tych murach m.in. Maria

Konopnicka i Eliza Orzeszkowa.
Koœció³ i klasztor odwiedzali
czêsto król i królowa, ró¿ni dostojnicy, biskupi z prymasem
Potockim, ksi¹¿ê Radziwi³³,
którego córka by³a mniszk¹
sakramentk¹ (tê nazwê benedyktynkom nada³ ponoæ sam król
Jan), rozbudowa³ pomieszczenia
klasztorne i szkolne.
Mniszki hojnie by³y obdarowywane kielichami, patenami, puszkami mszalnymi, ornatami, kapami, obrazami, precjozami, darami
pieniê¿nymi.
Grabiono je póŸniej z zemsty
za darowizny mniszek Insurekcji
Koœciuszkowskiej, Powstaniom
listopadowemu i styczniowemu.
Zamkniêto nawet im nowicjat...
W Powstaniu warszawskim, gdy
hitlerowcy zdobyli Wytwórniê
Papierów Wartoœciowych i otoczyli Œródmieœcie, sytuacja powstañców i mieszkañców Rynku i
Œródmieœcia sta³a siê tragiczna.
Ultimatum hitlerowskie g³osi³o,
¿e z ¿yciem ujœæ mog¹ tylko ci,
którzy do godziny 16,00 dnia 31
sierpnia przejd¹ na ich stronê.
Siostry sakramentki - jedna za
drug¹ - za zgod¹ przeoryszy ofiarowywa³y swe ¿ycie Bogu, prosz¹c o zwyciêstwo prawdy i dobra, o woln¹ Polskê. 31 sierpnia,
o godzinie 15.00 przesz³o tysi¹c
mieszkañców zgromadzi³o siê w
koœciele, jak te¿ w jego podziemiach, modl¹c siê, adoruj¹c
Œwiêt¹ Hostiê...
Straszliwe bombardowanie
Dokoñczenie na stronie 10

Rz¹d Samoobrony?
Dokoñczenie ze strony 8
wprowadzenie czwartego i pi¹tego progu podatkowego, tak jak w
Kanadzie oraz koniecznoœæ inwestycji pañstwowych, interwencjonalizmu, nawet kosztem podniesienia deficytu i dodruku inflacyjnego. To nie jest nic innego ni¿
zasady Keynesizmu, które do
niedawna stosowa³y przez wiele
dziesiêcioleci wszystkie rozwiniête kraje kapitalistyczne. Jaki jest
program ekonomiczny Samoobrony? Czy to bêdzie kontrolowana,
stopniowa dewaluacja przewartoœciowanej z³otówki, inwestycje
publiczne, spowodowanie obni¿enia stóp procentowych i opodatkowanie jednostek zamo¿nych?
Co Panowie proponuj¹ Polakom?
A..L.: Ma Pan racjê. Samoobrona jest parti¹, która powsta³a na
fali protestu przeciwko polityce
kolejnych ekip rz¹dowych. Polityce niszczenia poszczególnych
dziedzin gospodarki, rolnictwa,
budownictwa, przemys³u przetwórczego. Tak zwan¹ transformacjê ustrojow¹ i gospodarcz¹ na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
rozpoczêto od niszczenia polskiego rolnictwa, wyprzeda¿y i zamykania zak³adów pracy oraz zaprzestano niemal w ca³oœci realizacji nowych inwestycji w
budownictwie.
Takie dzia³anie wprowadzi³o do
polskiego ¿ycia spo³ecznego i
gospodarczego bezrobocie i biedê
w polskich rodzinach. Nic dziwnego, ¿e musia³ w naszym kraju

powstaæ ruch spo³eczny zdolny
przeciwstawiæ siê takiej polityce.
Samoobrona najpierw jako zwi¹zek zawodowy a póŸniej partia
polityczna podjê³a siê zadania
obrony obywateli przed tak¹
zgubn¹ polityk¹ kolejnych ekip.
Ale Samoobrona nie jest tylko
ruchem politycznego protestu.
Mamy opracowany plan spo³eczno - gospodarczy dla Polski i
chcê Panu powiedzieæ, ¿e nasz
program oparty jest na bazie
najnowoczeœniejszych teorii ekonomicznych i gospodarczych. Np.
teorie ekonomiczne g³oszone
przez jednego z najwybitniejszych ekonomistów œwiata, dwukrotnego laureata nagrody Nobla
Ratzingera, s¹ podstaw¹ programu spo³eczno-gospodarczego
Samoobrony. Jesteœmy gotowi do
sprawowania w naszym kraju
w³adzy. Propozycja podatkowa
jest tylko jednym z elementów
naszego programu. Polega ona na
tym, ¿e tak jak w innych cywilizowanych krajach Europy i œwiata ludzie bogaci maj¹ p³aciæ wy¿sze œwiadczenia na rzecz pañstwa,
a ludzie biedni mniejsze. W wiêkszoœci krajów Europy i w Kanadzie dla bogaczy stawka podatkowa przekracza 50%, chcemy
aby tak samo by³o w Polsce. Tak
samo chcemy aby w Polsce tak
jak w innych krajach interwencjonizm pañstwowy w gospodarce
s³u¿y³ ludziom. Nigdzie ju¿ na
œwiecie nie ma ca³kowicie liberalnej gospodarki. Wszystkie cywili-

Wota królewskie
Dokoñczenie na stronie 1
siê osób.
Gdy w pierwszych dniach marca 1945 roku stan¹³em na gruzach
zabudowañ ca³ego Nowego Rynku, z wystaj¹cymi kilkoma kikutami czêœci zgruchotanych wie¿
koœcielnych franciszkanów, dominikanów, paulinów i fary, ten
piêkny koœció³ le¿a³ w ruinie.
Lecz w latach piêædziesi¹tych,
gdy wywieziono gruzy z rynku, a
wokó³ sta³y rusztowania odbudowywanych domów, wznoszono z
ruin tak¿e i ten piêkny koœció³.
Nadzór nad jego wznoszeniem,
wed³ug pierwotnego planu Tylmana, sprawowali znakomici
polscy architekci, jak te¿ siostra
benedyktynka-sakramentka,
architekt z wykszta³cenia, dbaj¹ca
z wielk¹ trosk¹ o ka¿dy szczegó³
odbudowy. Szczegó³y zaœ zdobi¹ce fronton koœcio³a le¿a³y czêsto
pod murami koœcio³a, przechodnie przeto dotykali je, z myœl¹,
¿e gdy znajd¹ siê ju¿ wysoko bêd¹ mogli powiedzieæ swym
dzieciom lub wnukom: tê koronê
mia³em w swym rêku!
A koœció³ ten - to wotum królowej Marii Kazimiery („Marysieñki”) za zwyciêstwo jej mê¿a Jana
III Sobieskiego („Jachniczka”)
nad Turkami pod Wiedniem.
Król i królowa œlubowali 15 sier-

pnia 1683 roku w kaplicy karmelitów na Piasku w Krakowie, w
obecnoœci dworu królewskiego,
notabli miasta i wojska: Król - ¿e
jeœli zwyciê¿y Turków zbuduje
koœció³ i klasztor w Warszawie
ojcom kapucynom; Królowa zaœ
przyrzeka³a: „My, Maria Kazimiera, z ³aski Bo¿ej królowa
Polski, wzywamy najmo¿niejszej
protekcji Panny Przenajœwiêtszej
u Tego, przez którego królowie
króluj¹. Prosimy J¹, aby najmi³oœciwszemu panu i ma³¿onkowi
naszemu przyczyni³a wiktorii w
zapasach z wrogami Krzy¿a
œwiêtego i chrzeœcijañstwa. A w
razie otrzymanego nad bisurmanem zwyciêstwa, œlubujemy przywo³aæ z Francji panny Regu³y
œwiêtego Benedykta, oddane czci
Przenajœwiêtszego Sakramentu, i
tym Pobo¿noœciom ufundowaæ
klasztor w Warszawie oraz szczodrze go uposa¿yæ. Te panny,
bogomyœlnoœci¹ zajête, maj¹
zadoœæczyniæ za zel¿ywoœci,
jakie Najwy¿szy Majestat odbiera
w Przenajœwiêtszym Sakramencie. Maj¹ orêdowaæ za Rzeczpospolit¹ i jej ziemskim Majestatem, a m³odociane osoby p³ci
swojej maj¹ edukowaæ w bogobojnoœci i przystojnych ich stanowi naukach.. Tak mi dopomó¿
Bóg i Jego œwiêta Ewangelia.

[Rozmowê przeprowadzono 6ego paŸdziernika 2004 w siedzibie Partii Samoobrona R.P. w Al.
Jerozolimskich 30. Tekst autoryzowany]
P.S. Uwagi dla Cztelników:
PIT to indywidualny podatek dochodowy (Personal Income Tax).
W Polsce by³y dotychczas trzy
progi podatkowe: 19%, 30% i
40%. Czwarty próg w wysokoœci
50% Sejm uchwali³ ju¿ po przeprowadzeniu tego wywiadu. CIT
to skrót od Corporate Income
Tax, czyli podatek, który p³ac¹
przedsiêbiorstwa (w Polsce wynosi on 19%). „Libera³ami” nazywa siê w Polsce tê orientacjê
polityczn¹ jak¹ w Kanadzie czy w
USA okreœlamy jako neo-konserwatyw¹. Polscy tzw. „politycy liberalni” nie maj¹ nic wspólnego z
ideologi¹ centrowej Partii Liberalnej w Ottawie lub na szczeblu
Prowincji.
D.. W.. K..
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Jeerzyy Przyystaw
wa
Uniwersyyteet
Wrroc³aw
wskki

¿e to coœ ma zwi¹zek z rewelacjami ujawnianymi przy okazji
przes³uchañ przed Sejmow¹ Komisj¹ Œledcz¹ do zbadania sprawy

AGRARYŒCI
Jeerzyy Przyystaw
wa

Motto:
Adam Michnik:
Po prostu potrzebujecie takiej
propozycji i g³osów, by z nas
zrobiæ dekoracjê.
Stanis³aw Ciosek:
My starzy agraryœci. Dla nas
zawsze jest kwestia: kto kogo
zakopie do ziemi.
(K. Dubiñski, Magdalenka.
Transakcja epoki, Sylwa, Warszawa 1990, str. 173-4).
Powracam do tego w¹tku
„agrarnego”, bo przypomnia³ mi
go niedawno Aleksander Kwaœniewski w rozmowie z Tomaszem
Lisem. Po¿ali³ siê nasz obecny
prezydent kandydatowi na prezydenta przysz³ego, ¿e oto napadaj¹ na niego ze wszystkich stron,
g³ównie tacy ludzie jak Rokita
czy Giertych, i ¿e nie chodzi im w
tym wszystkim o Polskê, tylko, ¿e
stosuj¹ „podejœcie agrarne”.
Biedny Lis, za m³ody (choæ przecie¿ wcale nie tak m³ody!), ¿eby
rozumieæ tê subteln¹ gwarê starych czekistów, nie poj¹³ w lot o
co chodzi, wiêc trzeba mu by³o
t³umaczyæ rzecz, któr¹ czekista,
starszy wiekiem i doœwiadczeniem, tak zgrabnie w Magdalence
uj¹³.
Wtedy, w Magdalence, ³opaty
zosta³y od³o¿one na bok i schowane w szopie. Przy wódeczce i
zak¹skach rozstrzygniêto sporne
kwestie. Aleksander Kwaœniewski, który, najwyraŸniej, bardzo
siê t¹ sytuacj¹ bawi³, zaproponowa³ treœæ komunikatu: „Na
podstawie pieszczot z opozycj¹
przy ‘okr¹g³ym stole’ ustalono
podzia³ przyjemnoœci” (protokolant Dubiñski odnotowa³ to na str.
126).
Teraz jednak coœ siê dzieje, z
czego mo¿na by domniemywaæ,
¿e czas pieszczot min¹³. Dramatycznie uj¹³ to by³y naczelny
„Rzeczpospolitej”, Maciej £ukasiewicz, w dodatku „Plus-Minus”
z dnia 6-7 listopada. „Dzieje siê w
ostatnich dniach coœ niebywa³ego.
Pop³och i agresja rz¹dz¹cego obozu wobec opozycji i mediów - pocz¹wszy od prezydenta i marsza³ka Sejmu - osi¹gaj¹ niespotykan¹
wczeœniej skalê natê¿enia. Widaæ,
¿e dzieje siê coœ dziwnego. Ktoœ
wie coœ, czego my - zwykli obywatele - jeszcze nie wiemy. Ktoœ
siê czegoœ boi, mo¿e jeszcze wyp³yn¹æ coœ, co dramatycznie
wstrz¹œnie tym pañstwem.”
Jeœli tego „coœ” nie wie taki
„zwyk³y obywatel” jak Naczelny
Rzeczpospolitej, to có¿ maj¹ robiæ ci, co na salony wstêpu nie
maj¹? Mo¿na by domniemywaæ,

PKN ‘Orlen’. Rzeczywiœcie, przesuwa siê tam ponura procesja typów z pod ciemnej gwiazdy, w
których rêkach, jak siê okazuje,
znalaz³y siê kluczowe elementy i
decyzje dotycz¹ce najbardziej
¿ywotnych interesów gospodarczych i politycznych pañstwa.
Wszystkie te ¯agle, Kuny i Wiatry, ci bywalcy salonów, kumple
„Olka”, „Józka” i „W³odka”, nie
wiem czy to jest „towarzystwo
trzymaj¹ce w³adzê”, o którym
rozmawia³ Michnik z Rywinem ,
ale z pewnoœci¹ jest to „ towarzystwo przy towarzystwie”. W
ksi¹¿ce „Via bank i FOZZ” zastanawiamy siê jak to siê sta³o, ¿e
„nowa polityka ekonomiczna” i
reformy profesora Balcerowicza
nie specjalnie umo¿liwi³y start w
biznesie ludziom inteligentnym i
energicznym, odwa¿nym i przedsiêbiorczym, wykszta³conym i
znaj¹cym obce jêzyki, którzy
dzia³ali w podziemiu Solidarnoœci
ale nie weszli w uk³ady magdalenkowo-okr¹g³o-sto³owe - natomiast od razu umo¿liwi³y zawrotne kariery wczorajszym esbeckim ³apsom, ludziom, którzy za
ca³e kwalifikacje mieli pracê w
„spó³dzielni d³ugie ucho”? Z
zeznañ przed Komisj¹ Œledcz¹
wynika, ¿e to czysty przypadek:
ot, wystarczy³o mieszkaæ w tym
samym bloku co Pan W³odek,
Pan Olek czy Pan Józek i tam,
spotykaj¹c siê, jak s¹siad z s¹siadem, w windzie, w piaskownicy
na spacerze z dzieæmi, ewentualnie na imieninach czy urodzinach,
po s¹siedzku, wchodzi³o siê w
proste relacje biznesowe, ¿adnej,
oczywiœcie polityki, i mo¿na siê
by³o zajmowaæ ‘handlem kompensacyjnym” - jak Pan Oleg czy
Olek i zacz¹æ zamieniaæ kamazy
na pszenicê kazachsk¹, albo gaz
na naftê, albo...itd. itp. Dziêki tym
znajomoœciom z piaskownicy i
windy mo¿na by³o zaopiekowaæ
siê Panem W³odkiem, przypadkowo bezrobotnym sekretarzem
sowieckiej ambasady, który, nudz¹c siê z braku pracy, zabija³
czas grywaniem w tenisa z prezydentem, marsza³kiem Sejmu, premierem, no bo co mia³ robiæ cz³owiek bez pracy, w dodatku w
obcym kraju?
Myœlê, ¿e to nie te rewelacje na
przes³uchaniach mog¹ byæ przyczyn¹ wstrz¹su, o którym pisze
£ukasiewicz. W koñcu dla nas,
Polaków nie uczêszczaj¹cych na
salony, nie ma tam nic rewelacyjnego. Jakby siê nie zarzeka³
p. ¯agiel, ¿e nigdy nie mia³ nic
wspólnego z FOZZ, to my i tak
wiemy, ¿e to nieprawda, tak jak
nie wierzymy zaklêciom ani jego,
ani jego kumpli z osiedla, które
lud warszawski nazwa³ „Zatok¹
Czerwonych Œwiñ”, ¿e nie mieli
nic wspólnego ze s³u¿bami specjalnymi, a z panami Zacharskim
czy Czempiñskim spotykali siê,
najzupe³niej przypadkowo, w
windzie na Majorce czy na Krecie
i tylko po to, by zapytaæ „jak siê

pan ma, panie s¹siedzie? £adna
pogoda, nieprawda?” Ile by
„bia³ych ksi¹g” nie napisano w
sprawie Pana Józka Oleksego i ile
by procesów nie wygra³ Aleksander Kwaœniewski, my wszyscy
wiemy co s¹dziæ o ich za¿y³oœci z
Panem W³odkiem i jego kolegami. My wszyscy wiemy jak wygl¹da prawda o FOZZ, tak jak
wiedzieliœmy, jak wygl¹da prawda o Katyniu, mimo, ¿e intelektualiœci i prokuratorzy- wspierani
w tym, nota bene, przez naszych
zachodnich sojuszników - przekonywali nas, przez dziesi¹tki lat, ¿e
wygl¹da³a ca³kiem inaczej. Nasi
nowi „agraryœci” wymachuj¹ ³opatami i staraj¹ siê robiæ wra¿enie, jakby ju¿ jutro mieli zakopywaæ „agrarystów starych” Starzy zaœ broni¹ siê ¿a³oœnie wo³aj¹c: a wy, to co? A gdzie wyœcie
byli? Nie piliœcie z nami wódki,
nie zagryzaliœcie œledzikiem remoulade, nie odpowiadaliœcie
pieszczot¹ na pieszczoty? Nic tylko szambo i szambo?
Sympatyczny satyryk, Stanis³aw Tym, w tym samym numerze
„Rzeczpospolitej” wystawia opiniê Janowi Rokicie: „Pose³ Jan
Rokita zademonstrowa³ ca³ej
Polsce coœ niezwyk³ego. Zademonstrowa³ mianowicie, ¿e niezale¿noœæ pogl¹dów, rozum, wiedza i inteligencja, a przy tym
uczciwoœæ i odpowiedzialnoœæ w
dochodzeniu do prawdy, wdziêk
wreszcie i sposób bycia - to
wszystko s¹ przymioty nie do
przecenienia.” Jak na satyryka,
mocno powiedziane.
A mnie siê w tym miejscu
przypomina satyra sprzed lat.
W³adys³aw Gomu³ka mia³ powiedzieæ o przymiotach cz³onków
PZPR: „cz³onkowie partii s¹ inteligentni i uczciwi”. Sta³o siê to
przedmiotem niestosownych
¿artów, bo nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e po³¹czenie tych trzech
cnót w jednym cz³owieku jest
absolutnie niemo¿liwe. O tych
sprzecznoœciach wewnêtrznych
zapomnia³ nasz nieoceniony
satyryk, wystawiaj¹c laurkê Janowi Rokicie. „Szambo!” - wo³a
Rokita. Tym razem pyta sam prezydent Kwaœniewski: Ile lat cz³owiek m¹dry, inteligentny i uczciwy jest gotów siedzieæ w szambie?
Nie dajmy siê zwodziæ i nie
ufajmy agrarystom starym, ani
m³odym, nie ufajmy wymachiwaniu ³opat¹. Zaufajmy sobie,
zaufajmy Polakom, wymuœmy
zmianê ordynacji wyborczej:
JOW to jedyny sposób rzeczywistego oczyszczenia tej stajni
Augiasza. Coœ tam siê dzieje, coœ
pêk³o w globalnym pancerzu, co
zwiêksza nasz szanse. Oto ojciec
chrzestny Leszka Balcerowicza,
specjalista od gigantycznych spekulacji finansowych, takich jak
FOZZ, ale przy których FOZZ to
ma³e piwo, s³ynny dobroczyñca
ludzkoœci, fundator niezliczonych
fundacji, wypowiedzia³ wojnê innemu dobroczyñcy, Georgowi
Bushowi. Jak widzimy, w tej walce dobroczyñców, p. Soros przegra³, ale mo¿e jeszcze nie do
koñca? Mo¿e to ta walka gigantów tak siê przek³ada na te
wstrz¹sy na górze? Mo¿e to dlatego Fundacja Batorego dosta³a
zielone œwiat³o na poruszanie
sprawy JOW i organizuje „debaty
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oksfordzkie” na ten temat? A i
sam George Bush niedawno potêpi³ Putina za to, ¿e chce wyeliminowaæ w Rosji JOW, bo to
gwa³t na demokracji! Nie wiemy
o co naprawdê chodzi Bushowi,
nie wiemy o co Sorosowi, nie
wiemy kto naprawdê reprezentuje
w Polsce ich interesy, dlatego
zadbajmy o swój interes. Interes
Polski to przede wszystkim JOW
w wyborach do Sejmu. Mo¿e
³opaty agrarystów nie bêd¹ do
tego potrzebne.
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Dokoñczenie ze strony 9
przebi³o kopu³ê i spód koœcio³a,
rozerwa³o i zawali³o wszystkich
zgromadzonych - co nie chcieli
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Wota królewskie
iœæ do wroga, by zachowaæ ¿ycie... „Kiedy trzeba - na œmieræ
id¹ po kolei / Jako kamienie
przez Boga rzucone na szaniec...”
-chcia³oby siê przypomnieæ s³owa
Wieszcza.
Zwêglony krucyfiks jest œwiadkiem tych tragicznych wydarzeñ.
Marmurowa tablica po prawej
stronie o³tarza Matki Bo¿ej
Ostrobramskiej upamiêtnia hitlerowsk¹ zbrodniê, lecz tak¿e i
szczodr¹ ofiarê wielu Sióstr
Sakramentek, którym - byæ mo¿e
- te¿ zawdziêczamy nasz¹
obecn¹ wolnoœæ.
Po lewej stronie o³tarza znajduje siê pomnik, profilowa p³askorzeŸba, Marii Karoliny, wnu-

czki króla Jana, córki jego syna
Jakuba, zmar³ej cztery lata po
œmierci kochanego dziadka.
Przekazujê Czytelnikom wiadomoœci o tych wotach królewskich, ich realizacji, dalszym
¿yciu, œmierci i ... wskrzeszeniu,
z pe³n¹ œwiadomoœci¹ ich wagi.
W dawnych czasach, lecz tak¿e i
w obecnych, proœby kierowane
do Boga „podpierane” by³y - i s¹
- przyrzeczeniami, œlubami,
wotami. S¹ to jakby „uk³ady”,
„wspó³zobowi¹zania”, „do ut
des”... My zaœ wotom podobnym
zawdziêczamy wiele wspani³ych
budowli, cennych dzie³, znakomitych dokonañ...
Jeerzyy Jasiieñskki
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Flaki
Wiies³aw
w Piechocki
Oczywiœcie w pierwszym rzêdzie pragnê historycznie przeprosiæ flaki za wszelkie obelgi, jakimi je obrzuca ludzkoœæ. Poniewa¿
nale¿ê si³¹ rzeczy do ludzkoœci,
jako jej element, symbolicznie i
indywidualnie je w tym miejscu
proszê o wybaczenie.
O flaki ! Ile¿ krytyk i brzydkich
s³ów musia³yœcie siê w miêdzyczasie wys³uchaæ! Ile¿ nies³usznych pomówieñ zosta³o wypowiedzianych w kierunku garnków, kot³ów, patelni, dzbanów,
pojemników, w których siê znajdowa³yœcie! Ale w³aœnie dziœ,
osobiœcie dojrza³em w 100% i
was w imieniu w³asnym oraz
tych, którzy siê na was jeszcze
nie poznali, przepraszam! Mam
nadziejê, i¿ te szczere s³owa
przemówi¹ do was. Mo¿e ju¿
nigdy nie bêdzie u mnie poczucia
wstydu, tak silnie zwi¹zanego ze
spo¿ywaniem was?
W moim ¿yciu zaistnia³yœcie
od negacji. Inni jedli was, a ja
was nienawidzi³em. Nie mog³em
wrêcz patrzeæ na te bia³e, bia³awe, ¿ó³te, ¿ó³tawe sk³adniki masy, na tê sflacza³¹ (dos³ownie)
materiê, jak¹ rzeŸnik wydoby³ ze
zwierzêcych ¿o³¹dków, wnêtrz.
Wasza szczególna struktura przelewaj¹cej siê przez palce i rêce
masy (przed pokrojeniem w paseczki) sprawia³a, ¿e moje oczy
zaciska³y siê automatycznie a ja
sam b³aga³em los o to, i¿ kiedy je
otworzê, ju¿ was nie bêdzie. Ale
by³yœcie. Ogl¹danie was by³o
jeszcze tzw. ma³ym piwem... Najgorszy by³ przy obróbce termicznej wasz dziwny, tzw. charakterystyczny zapach. To by³ w³aœciwie smród. Nie do zniesienia.
Nie! Nigdy nie zwymiotowa³em z
waszego powodu, ale ile razy
by³o ju¿ tak blisko ...
Ta przykra sytuacja (ja + flaki
= wieczni wrogowie!) trwa³aby
mo¿e bardzo d³ugo, (mo¿e zawsze?) ale dawno temu, jeszcze za
czasów PRL, w miejscu pracy
mego ojca, zorganizowano wy-

cieczkê zak³adow¹ do Paczkowa.
Ojciec postanowi³ mnie, ch³opca,
zabraæ ze sob¹, ukrywaj¹c nieoficjalny g³ówny punkt programu u
uczestników tej wyprawy, czyli
picie wódki niemal bez przerwy.
Natomiast opowiada³ wiele o oficjalnym celu: zwiedzaniu piêkna
miasta Paczkowa. Nie móg³ wiedzieæ natomiast, ¿e kiedy nasza
grupa wycieczkowa wyl¹duje na
obiad w lokalnym zak³adzie ¿ywienia zbiorowego nr. 357, podadz¹ nam was, flaki. I tylko flaki.
Na liœcie potraw by³o co prawda
coœ tam jeszcze, ale ju¿ abstrakcyjnie jedynie, dawno skreœlone
koœlawo o³ówkiem kelnera. Albo
flaki, albo nic! Stan¹³em zatem
przed dramatyczn¹ alternatyw¹.
Ze spuszczon¹ g³ow¹, kalkulowa³em têpo, siedz¹c przy nakrytym
cerat¹ stole. Co robiæ? Zawsze
mia³em apetyt. Jeœli nie zjem flaków, to umrê z g³odu... Nolens
volens, wzi¹³em ³y¿kê do rêki, zacz¹³em ni¹ wios³owaæ w talerzu
flaków z majerankiem. Przemog³em siê... Zatykaj¹c nos drug¹
rêk¹, wk³ada³em ³y¿kê za ³y¿k¹
flaki do ust...najpierw ostro¿nie,
powoli, potem nast¹pi³o, mówi¹c
muzycznie crescendo. Okaza³o
siê, ¿e prze¿y³em. Od³o¿y³em jedynie na brzeg talerza liœcie bobkowe. Co wiêcej: dziêki tej wymuszonej przez los metamorfozie
zacz¹³em was, flaki, akceptowaæ,
potem lubiæ, powoli marzyæ za
wszelkimi wykwintnymi wersjami, z polsk¹ (z majerankiem, tart¹
papryk¹, z chlebem, z piwem lub
pod wódeczkê) na czele. Nast¹pi³a faza mi³oœci.
Potem ju¿ by³a faza rozsmakowywania siê, szukania was wszêdzie, w PRL, w Europie, itd. Inaczej mówi¹c, przeszed³em koniunkturalnie z obozu krytyków,
oszczerców i przeœmiewców na
drug¹ stronê barykady - do tych,
którzy bez was nie mog¹ ¿yæ.
Dziêki wam prze¿y³em wiele
moralnych trosk, otoczonych tajemn¹ aur¹ etyczn¹. Mianowicie
ju¿ w czasie pierwszych podró¿y
do W³och, odkry³em w restauracjach danie, szczególnie ponêtne
w Rzymie: „la trippa alla romana“, czyli w³aœnie „flaki po rzymsku“. Okaza³o siê, ¿e wariant
w³oski to spore pociête kwadraty,
a nie paseczki jak u nas, a co
wa¿niejsze, i¿ posypane jesteœcie

tartym serem, nawet parmezanem
czasem i...te¿ smakujecie! Naturalnie po powrocie do domu - to
ten aspekt moralny waszej egzystencji - w salonach opowiada³em,
¿e w Rzymie jada³em wyborne
spaghetti, doskona³e pizze, wspania³e risotta. Czu³em, i¿ wœród
reprezentantów high-society nie
wypada siê przyznaæ, ¿e nad staro¿ytnym Tybrem zapycha³em siê
gor¹cymi flakami i ¿e mi w dodatku bardzo smakowa³y. Jeszcze
raz was za to k³amstwo przepraszam !
A dzisiaj myœlê o was jeszcze
mocniej, bo podbudowa³yœcie
mnie patriotycznie. Co prawda
nie chodzi o polski patriotyzm.
Sk¹d tyle refleksji ? Dzisiaj siedzê w intensywnym s³oñcu w
drugim mieœcie Portugalii, czyli
w Porto przy ujœciu rzeki Douro
do Atlantyku. Metropolia portugalskiej pó³nocy. Tkwiê pod parasolem, chroni¹cym moj¹ g³owê
przed spiekot¹, na trotuarze, przed
restauracj¹ przy „Praça de Ribeira”, który jest sporym placem,
piêknie wykafelkowanym. Czekam na wcinanie was, zamówionych flaków.
Okazuje siê bowiem, i¿ czyniê
to w historycznym miejscu poszanowania patriotycznego was
przez naród portugalski. Tu, w
Porto urodzi³ siê w 1394 roku
Henrique o Navegador, czyli
Henryk ¯eglarz, syn króla Jana I.
To on, Henryk infant przygotowa³
ca³¹ epokê wypraw morskich.
Owoce widaæ do dziœ: kolonie zamorskie portugalskie, których
iloœæ co prawda siê w epoce dekolonizacji bardzo skurczy³a. Król
stworzy³ wtedy dla uczonych ca³¹
szko³ê kartografii, astronomii. Zafundowa³ mêdrcom obserwatorium cia³ niebieskich. To czêœæ
intelektualna przysz³ych wypraw.
Ale aby daleko ¿eglowaæ, trzeba
mieæ na pok³adach karaweli zapasy wody oraz dobrego jedzenia.
Najlepiej miêsa. Tote¿ szlachtowano wielkie iloœci zwierz¹t, ich
miêso pekluj¹c, sol¹c, konserwuj¹c, sk³adaj¹c w przepastnych
magazynach statków, gotowych
do podbojów ziem egzotycznych
dla korony portugalskiej. Te iloœci
miêsa mia³y zaspokoiæ g³ód marynarzy, kiedy ju¿ za horyzontem
zniknie ojczysty portugalski l¹d,
tak konsekwentnie wystawiony na
fale Atlantyku i kolejne podboje.
Henryk ¯eglarz kaza³ braæ tylko najlepsze k¹ski miêsa, jego
pierwsz¹ jakoœæ. Gorsze tusze,
wnêtrznoœci, flaki i koœci zostawiano ludnoœci Porto. Tak, z
przymusu, aby móc zdobyæ Azo-
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ry, Maderê, Wyspy Zielonego
Przyl¹dka oraz Gambiê i Gwineê,
(potem jeszcze Brazyliê, Goa,
Macao, Angolê i Mozambik) narodzi³a siê tu, w Porto, kulinarna
cywilizacja flaków.
Dziêki wam, flaki, ludnoœæ pozosta³a bezpoœrednio na pó³nocy
Portugalii nie zmar³a z g³odu i
dziêki wam, ten smutny los poœrednio nie sta³ siê udzia³em portugalskich marynarzy, zdobywców terenów Afryki i Indii! Do
dziœ mieszkañców Porto nazywa
siê „os tripeiros“, [wymowa: „usz
tripEjrusz“] czyli „zjadacze flaków“. I oni siê tym przezwiskiem
nie gorsz¹. Uwa¿aj¹ go za komplement nasycony historycznie
patriotyzmem.
O, przyszed³ kelner! Spogl¹dam do kamionkowego naczynia,
przyniesionego przez niego. Jest
to spore danie. Dostrzegam w
nim, oprócz oczywiœcie flaków:
kawa³ki kurczaka, pokrojon¹
drobno pikantn¹ kie³basê, bia³¹
delikatn¹ fasolkê, kr¹¿ki marchewki. Wszystko to p³ywa w
bardzo aromatycznej (coœ z
Indii?) polewce, a same flaki s¹
bardzo grubo pokrojone. Niektóre
ich kawa³ki muszê rozdrabniaæ
no¿em. Obok, na metalowej owalnej tacce, porcja ry¿u do ca³oœci.
Powy¿sze informacje s¹ przeznaczone naturalnie jedynie dla tych,
którzy nale¿¹ do nas, „flakow-

ców-tripeiros”.
Przemilczam opis setek sytuacji i miejsc, gdzie w ogóle jada³em flaki: doskona³e s¹ nadal
wszêdzie w Polsce ju¿ wolnej politycznie, która na szczêœcie siê
was nie wypar³a. W Warszawie
przy ulicy Wiejskiej, w restauracji Senatu i Sejmu, te¿ s¹ œwietne,
bo nawet tam zapêdzi³ mnie g³ód
flakowy. Tam wœród pos³ów i senatorów nie wstydzi³em siê was
wezwaæ! Podano wytwornie w
miseczce z dwoma uszkami, na
serwetce, u³o¿onej na jeszcze jednej podstawce, dodaj¹c srebrn¹
³y¿kê. Noblesse (politique) oblige! W Toronto s¹ te¿ bardzo
pyszne flaki (brawo!) w polskich
restauracjach. Nie piszê, w której
s¹ najlepsze. Mam dobry charakter, nie lubiê siaæ waœni i robiæ intryg...
Od dziœ, podbudowany dodatkowo patriotycznym aspektem
portugalskich flaków, postanawiam ju¿ nigdy siê nie wstydziæ,
¿e was, flaki, flaczki, flaczuszki,
spo¿ywam! Jeszcze raz wybaczcie mi, ¿e kiedyœ wami gardzi³em, tak jak to czyni¹ nadal te
nierozumne osoby, które siê na
was do dziœ nie pozna³y !
Portoo
Portuugaliia,,
paŸdziiernik 2004
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wdyy i mityy wokól Bronis³aw
wa Kam
miñskkiego

W³oœci Nadburmistrza Kamiñskiego

Zeenowiusz Ponarrskki
Dla urzeczywistnienia planów
Kamiñskiego du¿e znaczenie, ¿e
znalaz³ siê w krêgu dzia³añ gen.
Rudolfa Schmidta, z którym nawi¹za³ serdeczny kontakt i który
sta³ siê jego protektorem. Schmidt
przej¹³ od gen. Guderiana 2 Armiê Pancern¹, by³ zdolnym wojskowym, który wykaza³ siê podczas I Wojny Œwiatowej. W 1939
r. by³ uczestnikiem marszu przeciwko Polsce. W Rosji przeprowadzi³ wiele udanych operacji
wojskowych i dlatego stan¹³ na
czele armii pancernej. Na podw³adnym sobie terenie zachowa³
du¿¹ niezale¿noœæ, co pozwoli³o
mu popieraæ inicjatywê tworzenia
autonomicznego okrêgu i popieranie Kamiñskiego. Historycy
podkreœlaj¹ jego krytyczny stosunek do narodowego socjalizmu i
jego przywódcy. Sceptyczne
wypowiedzi o naziŸmie sta³y siê
powodem jego dymisji i usuniêcia
z Wermachtu we wrzeœniu 1943
roku.
Pomny losu poprzednika energicznie przyst¹pi³ do tworzenia
jednostek samoobrony i w lutym
1942 roku trzy bataliony liczy³y
400 ochotników. Nie byli to wy³¹cznie ochotnicy gdy¿ coraz
czêœciej przyst¹pi³ do mobilizacji
wiejskiej m³odzie¿y. Z pomoc¹
¿o³nierzy Wermachtu, oddzia³y
Kamiñskiego zdo³a³y oczyœciæ
znaczne tereny, opanowane przez
partyzantów sowieckich. Podczas
licznych potyczek, zdarza³o siê,
¿e niektórzy partyzanci zasilili
milicjê Kamiñskiego. Energiczne
dzia³ania nowego burmistrza cieszy³y siê uznaniem w³adz okupacyjnych, które uzna³y za wskazane utworzyæ okrêg autonomiczny,
powiêkszony o s¹siednie rejony
obwodów Or³owskiego i Kurskiego. W ten sposób w czerwcu
1942 r., rozkazem genera³a Rudolfa Schmidta powsta³ okrêg
obejmuj¹cy osiem rejonów z 581
tys. ludnoœci. Ka¿dy mia³ w³asny
zarz¹d rejonowy na czele którego
znajdowa³ siê burmitrz. Cz³onkami Zarz¹du byli zastêpca burmistrza i naczelnik milicji ludowej.
Rejony z kolei podzielono na 5-6
gmin i na mod³ê sowieck¹, powo³ano gminn¹ administracjê a
wójtowi podporz¹dkowano naczelnika gminnej policji i sêdziego pokoju. Wójt z w³asn¹ pieczêci¹ by³ pe³nym gospodarzem w
swoim terenie.
Na czele okrêgu sta³ Nadburmistrz Bronis³aw Kamiñski,
którego siedziba znajdowa³a siê w
dawnym pa³acu brata cara, wielkiego ksiêcia Michai³a Aleksandrowicza Romanowa. Nadburmistrzowi podporz¹dkowane by³y
si³y zbrojne okrêgu, tzw. Brygada
Kamiñskiego. Niemieckie w³adze
wojskowe przedstawi³y mu pe³niê
w³adzy na terenie autonomicznego okrêgu. Co wiêcej, z tego tere-

nu wyprowadzono wszystkie niemieckie jednostki wojskowe,
sztaby i komendatury, pozostawiaj¹c jedynie oficerów ³¹cznoœci. Nadburmistrz zobowi¹zany
by³ utrzymywaæ ³ad w swoich
w³oœciach, i w tym celu tworzy³
jednostki wojskowe, nazywane
milicj¹ ludow¹. Obowi¹zkiem
jego by³o zapewnienie dostaw dla
2 armii pancernej.
Jak napisa³ historyk S.Drobiazko, autor rzetelnego opracowania
o £okockim okrêgu autonomicznym w³adza Kamiñskiego w
istocie by³a dyktatorsk¹ i podleg³oœæ dowództwa niemieckiemu w
osobie gen. Rudolfa Schmitda,
dowódcy 2 armii, mia³a w³aœciwie
charakter symboliczny; “Kamiñski rz¹dzi³ okrêgiem jak absolutny
monarcha --napisa³. Zarz¹dzanie
okrêgiem urzeczywistnia³o siê
przy pomocy rozkazów wydawanych w okrêgu autonomicznym w
£okcie, dotycz¹cych siê absolutnie wszytkich dziedzin ¿ycia i
najró¿niejszych spraw od organizacji jednostek zbrojnych i stawiania przed niezaradnych urzêdników, do wydawania z rezerw
gminnych m¹ki, dla wypieku
ciasta dla dzieci na Wielkanoc”.
Rozkazy podpisywa³, “OberBurmistrz £okotskiego Okrêgu
kombryg B.Kamiñski”. Tak
rozkaz nr.91 z 15 paŸdziernika
1942 roku dotyczy³ kontroli
Siewskiego rejonu i 10 batalionu,
i patetycznie g³osi; “Przy mnie
zosta³y ustalone przypadki nieporz¹dków, granicz¹ce z przestêpstwami, poszczególnych pracowników niskiego szczebla i samego
naczelnika rejonu pana Hetmancewa”. Kolejny rozkaz nr. 135 z
17 listopada, dotyczy³ walki z
pijañstwem. Jak widaæ, jest to
sprawa w Rosji stale aktualna,
ale œrodki zastosowane przez
Ober-Burmistrza s¹ bardzo radykalne. Sprawy tego rodzaju mia³y
byæ rozpatrywane w przeci¹gu
trzech dni, a przewidziane kary
by³y drakoñskie. Rozkaz przewidywa³, ¿e osoby winne produkcji
samogonu czyli bimbru, oraz
spo¿ywaj¹ce alkohol w czasie
pracy, s¹dzone bêd¹ przez s¹dy
wojskowo-polowe. Przewidziano;
surowe kary, w³¹cznie z kar¹
œmierci. W p.3 interesuj¹ca informacja, ¿e nadburmistrz zmieni³
wyrok Nowiñskiego S¹du Wojskowego wobec skazanych na
kary piêciu lat wiêzienia, za
pijañstwo i morderstwo, na karê
roztrzelania.
Nadburmistrzowi Kamiñskiego
podporz¹dkowano aparat samorz¹du, sk³adaj¹cy siê z 19 wydzia³ów, instytucje i urzêdy, s¹dy i
milicjê ludow¹. Ta ostatnia rozwija³a siê i na dzieñ 16 stycznia
1943 roku liczy³a oko³o 10
tysiêcy szeregowych i oficerów
(korpus oficerski liczy³ 375 a
podoficerski 761 osób). Ju¿ wtedy
Brygada Kamiñskiego wystêpowa³a pod szyldem Rosyjskiej
Wyzwoleñczej Armii Ludowej,
znanej powszechnie z skrótu
rosyjskiego - RONA. Niebawem
liczebnoœæ RONA siê powiêkszy³a i po tym jak z 15 -tu batalionów

utworzono 5 pu³ków, dosz³y do
nich; batalion gwardii sk³adaj¹cy
siê z 650 osób, batalion pancerny
i przeciwlotniczy.
S³aboœci¹ Brygady by³ brak
wyszkolonej kadry oficerskiej.
Zdarza³o siê, ¿e batalionami a nawet pu³kami dowodzili byli podoficerowie Armii Czerwonej, a
nawet ¿e dowódc¹ 1 batalionu sta³
siê szeregowy - kierowca.
Wyszkolenie szeregowych by³o
niedoskona³e, a ich morale niskie.
W jednostkach kwit³o karciarstwo
i stawk¹ bywa³y przysz³y ¿o³d,
umundurowanie i broñ. Czêsto
wychodz¹c w teren na æwiczenia,
zamiast doskonaliæ umiejêtnoœci
wojskowe, odbywa³y siê majówki. Kamiñski zna³ niedostatki
Brygady i usi³owa³ temu przeciwdzia³aæ, wprowadzaj¹c do ka¿dej
jednostki szefów-agitatorów,
bêd¹cych faktycznie politycznymi
oficerami. W koñcu lipca 1943
wprowadzono Regulamin Dyscyplinarny, okreœlaj¹cy normy postêpowania, uprawnienia dowódców (prze³o¿onych) poszczególnych szczebli, rodzaje i wysokoœæ
kar dyscyplinarnych oraz sposób
ich wykonania. Przewidywa³ rozstrzelanie za wspó³pracê lub
kontakt z partyzantami i za
niepodporz¹dkowanie siê w³adzom niemieckim. Jako nagrody
przyjêto; krótkoterminowe urlopy, zezwolenie na spotkanie z
krewnymi, wydanie nowego umundurowania lub dodatkowego
wy¿ywienia, a wobec szczgólnie
zas³u¿onych odznaczenie specjaln¹ odznak¹.
Nale¿y odnotowaæ fakt, ¿e na
polu walki przeciwnikiem Brygady Kamiñskiego nie by³y jednostki bojowe Czerwonej Armii, a
tylko oddzia³y partyzanckie niezbyt wyszkolone w rzemioœle
wojskowym. Ekspedycje karne
przeciwko partyzantom sowieckim, nie wymaga³y kunsztu wojskowego jak operacje na froncie.
A gdy dochodzi³o do walk Brygady, u boku Niemców, z regularnymi si³ami sowieckimi, ponosi³a
wówczas ciê¿kie straty.
Wprowadzono w maju 1943
roku odznaki i dysktynkcje. Na
lewym ramieniu noszono tarczê z
krzy¿em œw. Jerzego i literami
cyrulic¹ - RONA.
“Na ty³ach 2 Armii Pancernej w
koñcu 1942 r. istnia³ swoisty twór
pañstwowy. Prze¿ywa³o rozwój
niebywa³y dla tego okresu rolnictwo i handel. Uporz¹dkowano i
uruchomiono system szkolnictwa
i lecznictwa. Nic podobnego ludnoœæ rosyjska nie mog³a oczekiwaæ od okupacji niemieckiej napisa³ Drobiazko - Dowództwo
niemieckie by³o zadowolone,
dziêki Kamiñskiemu nie musia³o
siê martwiæ o swoje zaplecze.
Gen. - p³k R.Schmidt 20 listopada
1942 roku przyj¹³ go w swoim
sztabie. Przekaza³ nadburmistrzowi Kamiñskiemu podziêkowanie
za postêpy w zwalczaniu “band” i
udzia³ w pozosta³ej twórczej
pracy”.
Protektor Kamiñskiego o jego
sukcesach poinformowa³ 26 lipca
1943 roku prze³o¿onego feldmar-
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Like a good neighbour, State Farm is there
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wed³uug Europeejskkich receptuur..
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sza³ka W.Keitela, na naradzie w
Kwaterze G³ównej. A gdy feldmarsza³ek powiadomi³ o tym
Hitlera, zupe³nie on nie reagowa³
na jego wypowiedŸ o samorz¹dnym okrêgu Kamiñskiego w
Pasach Briañska. Ale nie pozostawa³o to bez wp³ywu dla kierownictwa SS, które pos³a³o do
£okot, do Kamiñskiego swoich
oficerów ³¹cznoœci. Resorty Goebelsa (propaganda) i Rosenberga
(terenów okupowanych) bardziej
przychylnie spogl¹da³y na Brygadê Kamiñskiego. Rosenberg w
styczniu 1943 roku napisa³ o
Kamiñskim w sprawozdaniu Do
fuhrera: “Nie widzê ¿adnego niebezpieczeñstwa w podobnym i
jeszcze wiêkszych eksperymentach, albowiem kierownictwo
wszak¿e jest w naszym rêku”.
A wiosn¹ 1943 roku Rosenberg
do Kamiñskiego wys³a³ swego
podw³adnego, Romana Redlicha,
który mia³ siê zapoznaæ z utworzonym systemem autonomicznym. Podczas spotkania tego¿ z
Kamiñskim ostatni ¿ali³ siê na
brak inteligentnych wspó³pracowników. Po powrocie do Berlina,
Redlich o tym powiadomi³ prze³o¿onych, którzy zdecydowali, ¿e
poœl¹ ludzi do Smoleñska, a nie
do £ukot, które nie s¹ w ich
gestii.
Powracamy do listopadowego
spotkania gen. Schmidta z Kamiñskim, z którym wczeœniej
wielokrotnie siê spotyka³. Genera³
dumny z udanego eksperymentu,
powróci³ w rozmowie z oberburmistrzem do sprawy przeniesienia

doœwiadczeñ z Okrêgu £okotskiego na ca³¹ Rosjê. Na sugestie
te Kamiñski odpowiedzia³, ¿e jest
jedynie zwyk³ym in¿ynierem, i
takie zadanie jest ponad jego
mo¿liwoœci.
Schmidt w dalszej rozmowie
powo³a³ siê na przyk³ad zwyk³ego
malarza, który sta³ siê przywódc¹
narodu niemieckiego. Obieca³
uzyskaæ zgodê w³adz na legalizacjê partii Kamiñskiego, która
wiod³a rachityczny ¿ywot. Dot¹d
w³adze niemieckie tolerowa³y jej
istnienie na terenie Okrêgu i
okolicznych rejonach. W dniu 22
marca 1943 r. sprawie legalizacji
NSPR poœwiêci³ uwagê w rozkazie w którym napisa³, ¿e konieczne jest pozytywne za³atwienie
tej sprawy; “w pe³ni sprawiedliwej i od dawna wymagaj¹cej
rozwi¹zania” sprawy NarodowejSocjalistycznej Partii Rosji.
Stanowisko gen. Schmidta go
podbudowa³o, zw³aszcza ¿e w
praktyce realizowa³ program
partii i w tym kierunku wp³ywali
na niego cz³onkowie NTS, którzy
dzia³ali w jego otoczeniu. Brak
aprobaty Berlina na dzia³alnoœæ
partii spowodowa³, ¿e nie móg³ j¹
nale¿ycie propagowaæ i znajdowa³a siê w powijakach.
Dot¹d jest nieznany wp³yw
rosyjskiej organizacji emigracyjnej na postêpowanie Kamiñskiego. Nationalno - Trudowoj Sujusz
(NTS) czyli Narodowy Zwi¹zek
Pracy by³ organizacj¹ m³odego
pokolenia emigrantów rosyjskich.
Powsta³ w 1930 roku, jako Zwi¹Dokoñczenie na stronie 23
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“Powstanie Warszawskie”(8)
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Gdyy sam
mochód tw
wój nie rusza dzw
woñ natyychmiast
doo Miigusa.. Facchowoœæ i uczcciwoœæ too
ostrze¿enia. Pomimo to, z Warszawy wywo¿ono wiele rzeczy.
Ruch odbywa³ siê wzd³u¿ ulicy
Wolskiej i w okolicy Cmentarza
Wolskiego odbywa³a siê kontrola.
Za przemyt strzelano na miejscu
w ty³ g³owy i trupy uk³adano na
poboczach ulicy jako ostrze¿enie
dla innych. Niemcy byli jednak
bardzo skorumpowani i Polacy
zaopatrywani w pieni¹dze przez
AK podjêli próbê ratowania
skarbów polskiej kultury.
Polacy znali dobrze psychikê
Niemców. Ich chciwoœæ na zagarniêcie polskich dóbr kulturalnych
dominowa³a nad obowi¹zkiem
niszczenia kultury polskiej. Przekazuj¹c niekiedy zbiory Niemcom ratowano je od zniszczenia
w p³on¹cej Warszawie. Prof. S.

Lorentz (Akcja Pruszkowska)
zainteresowa³ przejêciem czêœci
zbiorów gubernatora Warszawy
Fischera oraz gen. SS i ¿andarmerii Geibla. W ten sposób zosta³a
uratowana czêœæ polskich archiwów i wywieziona do Niemiec.
Po wojnie zbiory te rewindykowano. Geibel w czasie procesu
w Warszawie w 1946 powo³ywa³
siê na swoj¹ „¿yczliwoœæ wobec
kultury polskiej.”
W akcji ratowania polskich
dóbr kultury wziêli w nich udzia³
oprócz prof. S. Lorentza, profesorowie: J. Zachwatowicz, S.
Herbst i B. Guerquin,. J. Sienkiewicz, A.Karny, J.Cybis, S. ¯eromski, i in.
C..d..n..
.C

Pizza po polsku
Jest cebulka s¹ te¿ grzybki
tak¿e boczku porcja szczera
jest kie³baski ca³kiem sporo
i wzmocniona porcja sera.
Wszystko to na pulchnym cieœcie
co najlepsze w ca³ym mieœcie.

$110 99 +poodateek
Du¿a piizza z doowozeem (oogranniczoony obszarr)
905 270--3030
BURNHAMTHORPE
CAWTHRA

Uszkodzono powa¿nie budynek
Arsena³u i spalono kamienice
rokokowe m.in. Pra¿mowskich i
s¹siedni¹ naro¿n¹, wczesno-klasycystyczne, m.in. dom Roeslera,
kamienicê Skalskiego, dom “Pod
or³em” oraz kamienice empirowe
i pseudoklasyczne, wœród nich
wiele autorstwa Corazziego, Aignera i innych na Nowym Œwiecie,
Miodowej, Elektoralnej, Lesznie,
D³ugiej i Senatorskiej, Królikarnia i pa³acyk Mokotowski ksiê¿ny
Lubomirskiej sp³onê³y, pa³acyk
Pow¹zkowski i mina-recik na
terenie dawnych ogrodów Ksiêcia
Podkomorzego zburzono. Domki
rogatkowe Kubickiego w al.
Jerozolimskich i ul. Wolskiej
zosta³y rozebrane dla usprawnienia komunikacji. W spalonym
Hotelu Europejskim Niemcy
przed ucieczk¹ wysadzili naro¿nik budynku.
W kilka lat po wojnie opracowano dokument (przez ówczesnego Naczelnego Architekta Warszawy i wspó³twórcy planu odbudowy, prof. A. Ciborowskiego)
szacuj¹cy straty jakie stolica
ponios³a w czasie wojny. W opracowaniu podano opis zniszczeñ
budynków mieszkalnych, przemys³owych, zabytków, infrastruktury oraz komunikacji. Z tej
ekspertyzy wynika, ¿e ze 25 498
przedwojennych budynków (bez
obiektów przemys³owych) zniszczonych ca³kowicie zosta³o 11
229 obiektów, czêœciowo - 3 879,
a lekko uszkodzonych by³o 10
390. Budynki wielopiêtrowe
Œródmieœcia, ¯oliborza i Mokotowa zosta³y zniszczone ca³kowicie (w sumie ok. 210 tys. Mieszkañ). W procentach wygl¹da to
tak: zniszczenia zabudowy: przemys³owej – 90%., mieszkaniowej
- 72 %., zabytkowej - 90 %., placówek s³u¿by zdrowia - 90 %.,
szko³y - 70 %, zniszczenia sieci:
telefonicznej - 70 %. gazowej 46%. elektrycznej - 65 %. tramwajowej - 85 %, lamp ulicznych 98 %. drzewostan - 60 %. mosty 100 %. dworce kolejowe - 100%,
archiwa miejskie i pañstwowe
(œrednio) - 90%. Spoœród 31 pomników ca³kowicie zniszczonych
zosta³o 22.
Wydzia³ Strat Wojennych,
dzia³aj¹cy w latach 1945-46,
wyceni³ straty gminy i osób prywatnych na 15,8 mld przedwojennych z³otych. W przeliczeniu daje
to oko³o 3 miliardy ówczesnych,
a wiêc ponad 30 mld wspó³czesnych dolarów USA. Powo³ana w
tym roku (AD 2004) przez prezydenta Warszawy, komisja przeprowadzi³a niezale¿ne badania i
wstêpnie szacuje straty poniesione przez stolicê na ponad 31,5-50
mld obecnych dolarów USA.
Oszacowania te maj¹ uwzglêdniæ
straty poniesione przez handlowców i rzemieœlników oraz straty

9 w gmachu Biblioteki Ordynacji
Krasiñskich.
Biblioteki warszawskie straci³y
prawie wszystkie swoje rêkopisy:
zbiór Krasiñskich, w/w Rapperswilski i Batignolski, Uniwersytecki i Za³uskich. Zag³adzie
uleg³a tak¿e Biblioteka PrzeŸdzieckich. Uratowane najcenniejsze rêkopisy i zachowany w 70%
zbiór Biblioteki Ordynacji Zamoyskich przesz³y przez dwukrotn¹ grabie¿ oficerów SS i
“Komisji zabezpieczaj¹cej mienie
kulturalne G. Gubernatorstwa”.
Biblioteka Publiczna im. Kierbedziów zosta³a podpalona dopiero 16 stycznia 1945 roku.
Nastêpnego dnia wkroczyli Sowieci. Z trzech milionów ksi¹¿ek,
które znajdowa³y siê w publicznych bibliotekach naukowych
Warszawy ocala³o najwy¿ej pó³tora miliona. Straty innych bibliotek i ksiêgarñ wynosz¹ 90-100%.
Roz³o¿enie w czasie ca³kowitych strat materialnych Warszawy
mo¿na oszacowaæ nastêpuj¹co:
ok. 35% strat miasto ponios³o
przed Powstaniem, podczas Powstania zniszczono ok. 25% , a ju¿
po kapitulacji, na skutek metodycznych dzia³añ niemieckich,
dalsze 40%. Je¿eli chodzi o ludnoœæ cywiln¹, w latach 1939-1945
zginê³o 800,000 mieszkañców
Warszawy.
Dzisiaj, gdy odradza siê rewizjonizm niemiecki, warto o tym
pamiêtaæ!
Sowieckie armie na lewym
brzegu Wis³y przygl¹da³y siê
temu biernie. Niemcom nie uda³o
siê zamieniæ Warszawy w twierdzê ale miasto i tak uleg³o zag³adzie, a jego elity ponios³y ogromne straty. W styczniu kiedy armia
sowiecka przekroczy³a Wis³ê, w
Warszawie nie by³o ju¿ nikogo.
Niemcy wycofali siê po cichu.
Tragedia Warszawy to równie¿
dramaty indywidualnych ludzi i
rodzin. Wszelkie szacunki strat
nie uwzglêdniaj¹ faktu wymordowania tysiêcy mieszkañców
Warszawy, narodowych elit,
kwiatu inteligencji polskiej i
wspania³ej m³odzie¿y. Tych strat
nie da siê oszacowaæ. Rodzina
moja straci³a kilku cz³onków i
archiwum rodzinne, które tu¿
przed powstaniem zosta³o przywiezione do Stolicy w obawie
przed nacieraj¹cymi jednostkami
sowieckimi. By³y w nim ciekawe
dokumenty, takie jak np. awans
pradziada-kawalerzysty, Gabriela
Raczyñskiego na kapitana, który
podpisany by³ osobiœcie przez
Cesarza Francuzów (Kampania na
pó³wyspie Iberyjskim 1809-11).
W Stolicy te dokumenty mia³y
byæ bardziej bezpieczne.
Warszawa jednak nigdy ca³kowicie nie wymar³a. Szacuje siê, ¿e
w ruinach ukrywa³o siê ok. 2,0003,000 tzw. „Robinsonów.” Jak ju¿
wy¿ej wspomnia³em, zaraz po
wygnaniu ludnoœci rozpoczê³y siê
polskie starania o wywiezienie z
p³on¹cego miasta pozosta³ych tam
dóbr kulturalnych. By³a to bardzo
ryzykowna gra. Do Polaków znajduj¹cych siê na terenie miasta bez
obstawy niemieckiego ¿andarma
(tzw. „begleitera”) strzelano bez

HURONTARIO

Krrzyysztoof Marrek Racczyyñskki

niematerialne, które wynik³y
z czyjegoœ kalectwa, czy przesiedleñ.
W Warszawie jako stolicy pañstwa przechowywane by³y najwiêksze, najcenniejsze i najwa¿niejsze dla historii pañstwa i
narodu archiwalia.
We Wrzeœniu 1939 i w czasie
walk w Warszawie w 1944, od
bomb lotniczych, itp, straty archiwów by³y stosunkowo niewielkie,
rzêdu 10-15%, poniewa¿ Polacy
zabezpieczali i przenosili dokumenty. Decyduj¹cy dla losu
archiwów warszawskich by³ okres
ju¿ po ustaniu walk w paŸdzierniku 1944. Niemcy spalili je.
Straty poszczególnych archiwów
po spaleniu Warszawy waha³y siê
od 70 do prawie 100% zawartoœci.
Dla przyk³adu, po wycofaniu
siê powstañców ze “Starówki”
Niemcy spalili Archiwum G³ówne
przy ul. D³ugiej, Archiwum Akt
Dawnych przy Jezuickiej i Archiwum Skarbowe na Podwalu. W
pierwszych dniach wrzeœnia 1944
spalone zosta³o te¿ Archiwum
Kurii Metropolitalnej przy ul.
Miodowej. Archiwum Akt Nowych przy ul. Rakowieckiej.
Archiwum Miejskie w Arsenale
spalone zosta³o w pierwszych
dniach listopada 1944. Sta³o siê to
w chwili, gdy czynniki polskie
uzyska³y zgodê dowództwa niemieckiego, aby w myœl uk³adu
kapitulacyjnego zezwolono na
ewakuacjê ocala³ego jeszcze w
Warszawie polskiego mienia
kulturalnego. W tym stanie rzeczy
dopuszczona do czynnoœci ewakuacyjnych grupka archiwistów
polskich skupi³a swe wysi³ki
przede wszystkim aby wywieŸæ
wszystko, co siê da z kazamat
Fortu Sokolnickiego, który zgodnie z zapowiedzi¹ dowództwa
niemieckiego mia³ byæ wysadzony w powietrze. Archiwalia z Fortu zgodzili siê Niemcy skierowaæ
“przejœciowo” do klasztoru Jasnogórskiego w Czêstochowie. Znalaz³y siê tam te¿ niektóre uratowane dzia³y Archiwum G³ównego. Wœród nich by³y dokumenty z Kancelarii Królewskiej,
Metryki Koronne, akta w³adz
centralnych reformy Stanis³awowskiej (protoko³y Rady Nieustaj¹cej, akta Stra¿y Praw, Rady
Najwy¿szej Narodowej itp.) oraz
mapy.
Reszta Archiwum G³ównego,
wyj¹wszy partie wywiezione
wczeœniej do Rzeszy i Poznania,
sp³onê³a doszczêtnie. Straty Archiwum G³ównego oceniæ mo¿na
ogólnie na 80-85%, a Archiwum
Akt Dawnych na co najmniej
90%. Z Archiwum Skarbowego
ocala³y zaledwie fragmenty.
Nieodwracalne straty ponios³y
warszawskie biblioteki naukowe.
Jeszcze we wrzeœniu 1939 roku
sp³onê³a Centralna Biblioteka
Wojskowa (obejmuj¹ca m.in.
najrzadsze polskie druki militarne
od XVI wieku do 1863 roku,
kolekcjê map i rêkopisów), wraz z
ni¹ Biblioteka b. Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu. To co ocala³o z niej we
wrzeœniu 1939, sp³onê³o w paŸdzierniku 1944 roku na Okólniku

DUNDAS

LAKESHORE

UKO
ONTENTUJE
E NAWE
ET SZL
LACHCICA
TA PRZE
EWS
SPANIA£A
A PO POLSKU
U
PIZZA
A
Przyyœliijcie doo nas tatê
Dam
my wam
m boonifiikatê
Przyy odbiiorzee w skkleepiie
$22 znni¿kki..

No 22 (868) 115--30 /1111/22004

Strrona 115

Wizy itp.
Dokoñczenie ze strony 1
Na tym spotkaniu zaapelowa³am
do uczestników i do polonijnych
mediów o udzia³ w akcji pisania
listów do pos³ów federalnych o
zmianê zasad przyznawania wiz
kanadyjskich dla obywateli pols-

Spotkanie

kich. Apel ponawiam, kieruj¹c go
jednoczeœnie do wszystkich
Czytelników „Nowego Kuriera”
Joolannta Koowaleewskka--Cabajj,,
Redakktoor Nacczeelnny i Wyydaw
wca

„N
Nowego Kuuriera””

To
, M.P., From:House of Commons
Ottawa,
Ontario K1A 0A6

Date:

Dear Member of Parliament

Subject: Charter of Rights and Freedoms vs. Canadian Immigration Policy.

As a member of your constituency I would like to ask you to raise the issue described below in the
House of Commons.
The Liberal Government of Canada was the first Western Government to ratify NATO enlargement
that guaranteed Poland’s security back in February, 1998. The Liberal Government is fully aware that
Polish immigrants make fine Canadian citizens from Sir Casimir (Kazimierz) Gzowski to Mark Starowicz
(CBC: Canada-the People’s history). Oddly enough, however, the Liberal immigration policy is much
worse than that of the Mulroney Government even though Poland was then ruled by Gen. Jaruzelski and
was a prominent member of the Warsaw Pact. The argument of illegal immigrants from amongst Polish
visitors is greatly exaggerated. However, even those that eventually stayed in Canada by and large made
good law abiding citizens and taxpayers. Issues like those reported about some immigrants from other
parts of the world, who were found torturing children or posing a security threat, never happened within
the Polish-Canadian Community.

With Poland being a Member of NATO and the European Union the process for family unification
should be facilitated. Also, many people over 50, who most likely would not seek to emigrate from
Poland, are denied visitor visas for no good reason. The interrogation at the Canadian Consulate in
Warsaw centres on the financial status of a would-be visitor even though he or she has affluent relatives
here in Canada.

One of the corner stones of the last Liberal campaign was the protection of our Charter of Rights and
Freedoms.
Canada’s immigration policy that denies visitor visas to bona fide Polish nationals, violates the rights of
their relatives who are Canadian Citizens or Residents to invite and host their close people here, in this
country. It is crystal clear, that such rights are guaranteed by Section 15(1) of the Canadian Charter of
Rights and Freedoms. Because they are Polish, and not for example German or French, their relatives are
denied visitor visas. Hence, Polish Canadians are discriminated against based on their ethnic origin since
they cannot invite a family member for a visit. The Charter Section 15 (1) guarantees equality rights
irrespective of, amongst other things, ethnic origin. In essence, only those Poles who can be proven guilty
of violating Canadian laws might be denied visitor visas. The assumption that only affluent people should
visit Canada is fundamentally flawed. If this were the case, General Jaruzelski would get a Canadian Visa
because he is rich, while most of the “Solidarity” unionists once oppressed by him would be denied visas,
because they are poor. The Charter must protect Polish-Canadians from discrimination and the
Immigration Policy relating to Polish nationals who are relatives of Canadian citizens must comply with
the Charter. Truly, it would be best to strip the Canadian Consulate in Warsaw of the right to grant or
deny visas and move this function back to Immigration Canada offices here. It was much better when
Polish-Canadians arranged for the visas for their friends and relatives here in Canada.

After recently joining the European Union, Poland eliminated Visa requirement to Canadian passport
bearers. Frankly, the Canadian Government should come up with a timetable to eliminate visas to Polish
citizens and in the meantime waive the fee for Canadian visas charged to Polish citizens. This issue
should be discussed in the House of Commons.

The last Federal Election brought back a minority Liberal Government. The message that the
Canadians sent to the ruling Party was loud and clear. We want the Government to be responsive to the
people and not just a party of establishment.
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Very truly yours,
———————————------------

W sobotê 30 paŸdziernika br. w
windsorskiej Art Gallery, w
“Rodzik Conference Room” odby³y siê obrady dwóch wa¿nych
polonijnych organizacji kobiecych; Federacji Polek w Kanadzie
i Zwi¹zku Polek w Ameryce.
Delegacji amerykañskiej Polish
Women Alliance of America z
siedzib¹ w Chicago przewodniczy³a Virginia Sikora, National
President , a towarzyszy³a jej
Bogumi³a Padowski, Dyrektor d/s
Cz³onkowstwa. Ze strony kanadyjskiej- Anna Szufnara, Przewodniczaca ZG FPK reprezentowa³a
Federacjê Polek w Kanadzie i
cz³onkinie Ogniw Federacji z
Ontario. Gospodynie spotkania,
Ogniwo Nr. 20 z Windsor, z Przewodnicz¹c¹ Arlet¹ Sziler, stworzyly ciep³¹ i przyjazn¹ atmosferê
spotkania. Po przedstawieniu
charakterystyki i zakresu pracy
obu organizacji, dyskutowano na
tematy dotycz¹ce problemów
kobiet i ich rodzin na emigracji,
organizacji polonijnych a szczególnie na temat potrzeby zreaktywowania Œwiatowego Zjednoczenia Polek.
Organizacja ta powsta³a w 1978
r w Toronto i mia³a dotychczas
trzy Œwiatowe Zjazdy; w1978
roku w Toronto, w 1984 w Londynie i w1992 r w Krakowie, na
którym mandat prowadzenia tej
organizacji otrzyma³a Federacja
Polek w Kanadzie z przewodniczaca Pani¹ Alin¹ Kennedy na
czele. Celem Federacji Polek jest
przywrócenie jej aktywnoœci,
odnowienia kontaktów z polonijnymi organizacjami kobiecymi
jak i z indywidualnymi osobami
oraz zorganizowanie IV Œwiatowego Zjazdu w 2006 roku w
Toronto.
Najwa¿niejszymi celami SZP
s¹; wspó³praca i koordynowanie
dzia³alnoœci organizacji Polek w
œwiecie dla dobra sprawy polskiej, niesienie pomocy rodakom
w kraju i zagranic¹, walka o pra-

wa dla Polek na Wschodzie,
utrzymanie polskoœci na emigracji, reprezentowanie Polek na
forum œwiatowym, d¹¿enie do
pe³nego równouprawnienia kobiet
oraz rozszerzenie pracy z m³odzie¿¹.
Jednym z zamiarów SZP jest
stworzenie na interniecie Oœrodka
Informacyjno-Koordynacyjnego
w celu zbierania i przekazywania
informacji o wydarzeniach kulturalnych, konferencjach, grantach, stypendiach dla m³odzie¿y
oraz mo¿liwoœciach znalezienia
pracy. Chcia³ybyœmy przedstawiæ
sylwetki interesuj¹cych osób
polskiego pochodzenia, stworzyæ
oœrodek pomocy. Jednak¿e nasz¹
szczególn¹ trosk¹ jest zainteresowanie m³odzie¿y polonijnej
wspó³prac¹ z organizacjami polonijnymi. Dlatego te¿, organizujemy szereg spotkañ z wybitymi
Polakami reprezentuj¹cymi dziedzinê malarstwa, grafiki, biznesu
oraz dziennikarstwa w Toronto.
Obecnie trwaj¹ przygotowania
do zorganizowania przez SZP
konkursu internetowego dla
m³odych artystów pt. „Z³ota
Rybka”. Konkurs ten odbêdzie siê
w maju 2005 roku.
Liczymy równie¿ na systematyczne rozszerzanie kontaktów
z kobiecymi organizacjami polonijnymi na œwiecie. Szczególnie
cieszymy siê z owocnego spotkania ze Zwi¹zkiem Polek w Ameryce, którego wynikiem jest propozycja Pani Virgini Sikory do
zorganizowania nastêpnej konferecji w Chicago w przysz³ym
roku.
Organizacje i osoby indywidualne zainteresowane czlonkostwem Œwiatowego Zjednoczenia Polek prosimy o kontakt
Anna Szufnara Federacja Polek w
Kanadzie 416-245-5825, aszufnara@hotmail.com. Wiêcej informacji www.federacjapolek.ca
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Dr Han
i medycyna naturalna

D r .. H ann j e st barr dzoo doo brr zee
znn ann y m spee c j alii st¹ w zakk r e sii e
A k u puu n k tuu r y o r az C h i ñskk i e j
Meedyycyny w Torontoo i okoliicacch
P r zee z o statnn i e 7 lat sw
wojej
prrakktyyki-prrzyyj¹³ poowy¿eej tyysii¹cca
paccjentóów-leecz¹cc ich za poomoc¹
A k u pnn u k tuu r y o r az C h i ñskk i e j
Meedyycyny..
Wielu pacjentów wywodzi siê z
polskiej spo³ecznoœci. 95% dzieci
chorych na astmê - leczonych
przez Dr. Han wróci³o do pe³nego
zdrowia. Po leczeniu u Dr. Han wiele kobiet cierpi¹cych na schorzenia narz¹dów rodnych (guzy
maciczne, bolesne nieregularne
miesi¹czkowania, itp.) (fibroids) zosta³o ca³kowicie wyleczonychunikaj¹c operacji. Dr Han od 2-ch
lat jest wynalazc¹ nowej formu³y
zio³owej, która w znacznym stopniu poprawi³a pacjentom ich seksualne ¿ycie. „Young PLUS” jest naturalnym œrodkiem zio³owym - pochodz¹cym z pa³acu staro¿ytnego Cesarstwa Chiñskiego a zmodyfikowanym przez Dr.
Hana. Wymieniony œrodek zio³owy (formu³a) jest absolutnie œrodkiem naturalnym, nie posiadaj¹cym ¿adnych skutków ubocznych
i jest najlepszym w leczeniu ko-

biet i mê¿czyzn z problemami
seksualnymi takimi jak: brak
zainteresowania wspó³¿yciem,
przedwczesny orgazm, impotencja itp. W okresie ostatniego roku
wiele kobiet i mê¿czyzn stosowa³o Dr. Han’s „YONG PLUS”
naturalny œrodek - przy swoich
niedomaganiach seksualnych - z
bardzo pozytywnym rezultatem.
Poni¿ej podajê ró¿ne inne
przypadki wyleczonych pacjentów:
Marrio lat 522 - od 5 lat chorowa³
na prostatê - powiêkszenie wynosi³o 5,6 PSA> Leczony przez dr
Han w ci¹gu 9 tygodni - powiêkszenie zmniejszy³o siê do 2,9 PSA
- pacjent czuje siê bardzo dobrze i
jest zdrowy.
Bo¿ena lat 58 - bóle w dolnej
czêœci krêgos³pa od 10 lat próbowa³a ró¿nego rodzaju leczenie bez
rezultatu - po leczeniu u dr. Han pacjentka jest zdrowa - nie odczuwa bólu, nie przyjmuje ¿adnych
lekarstw.
Jóózeefiina lat 48 - choroba narz¹dów rodnych od roku (fibroids),
nieustanne krwawienie przez 3
miesi¹ce. Dr Han leczy³ j¹ 3 miesi¹ce, krwawienia ust¹pi³y – pacjentka nie potrzebuje operacji,
jest zdrowa.
Piotrr lat 56 - cierpia³ przez 3 lata na cukrzycê i impotencjê, Po
leczeniu u Dr. Han - poziom cukru we krwi oraz jego ¿ycie seksualne - wróci³y do normy.
Marria lat 377 - cierpia³a na chorobê zwi¹zan¹ ze stresem: traci³a

ME
ETODA UZD
DRAWIIANIA
NC/P
P Self
Uzdrów siê Sam poprzez poznanie Mo¿liwoœci Swojego
Umys³u ! U¿ycie posiadanej Mocy jest tylko ograniczone
w³asn¹ niewiedz¹ i oporem Umys³u nie chc¹cego utraciæ
kontroli nad Tob¹ - do tej pory nie wiedzia³êœ, ¿e jesteœ Szefem swojej Korporacji – Twojej osoby, w sk³ad której wchodzi Umys³, Mózg, Zmys³y,
Cia³o, Organizm, Ego, dzia³aj¹ce do tej pory w/g w³asnego uznania, z
powodu braku dyrektyw od Szefa dla swoich “Pracowników”. Doprowadza
to do chaosu i stagnacji funkcji organizmu, powoduj¹c stres, brak energi,
choroby. NC/P Self jak ¿adna dot¹d terapia umo¿liwia poznanie Swoich
wewnêtrznych mo¿liwoœci oraz w³aœciwe ich u¿ycie, aby samemu wyleczyæ
siê z bólu i powa¿nych chorób, i np. w ci¹gu kilku minut pozbyæ siê chrypki, kaszlu, przeziêbienia, bólu, kataru czy tzw. grypy. Metoda NC/P jest
niezawodna przy stresie, depresji, braku energi, alergiach, astmie, artretyŸmie, guzach, cystach, chorobach serca, kr¹¿enia, bólach krêgos³upa,
pleców, r¹k, nóg, migrenach itd. Je¿eli dotychczasowe metody leczenia nie
spe³ni³y Twoich oczekiwañ, NC/P Self to uczyni. Je¿eli Cia³o mówi do
Ciebie chorob¹ czy dyskomfortem, nale¿y nauczyæ siê go wys³uchaæ co mu
dolega, gdzie jest Ÿród³o choroby i jak go usun¹æ – tego uczy Metoda NC/P
Self. Tylko Sami jesteœmy odpowiedzialni za stan swojego zdrowia i nikt
nas w tym nie zast¹pi.

Tomasz Strrejczyyk, Naturopata, NC/P Facilitator,

w³osy, problemy z w¹trob¹ - Pacjentka nie by³a w stanie pracowaæ przez dwa lata - by³a w g³êbokiej depresji. Przyjació³ka
Marii - przyprowadzi³a j¹ na leczenie u dr. Han - Dzisiaj pacjentka jest szczêœliwa, wróci³a do
pracy.
Ka¿dego roku Dr. HAN - leczy
powy¿ej 100 pacjentów cierpi¹cych na bóle krêgos³upa i nóg ze
wspania³ymi rezultatami. Wiêkszoœæ pacjentów po leczeniu
wraca do ca³kowitego zdrowia.
Pomimo, ¿e obecnie OHIP nie
pokrywa Akupunktury i Leczenia
Chiñsk¹ Medycyn¹ - jednak wiele
firm ubezpieczeniowych posiada
dodatkowe polisy (extra insurance
benefits) - pokrywaj¹ce pewne
kwoty zwi¹zane z tego typu leczeniem.
D R .. H ann .. A drr e s bii u r a:: 30899
Bathhurst St..,, Suitee # 2110 Torontoo,,
abyy siiê zarrejestrrowaææ (foor appooin tm
m e n t) doo D r .. H ann - P r o sii m y
dzw
woniæ: Tel:: (4116) 7877-29599
(A
Artyyku³ doostarrczoony
prrzeez Dr.. Hanna)

Sancho
Pansa
Dokoñczenie ze strony 3
natomiast wchodzi³ chêtnie w tê
rolê, zaspokajaj¹c wszystkie potrzeby i zachcianki swej ukochanej Delfiny Potockiej.
Milioner Singer s³u¿y³ w ten
sam sposób tancerce Isadorze
Duncan, a ksi¹¿ê Walii - pani
Simpson, która nie by³a wprawdzie genialna, ale genialnie potrafi³a go wzi¹æ pod pantofel. Takich
przyk³adów znamy wiêcej.
Jak widaæ, w stosunkach miêdzyludzkich zawsze jedna strona
odgrywa rolê Sancho, mo¿e to
byæ ¿ona, kochanka, m¹¿, kochanek, kole¿anka czy znajomy. Jest
to rola raczej niewdziêczna, podrzêdna, wdziêcznoœci spodziewaæ
sie tu nie nale¿y. Doœwiadczy³a
tego ju¿ biblijna Marta, kiedy
Chrustus zamiast j¹ pochwaliæ za
dobr¹ kolacjê potêpi³ jej “zbyteczn¹ krz¹taninê” i pochwali³
Mariê, jej siostrê, która wprawdzie nie pomog³a przy kolacji, ale
siedzia³a u Jego stóp, zas³uchana
w s³owa Mistrza..
Moja Mama, która uwa¿a³a siê
za Sancho Pansê naszej rodziny,
mawia³a ze smutkiem: “Oj Marto,
Marto” i mia³a serdeczn¹ pretensjê do Chrystusa za takie spostponowanie wartoœci pracy “¿ony
domowej”. W moim pojêciu
mia³a racjê. Ludziom pracowitym
nale¿y oddaæ sprawiedliwoœc.
Chrystusowi wyraŸnie nie zale¿a-
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Usluugi deentyystyycznne
• Mississauga •

GABINET DENTYS
STY-CZN
NY
Dr Heleena
Chojecka
Dr Bronis³aw
w Chojec ki

• Mississauga•
KL
LINIKA
A DENTYS
STYC
CZN
NA

• Oakville•
PIERWS
SZY POLSKII GABINET DENTYS
STYC
CZN
NY

w Oakkviillee

Dr Agatyy
Cybuulii

Dr Malggorzata Pleewik

(9905) 566--57797

295 HAYS
S BLVD
D.. #1103

255 Dundas St.. Weest #4B
B

(9905) 2577-5444
Dundas/Trafalgar
(naprzeciwko WAL MART)

Dr Woojciech ¯uurowskki
Ogólnna prrakktyyka leekarrskka
oraz urazy sportowe, choroby miêœni,
koœci i stawów
ON. M6K 1G2

- czyylii PROSTY SPOSÓB NA ¯YC
CIE
Pijmy codziennie rano na zdrowie “ALVEO” - mieszankê z 26-ciu zió³. Jest to uniwersalny
suplement, który równomiernie od¿ywia nasz organizm, reguluje uk³ad pokarmowy przywracaj¹c mu równowagê - uodparnia system obronny. Normalizuje pracê kosmków jelitowych, reguluje pracê jelit, dostarcza mikro i makroelementy, witaminy, aminokwasy, przeciwutleniacze. Oczyszcza krew i usuwa z toksyn organizm chroni¹c go przed destrukcyjn¹
dzia³alnoœci¹ wolnych rodnikow. Nasz kanadyjski produkt jest od paru lat dobrze znany w
Polsce i innych krajach. Tam siê sprawdzi³, zalecany jest przez lekarzy, m.in. przez znanego
kardiologa dr Zbigniewa Religê.
Czas najwy¿szy skoñczyæ z konsumpcj¹ drogich i nie zawsze skutecznych suplementów. Za
jedyne 45 dol can. na miesi¹c zabezpieczymy skutecznie nasze zdrowie. Stali klienci mog¹
skorzystaæ ze zni¿ek do 40%
Gwarancja i satysfakcja w 100% zapewniona. Produkt jest tak dobry i tani, ¿e sprzedaje siê
sam. ... Posiadamy materia³y informacyjne i biznesowe w ró¿nych jêzykach, tak¿e po polsku.
Osoby które chcia³yby pomóc rodzinom i znajomym w Polsce i innych krajach jak: Czechy,
S³owacja, Austria, RPA, Wielka Brytania, Bu³garia, USA, i w nied³ugim czasie Australia i
Nowa Zelandia proszone s¹ o skontaktowanie siê z Henrykiem lub Dorot¹
Teel:: (4116) 243--022711 luub (4116) 6224--74011 (kkomórka)
Niezalee¿nni Dystrrybuutoorzyy fiirmy AKU
UNA

HENRYK P
ROKO
OP

³o na jedzeniu - wiadomo, myœliciel, filozof. Natomiast Marta
miala poczucie obowi¹zku i chêæ
nakarmienia Mistrza - to by³ jej
sposób okazywania mi³oœci.
Wszystkie matki: Polki, Chinki
czy ¯ydowki by siê pod tym podpisa³y. Angielki nie, bo te uwa¿aj¹ jedzenie za rzecz drugorzêdn¹.
Osobiœcie ceniê “matki-karmicielki”, zapewniaj¹ ¿ycie i zdrowie innym. Sama karmiê ludzi i

zwierzêta i mam z tego wielk¹
przyjemnoœæ. Pociesza mnie fakt,
¿e nie tylko uduchowiona (acz
leniwa ) Maria ale i pracowita
Marta wesz³a do Królestwa Niebieskiego, wiêc widaæ istnieje
jakaœ sprawiedliwoœæ no i w
koñcu nie jest rzecz¹ istotn¹ czy
siê jest Don Kiszotem czy Sanch
Pans¹ - licz¹ siê intencje.
Barrbarra Sharrratt

omó¿ katooliickiemu radiiu.. Od 11 niedziielii Adw
wentuu KS
SM bêdziie
rozprrowadzaææ œwiece Adw
wentoowe,, doo któórych bêdziie doo³¹cczoona
speecjaln
na modliitw
wa dla rodziin na czas adw
wentoowego prrzyygotoowannia..
Nabyywajj¹cc œwiece wspiieram
my katooliickie radiio i prrzyyczyyniam
my siiê
doo g³ooszeenia Dobrrej Nowiny pooprrzeez falee eteeru..
Œw
w i e c e w c e n i e $5 s¹ doo n abyy c i a poo Mszyy œ w .. w parr afii acc h
pooloonijnych.. Radiia
KS
SM mo¿na s³uuchaææ codziiennie od 20--211 na falii AM 530..
Fr.. Marriann Gil OMII
Cathholiic Yoouthh Stuudiio - KS
SM Inc..
183 Roncesvallees Avee..
1
Torontoo,, Ontarrio,, M6R
R 2L5
teel.. 4116--588--0555,, faxx: 4116--588--9995
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“QuantumMed”

Dr.. T.. Szcczêsnny Andrrews,, Ph..D
•Akupuunktuura
•Walkka z bóóleem,, stannam
mi aleergicznnymi
•Homeopatiia
•Koompuuteerowa annaliiza diietyy i aleergenów
•Ziio³ooleecznnictw
wo
•Eleektrronicznna ideentyyfiikaccja oraz deetooksyyfiikaccja jeliita grubeego,, krwi i liimfyy
•Dieteetyyka
•Program
my odw
wykowe
•Skuteecznne metoodyy odcchudzannia •Przyypadkki trrudnne i prrzeewleek³ee

•Irydooloogia

Bezp³atnny “Toll frree” Tel.. spooza Torontoo i Miissiissauuga:: 11-8777-9499-9993
Miissiissauuga:: “Natuural Regeneratiion Cliinic”,, 11755 Rathhbuurn Rd.. E..,, Unit #60
Tel.. (9905) 6022-411911
Londoon: “AQU
UAFIT Physiiothherapyy Cliinic”,, 2699 Sprringbannk Dr..
Tel.. 11-8777-9499-9993
e-maiil:: natuural..mediicine@syympatiico..ca

Toczeñ Rumieniowaty albo Lupus
ME
EDYC
CYN
NA NATURALNA
Redagguje Dr..T..Szcczêsnny
Andrrews,, Ph..D..
W ostatnim czasie mia³em kilka zapytañ w sprawie przebiegu i
leczenia tzw. choroby autoimmunologicznej o nazwie lupus. Pisa³em o tej jednostce oko³o 2 lat
temu, ale podobno nie ma mo¿liwoœci otrzymania tego numeru,
zatem w skrócie opisze tê chorobê raz jeszcze.
Lupus, nazwa angielska, obejmuje objawy kilku chorób uk³adowych tkanki ³¹cznej (tzw. kolagenozy), które w polskiej nomenklaturze mo¿na bardzo
ogólnie okreœliæ jako Toczeñ rumieniowaty uk³adowy, zazwyczaj w formie przewlek³ej. Inn¹
mniej czêsto u¿ywan¹ nazw¹ tej
choroby jest Liszaj rumieniowaty
przewlek³y. Etiopatogenetycznym pod³o¿em tej choroby s¹ zaburzenia mechanizmów immunoregulacji, prowadz¹ce do braku
równowagi miêdzy procesami
pobudzania i hamowania immunologicznego. W przebiegu Lupus dochodzi do wytwarzania
wielu przeciwcia³ przeciw ró¿nym determinantom antygenowym, w tym równie¿ w³asnym
tkankom i komórkom, prowadz¹cym do stanów zapalnych i ciê¿kich uszkodzeñ systemowych.
Do najczêœciej spotykanych
zmian dochodzi w skórze, nerkach, naczyniach krwionoœnych,
oczach, p³ucach, tkance nerwowej, stawach; niemal¿e ka¿dy
organ i czêœæ cia³a mo¿e byæ zaatakowana. Jednoczeœnie uk³ad
immunologiczny jak gdyby “zaniedbuje” swoje prawdziwe obowi¹zki i zadania, stwarzaj¹c sytuacjê zwiêkszonej podatnoœci
organizmu na wszelkie zaka¿enia
bakteryjno-wirusowe. Naœwietlanie promieniami nadfioletowymi
mo¿e wywo³aæ lub zaostrzyæ istniej¹c¹ chorobê, podobnie jak
indukowaæ j¹ mog¹ takie leki jak:
penicylina, sulfonamidy, leki
przeciwdrgawkowe, œrodki antykoncepcyjne, hydralazyna, amid
prokainy, fenylobutazon. Nie bez
wp³ywu pozostaj¹ czynniki hormonalne. W wiêkszoœci predysponowane s¹ kobiety. Odczynowoœæ humoralna pod wp³ywem
estrogenów zwiêksza siê, np. u
kobiet pod wp³ywem œrodków
antykoncepcyjnych. WyraŸna
przyczyna choroby nie jest znana, uwa¿a siê, ¿e rolê pierwszoplanow¹ odgrywaj¹ czynniki
genetyczne i œrodowiskowe. Nie
ma metody leczenia tej choroby.

Medycyna wspó³czesna, zachodnia stosuje w takich przypadkach
leczenie objawowe, œrodki przeciwzapalne jak miêdzy innymi
ibuprofen, œrodki znieczulaj¹ce
(acetaminophen) oraz kortykoidy
(prednisone). Niektórzy pacjenci
s¹ poddawani chemioterapii.
Toczeñ rumieniowaty uk³adowy (Lupus) jest chorob¹ o ró¿norakim przebiegu. W przewa¿aj¹cej liczbie przypadków zaczyna
siê ostro z wysok¹ gor¹czk¹. U
czêœci chorych pocz¹tek mo¿e
byæ bardziej powolny i nieraz
up³ywa kilka lat od chwili rozpoznania pe³no objawowej choroby.
Mo¿e ona tak¿e wspó³istnieæ z
innymi chorobami tkanki ³¹cznej
jako zespó³ nak³adania siê. Z
objawów ogólnych nale¿y wymieniæ os³abienie, zmniejszenie
masy cia³a i gor¹czkê. Zmiany w
skórze (75%) w postaci rumienia
dotycz¹ najczêœciej miejsc ods³oniêtych, nara¿onych na naœwietlanie promieniami s³onecznymi.
Rumieñ uk³ada siê na grzbiecie
nosa, koœciach policzkowych, w
obrêbie opuszek palców rumienie
maj¹ charakter krwotoczny.
Spotyka siê tak¿e wysypki pokrzywkowe i wybroczyny. Do nierzadkich objawów nale¿y wypadanie w³osów, zespó³ Raynauda i
ma³o bolesne owrzodzenia na b³onach œluzowych jamy ustnej. Do
najczêstszych objawów nale¿¹ ból
lub zapalenie stawów. Na skutek
zmian w wiêzad³ach i œciêgnach
mo¿na spotkaæ deformacjê r¹k
pod postaci¹ ulnaryzacji i ³abêdzich szyjek. Czêsto wystêpuje
zapalenie op³ucnej i (lub) osierdzia. Jednym z najpowa¿niejszych skutków choroby jest uszkodzenie nerek (85%). Wyra¿a
siê ono ró¿nymi zespo³ami klinicznymi, a biopsja ig³owa nerki
daje mo¿liwoœæ dok³adnego rozpoznania charakteru zmian.
Objawy ze strony oœrodkowego uk³adu nerwowego (od 15 do
75%) s¹ jedn¹ z przyczyn zgonów. S¹ to drgawki, psychozy,
najczêœciej maniakalno-depresyjne, aseptyczne zapalenie opon
mózgowych i mózgu, zaburzenia
pamiêci i zdolnoœci kojarzenia,
bóle g³owy, utrata przytomnoœci,
pl¹sawica i inne. W pewnych
przypadkach badania laboratoryjne pomagaj¹ w ustaleniu i
zdiagnozowaniu schorzenia.
W ró¿nicowaniu bierzemy pod
uwagê rzut gor¹czki reumatycznej, szczególnie u dzieci, przewlek³e aktywne zapalenie w¹troby, w niektórych, bowiem przypadkach jedynie biopsja ig³owa
tego narz¹du decyduje o rozpoz-

naniu, wczesn¹ postaæ reumatoidalnego zapalenia stawów, bakteryjne zapalenie wsierdzia, gruŸlicê oraz inne uk³adowe choroby
tkanki ³¹cznej, szczególnie w
okresie pocz¹tkowym.
Rokowanie zale¿y od stopnia
zajêcia narz¹dów wewnêtrznych,
szczególnie nerek i oœrodkowego
uk³adu nerwowego. Dziêki lepszej diagnostyce i odpowiedniemu kontrolowanemu, w bardzo
du¿ym stopniu tak¿e metodami
naturalnymi, leczeniu rokowanie
w tej chorobie jest trochê lepsze
ni¿ powiedzmy 10 lat temu
wstecz, a ok. 90% chorych prze¿ywa ponad 10 lat.
Lekarz naturopata w przypadku Lupus bêdzie siê stara³ przede
wszystkim znaleŸæ mo¿liwoœæ
okreœlenia prawdopodobnej przyczyny jej wyst¹pienia. Nale¿y
pamiêtaæ o mo¿liwie najlepszym
uzgodnieniu stosowania leków
farmakologicznych i zió³ lub
suplementów zalecanych przez
naturopatê.
Jednym z najbardziej oczywistych zjawisk towarzysz¹cych
stanom zapalnym jest nadmierna
produkcja wolnych rodników
(free radicals), nale¿y, wiêc pamiêtaæ o odpowiednim zaopatrzeniu organizmu w ró¿norakie substancje przeciwdzia³aj¹ce ich
niszczycielskiej dzia³alnoœci, bêd¹ to g³ównie antyoksydanty
(przeciwutleniacze). Nale¿¹ do
nich cynk, witaminy C i E, betakaroteny, bioflavonoidy oraz
selen. Wskazany jest równie¿
dodatek miedzi i manganezu.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jesteœmy
w stanie zredukowaæ iloœæ zapaleniotwórczych zwi¹zków chemicznych poprzez uwzglêdnienie
zmian w spo¿ywanym t³uszczu.
Miêso oraz inne produkty zwierzêce powoduj¹ gromadzenie siê
w ustroju zwi¹zku chemicznego
o nazwie kwas arachidowy, który
jest prekursorem powstawania
pro-zapalnych zwi¹zków chemicznych. Z drugiej strony olej
rybny, zawieraj¹cy EPA (eicosapentaenoic acid) oraz DHA
(docosahexaenoic acid) oraz
niektóre oleje roœlinne, które
zawieraj¹ GLA (gamma-linolenic
acid) - wydatnie zmniejszaj¹
mo¿liwoœci powstawania lub
kontynuowania procesu zapalnego. Przeprowadzono wnikliwe
badania na zwierzêtach, gdzie
udowodniono, ¿e objawy zbli¿one do Lupus (lupuslike syndrome) by³y powa¿nie zredukowane
poprzez podawanie w po¿ywieniu w/w olejów. Badania prowadzono na ludziach w Indii, uzys-

kuj¹c zbli¿one rezultaty. Istnieje
bogata literatura medycyny naturalnej, gdzie podawane s¹ wyniki
uzyskiwanej du¿ej poprawy stanu
zdrowia ludzi z chorobami
autoimmunologicznymi po podawaniu tych kwasów olejowych.
Szczególnie polecany jest 5%)
evening primrose, borage oraz
black currant oil.
Lupus jest chorob¹ bardzo powa¿nie uzale¿nion¹ od wahañ
poziomu hormonów w organiŸmie. Czêsto siê zdarza, ¿e rozchwianie gospodarki hormonami
estrogennymi u kobiet, czy te¿
androgennymi u mê¿czyzn powoduje wyst¹pienie objawów bardzo
podobnych do Lupus. Wspó³zale¿noœæ taka nie jest naukowo w
pe³ni wyjaœniona, niemniej ustalono pewne zale¿noœci, miêdzy
innymi spostrze¿enie, ¿e czêsto
pierwsze objawy choroby tej wystêpuj¹ w czasie ci¹¿y, kiedy zachodzi wiele zmian hormonalnych w organizmie kobiety. W
badaniach na zwierzêtach zaobserwowano, ¿e podanie samicom
myszy z objawami lupuslike
(podobnymi do lupus) hormonów
mêskich (od samca myszy) - prowadzi³o do wyraŸnego polepszenia stanu zdrowia.
W oparciu o badania na zwierzêtach, kontynuowano prace
badawcze na ludziach, (Stanford
University Medical Center), podaj¹c grupom badanych kobiet (z
objawami choroby Lupus) preparat o nazwie DHEA (dehydroepiandrosterone!), który w swoim
wielostronnym dzia³aniu jest
tak¿e prekursorem hormonów
p³ciowych. Podawano 200 miligramów preparatu kobietom chorym oraz drugiej grupie podobnie
chorych podawano 200 mg œrodka
obojêtnego, identycznie wygl¹daj¹cego, ale nie posiadaj¹cego ¿adnego dzia³ania farmakologicznego. Uzyskane wyniki raz jeszcze potwierdzaj¹, ¿e kobiety,
gdzie stosowany by³ DHEA wykazywa³y wyraŸn¹ poprawê stanu
zdrowia, manifestuj¹cego siê
g³ównie wyraŸn¹ popraw¹ stanu
czynnoœciowego poprzednio uszkodzonych nerek. Niemniej nale¿y pamiêtaæ, ¿e stosowanie,
DHEA musi byæ pod œcis³¹ kontrol¹ specjalisty. Jest to szczególnie wa¿ne, gdy celem zastosowania DHEA jest zmniejszenie
dawek leczniczych kortykosterydów (prednisone), które wiod¹ za
sob¹ bardzo powa¿ne skutki
uboczne jak: ubytki tkanki kostnej, za³amanie odpornoœci oraz
wiele innych.
Jedn¹ z teorii powstawania,
Lupus jest tak zwany syndrom
ciekn¹cego jelita (leaky gut).
Sprawa polega na zwiêkszeniu
przepuszczalnoœci komórkowej
œcianek jelita, wskutek czego
toksyczne odpady, znajduj¹ce siê
w treœci jelitowej, przes¹czaj¹ siê
zwrotnie na zewn¹trz jelita i trafiaj¹ do krwiobiegu, prowadz¹c
do swoistej autointoksykacji, obni¿enia lub zniesienia aktywnoœci
uk³adu immunologicznego, a tym
samym “dzikiego” na podobieñstwo procesu nowotworowego
namna¿ania siê objawów chorobowych. Wskazane jest, zatem
unikanie po¿ywienia sprzyjaj¹cego tej sytuacji, a nale¿y do niego gluten, ziarna kukurydzy oraz
produkty mleczne. Nale¿y dbaæ o
zachowanie prawid³owej flory
bakteryjnej jelita, co stanowi ba-

rierê ochronn¹ przed uszkodzeniami œcian uk³adu pokarmowego. Wa¿nym jest, aby dbaæ o
prawid³owe trawienie i wch³anianie, a wiêc dodatki enzymów
trawiennych do spo¿ywanego
pokarmu. Szczególnie w³aœciw¹
jest nastêpuj¹ca mieszanka enzymów: 15,000 U.S.P. proteazy,
2600 U.S.P. lipazy, 20,000
U.S./P. amylazy i cellulaza. Ponownie przypominam, ¿e konieczna jest konsultacja u specjalisty.
Turmeric, indiañska przyprawa
kuchenna, u¿ywana w tradycyjnej
Ayurvedic medycynie, zawiera w
sobie specyfik o nazwie curcumin, który jest bardzo silnym antyoksydantem, i jest pomocny w
chorobach podobnych jak równie¿ w samym Lupus. Sk³adniki
te maj¹ w³aœciwoœci przeciwzapalne jak równie¿ pobudzaj¹ (stymuluj¹) w³asne, swoiste systemy
przeciwzapalne organizmu, poza
tym nie powoduj¹ skutków
ubocznych (jak np. kortykosteroidy). Curcumin i turmeric s¹ z powodzeniem stosowane przy
leczeniu Reumatoidalnego artretyzmu, który to jest podobnie jak
Lupus chorob¹ anutoimmunologiczn¹. Autorytet w sprawach medycyny naturalnej, Dr.Andrew
Rubman, dyrektor Southbury Clinic for Traditional Medicine w
Connecticut oraz Krajowy konsultant Medycyny Naturalnej uwa¿a, ¿e Lupus i Reumatoidalny
artretyzm maj¹ bardzo wiele
wspólnych objawów. Zaleca on
stosowanie curcumin w iloœci od
400 do 600 mg trzy razy dziennie
przez 10 dni, je¿eli ¿adna poprawa nie jest zaobserwowana, nale¿y zaprzestaæ jego stosowania.
Szczególnie jest polecana formulacja curcumin wraz z bromelain,
które to razem preparaty dzia³aj¹c
przeciwzapalnie, przyœpieszaj¹
równie¿ rozk³ad w³óknika (fibrin), którego obecnoœæ sprzyja
powstawaniu i utrzymywaniu siê
stanów zapalnych oraz obrzêków.
Mieszanka curcumin i bromelain
powinna byæ za¿ywana miêdzy
posi³kami, gdy¿ tylko wtedy ma
szansê byæ zasymilowan¹ do
organizmu.
Jakkolwiek bardzo uporczyw¹
i trudn¹ do leczenia chorob¹ jest
Toczeñ rumieniowaty lub w
Ameryce zwany Lupus, jednak¿e
nale¿y wszystko zrobiæ, aby mo¿liwie zminimalizowaæ tak niebezpieczne i przykre jego objawy, a
w tym medycyna Naturalna ma
swój du¿y udzia³ i mo¿liwoœci.
Osoobyy zaiinteeresoowanne poowy¿ sz¹ teematyyk¹,, jakk równie¿ leeczee n i e m n atuu r alnn y m zaprr aszam
m doo
konsuultaccji w Kliinice Regeneraccji
Natuuralnnej w Miissiissauuga i Ha-m iltoon .. T e lee foon : 9 05 6022- 411911 ,,
luu b bee zp³atnn y „too ll-- frr e e ” spoo za
T o r o n too i Mii ssii ssauu g a:: 11 - 877 7 9499-9993..
Dr..T..Szcczêsnny Andrrews,, Ph..D..
speecjaliizuuje siiê od lat w Tradyycyj nej Chiñskkiej Meedyycynie i Aku puunktuurzee,, któórych tajjniki zgg³ê-biia³ w Chinacch i Koorei.. Stoosuuje
równie¿ sprraw
wdzoone i nauukowo
udookumentoowanne metoodyy Dietee tyy c znn e j Koo r e k tyy ¯yy w i e n i a,, H o meopatiii,, Ziio³ooleecznnictw
wa i Irydoo loogii.. Posiiada dooktoorat z Fizjjoloo gii ¯yywienia,, byy³ wyk³adoowc¹ na
U n i w e r syy tee tacc h w Warr szaw
wie i
Moo n trr e aluu .. Jee st auu too r e m w i e luu
prr acc n auu k o w y c h z zakk r e suu w y mienionych wy¿ej dziiedziin..
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6225--84221

1 - 24g
(9905)
godz..
(9905) 8996 - 3333 - Biuro
$1126,,900 - 2 pook.. parrkietyy,, balkko w poolskkim buudyynku (C
Co-ap)
$ 11599900 -Busiiness--(R
Restauuraccja,, suupeer lookaliizaccja--Etoobccoke)
Townhousee-poonad 11500S
Sq..Ft..kateedrralnny suufiit--za plaz¹ ‘Wiis³a’’
$1184,,900--3pook condoo w buudyynku “kanneff”” Miissiissauuga
$3117,,000--11 rok nowy doom,, drrewnianne pood³oogi-Hurontarrio/
Egliintoon
Bungaloow-dziia³kka 70xx20,, wszyystkko zrrobiione-Quueensw
wayy/C
Cliiff
$3779,,900--4 pook..Executiivee doom,, prrestii¿owa lookaliizaccja,, piieszoo
doo GO

Szyybkka Teleefoonicznna darrmowa wycena doomów!
Wyycena pooprrzeez E-maiil--johnczann@hotm
maiil..com

W sprawie nielegalnych

Izabeela Embalo
o
Du¿o siê mówi³o w mediach o
nowym programie dla “nielegalnych” emigrantów. Obietnice, pog³oski, sprzeczne infromacje. Ju¿
zaraz mia³ zostaæ wprowadzony
nowy program-amnestia, emigranci wyczekuj¹ z miesi¹ca na
miesi¹c. Nie ma ¿adnych nowych
ulg.
Do kwestii programów nale¿y
podchodziæ ze zdrowym rozs¹dkiem i realistycznie. Na dzieñ
obecny nie mamy ¿adnego nowego programu, nawet oficjalnego
projektu, który og³osi³oby ministerstwo. Oficjalny komunikat
KPK w tej sprawie, jako strony
niezale¿nej, zdementowa³ pog³oski, ¿e coœ ju¿ w ¿ycie zosta³o
wprowadzone.
Oczywiœcie wszystkim nam
zale¿y na tym, ¿eby coœ siê zmieni³o ale nie mo¿na emigrantom
wody z mózgów robiæ i obiecywaæ czegoœ, co nie jest nawet
oficjalnie zaproponowane na
szczeblu ministerstwa.
Oczywiœcie odby³y siê w tej
kwestii rozmowy, spotkania,
utworzono grupy nacisku. W
akcjê w³¹czy³y siê polonijne media oraz organizacje spo³eczne,
min¹³ prawie rok i w kwestii programu dla nielegalnych nie zmieni³o siê nic.
Czy jakikolwiek program wejdzie w ¿ycie? Tego nikt nie wie.
W prakyce wygl¹da to tak, ¿e
nowe prawodawstwo ogranicza
mo¿liwoœci humanitarne, nasilaj¹
siê akcje porz¹dkowe, coraz
wiêcej emigracyjnych aresztów
ma miejsce na terenie GTA.
Mówi siê du¿o o ulgach dla

nieudokumentowanych rezydentów, kiedy w³adze imigracyjne
nasilaj¹ akcje porz¹dkowe i
³apanki.
Immigration wybudowa³o nowe
wiêzienie i zwiêkszy³o si³y porz¹dkowe. Z Kanady deportuje siê
rodziny z dzieæmi, najbli¿szych
krewnych i jakoœ ma³o oznak
jakiejkolwiek liberyzacji prawodawstwa. Polonia odczu³a jak
funkcjonuje prawo imigracyjne,
czasami zupe³nie bezdusznie...
Przekonaliœmy siê o tym, kiedy
dotknê³a nas dog³êbnie sprawa
Sklarzyków. Wszystko skoñczy³o
siê pomyœlnie, choæ proszê mi
wierzyæ, inni emigranci wysy³ani
z Kanady codziennie nie maj¹ a¿
tak wiele szczêœcia.
Otrzymujê nadal telefony od
osób, które tkwi¹ w przekonaniu,
¿e program dla nielegalnych istnieje lub niebawem zostanie
wprowadzony. £atwo jest wierzyæ
w coœ co jest korzystne i co daje
wiele nadziei na rozwi¹zanie
niekiedy ¿yciowych problemów.
Prawda jest niekiedy trudna do
zaakceptowania, dlatego ci, którzy j¹ g³osz¹ musz¹ liczyæ siê z
ró¿nymi reakcjami.
Osoby, które chc¹ te informacje
zweryfikowaæ, mog¹ skontaktowaæ siê bezpoœrednio z ministerstwem imigracji (Citizenship and
Immigration Canada).Wszelkie
nowoœci s¹ publikowane w trybie
natychmiastowym na stronie internetowej www.cic.gc.ca. Kongres Polonii Kanadyjskiej, który
jest w ci¹g³ym kontakcie z ministerstwem imigracji tak¿e posiada
najnowsze infromacje emigracyjne.

Osoobyy zaiinteeresoowanne emigra-cj¹ doo Kannadyy prroszê o kontakkt
teeleefoonicznny pood numerem

4116 5115 20222,,
e-maiil IzaE
Embaloo@aool..com

www..nowykurier..com

Ewa Lizooñ

Associatee Broker
doom: (9905) 6224--21140
24 hr: (4116) 2322-9000
web:: www..ewaliizoon..com

• KU
UPNO • SPRZE
EDA¯
• WYC
CENA

Nauuka gry na foorteepiiannie..
Wszyystkkie stoopnnie..
Przyygotoowannie doo egzam
minów w
Koonseerwatoorium..,, Do
egzam
minów wstêpnnych na
uczeelnnie w Kannadziie i Polscce..
Tel..:,, 905--858--25775

Ania
Gaw
wroñskka

Home Life-Response Inc.
4312 Village Centre Court

HOT LISTINGS
1+2 condo,nowoczesny budynek $146.900
elegancki townhouse, 3 syp.,
$189.900
nowiutki 3bd. townhouse HWY 10/Bristol
$209.900
dom z ³adn¹ dzia³kaa, podwójny gara¿
$289.900
elegancki, wyremontowany dom, nowa kuchnia
$359.000
Bloor/Tomken 4 sypialnie,
renowacje, du¿a dzia³ka $
465,000

Profeesjjonalnne us³uugi frryz-jerskkie dla ca³eej rodziiny..

Sales Rep.

Fryzury œlubne i komunijne.
Mo¿liwy dojazd do domu
klienta.

Cell..:
(9905) 3999-65999

Barbara

MO
ORTGAGE 3%
5 lat otw
warrtyy

Biuro:
(9905) 9499-00770

Tel: 905

- 270-0752
Cell: 416-520-6812

Najkrótsza historia Polski od
czasów najdawniejszych a¿
po dzieñ dzisiejszy (2)

KUUPNO - SPRZEEDA¯ - WYCCENA
*3 Bedr. Bungalow ko³o Maksymiliana Kolbe w Mississauga 2 car
G. Lot 50x150Ft. Custom made Home. Cena: $485,900
*3 Bedr. Detached 1 car garage Bramtpon. Sprzedany.
1654 Lakkeshhore Road Weest,, Miissiissauuga,, Ontarrio L5J 11J3
1
Dom: (9905) 6115--93996,,
Bus:: (9905) 8222-69900,,
Toll Free: 11 (8777) 8222-69900,,
Faxx: (9905) 8222-11240

Dominika ¯arrkowskka
Podziia³yy Polskki
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Terytorium Polski zosta³o podzielone miêdzy swoich s¹siadów,
pierwszy rozbiór Polski nast¹pi³ w
1772 roku, drugi 1793 a po klêsce
powstania koœciuszkowskiego
nast¹pi³ trzeci rozbiór w 1795
roku i na ponad 123 lata nazwa
Polska zosta³a wymazana z map.
W okresie zaborów wybuch³y trzy
wielkie powstania przeciw okupantom; w 1830 jako Powstanie
Listopadowe w zaborze rosyjskim, w 1848 jako Wiosna Ludów
w zaborze pruskim oraz w 1863
jako Powstanie Styczniowe w
zaborze rosyjskim. Na wskutek
tych nieudanych powstañ wielu
ludzi straci³o ¿ycie a wielu zosta³o
deportowanych do obozów pracy
przymusowej.
Okres Miiêdzyywojenny..
Po 123 latach niewoli Polska
uzyska³a niepodleg³oœæ. Z³o¿y³y
siê na to g³ównie niepowodzenia
wojenne Austrii i Niemiec w
czasie pierwszej wojny œwiatowej
oraz wynik rewolucji paŸdziernikowej w Rosji.
Nie bez znaczenia jest równie¿
w tym okresie wielki cz³owiek i
dowódca wojskowy Józef Pi³sudski, który zdecydowanie broni³
Polski i jej interesów. W okresie
dwudziestolecia miêdzywojennego dokonano równie¿ reformy
bankowej w Polsce oraz starano
siê odbudowaæ zniszczenia powojene. Wybudowano równie¿ port
nad Baltykiem- Gdyniê.
Okres II Woojny Œw
wiatoowej
We wrzeœniu 1939 roku Niemcy i Rosja napad³y na Polskê,
rozpocz¹³ siê 6-letni okres straszliwej wojny. Zginê³o ponad 6
milionów polskich obywateli,
wielu zosta³o wywiezionych na
Wschód. ¯o³nierze polscy walczyli praktycznie na wszystkich
frontach; s³ynne nazwy miejsco-

(C
Cell:: 4116--453--94993
905) 8996 - 3333 - Biuro

$1179,,900 - 2 syp., 2 lazienki, balkon, podziemny gara¿
$2245,,000 - Freeholl, ³¹czony tylko gara¿¹mi, 3 syp.,
wykoñczona piwnica, gara¿.
$2265,,000 - Raised bungalow, 4 sypialnie 3 ³azienki,,
podwójny gara¿.
$4114..900 - Wolnostoj¹cy, super lokalizacja, Mississauga, 4 syp., 4 ³az..,. piêknie wykoñczona piwnica

Zapeewniam
m prrofeesjjonalnn¹ us³uugê

woœci jak Monte Casino, Tobruk
czy Narvik, bitwa o Angliê czy
Belgiê z udzia³em polskich
lotników.
Okres poo II Woojnie Œw
wiatoowej..
Po wojnie Polska znalaz³a siê
po rosyjskiej stronie wp³ywów i
przez wiele lat bo a¿ do roku
1989-pierwsze wolne wyboryby³a pañstwem które budowa³o
komunizm. Granice pañstwa zosta³y zgodnie z umowami pomiêdzy tzw. Wielk¹ Trójk¹ zmienione, Polska zosta³a okrojona,
zabrano nam ziemie wschodnie a
dano dawne zachodnie. Granica
zosta³a przesuniêta a¿ po rzekê
Odrê i Nysê £u¿yck¹. Okres komunizmu w Polsce to okres nazywany przez wielu okresem b³êdów i wypaczeñ. Strajki robotnicze w 1956 roku w Poznaniuponad 70 osób zabitych, w 1970
strajki w Szczecinie i znów wielu
zabitych, ostatni strajk i œmieræ
górników na Œl¹sku w 1981 roku
oraz potê¿na si³a nowej orga-

nizacji robotników ”Solidarnoœæ”,
spowodowa³a ¿e powoli ustrój nie
wytrzyma³ i w koñcu dosz³o do
rozmów i przejêcia w³adzy przez
now¹ elitê, grupê ludzi z dawnej
opozycji.
Okres po 1989 roku uwa¿any
jest za okres nowej Polski i praktycznie pierwszy wybrany w
nowych wolnych wyborach,
legendarny przywódca solidarnoœci Lech Wa³êsa zosta³ d³ugo
oczekiwanym prezydentem.
Kilkanaœcie lat jakie up³ynê³y od
tego czasu nie upowa¿niaj¹ do
obiektywnej oceny rz¹dów pokomunistycznych.
Gospodarka przestawiona na
wolny rynek, reforma bankowoœci, prywatyzacja na szerok¹
skalê, wszystko to sprawia ¿e
chaos w kraju jest du¿y, podobnie
bezrobocie i niezadowolenie
wielu ludzi. Ocena tych lat mo¿e
byæ dokonana póŸniej, myœlê ¿e
dopiero za wiele lat.
***
(Praca nagrodzona na konkursie pt.: Najkrótsza historia Polski

ERIK TURSKII

Suttoon Grouop I CON REALTY INC..

ASSACIATE BROKE
ER

905) 6224--48077
Tel..: (9
emaiil:: etu
ursk
ki@trrebn
net..com
$ 95,,000 2 syypiialnnie condoo Apt.. z duu¿ym balkkonem - Etoobiicoke
$2255,,900 Miissiissauuga wolnnostooj¹ccy doom z garra¿¿em 2 piiêtrra,, ceg³a
Hipooteeki od
$2229,,900 Miissiissauuga duu¿y doom 2 piiêtrra 4 syypiialnnie,, duu¿a dziia³kka
11..99%
$4770,,000 Piekarrnia--wholeesalee pluus 2 buudyynki prrzeemys³oowe z ca³yym
Po¿yyczkki
wypoosa¿¿eniem
4..5%
$5399,,000 Miissiissauuga Miineola custoom buuilt duu¿y doom 9 leetnni,, z dw
woma
niezalee¿nymi aparrt..i w piiwnicy + 2 syyp..,, 8 ³az..,, garra¿¿,, parrking na 7 auut
Rabat
$435,,000 Miissiissauuga doom wolnnostooj¹ccy w pooblii¿u Rathhbuurn/P
Ponytrraiil,,
$11000
Wszyystkkie prrogram
my
4 syypiialnnie,, 3 ³aziienki,, duu¿a dziia³kka w pooblii¿u parrku..
rz¹doowe
$11899,,000 Dom buungaloow wolnnostooj¹ccy.. Pol.. Miissiissauuga doo renowaccji
Bannkowe sprrzeeda¿ee
$2225,,000 Miissiissauuga 3 syypiialnniowy,, 2 piiêtrrowy doom z garra¿¿em (cceg³a)
Niskkie commissiion $22,,1180,,000 Oakkviillee 55422 SQ FT rezyydeencja nad jeziiorem z indoor baseenem
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Noblesse Oblige (7)
Dokoñczenie ze strony 7
na przyk³ad poœwiêca³ dla Ojczyzny, ¿e kiedy lanie spuœci³ niemieckiemu nastêpcy cesarza, to
¿eby ci byli pewni ¿e nie podpali
im znów ich grodów - ³askawie za
¿onê przyj¹³ kilkunastoletni¹ Odê
(córkê niemieckiego margrabiego) . Tak siê poœwiêca³! A taki
biznesman od ropy naftowej to
zamiast o¿eniæ siê z jak¹œ pasierbic¹ Algamowa … ech! szkoda
gadaæ. Wiêc w tamtych czasach,
szlachetni w³adcy rozumieli, ¿e
Polskê nale¿y budowaæ przez budowanie nowych miast, przez
utrzymywanie dobrych armii,
utrzymywanie dobrych stosunków
z Watykanem i ... je¿eli siê da to
obsadzaæ trony u s¹siadów swoimi kumplami. WeŸmy na ten
przyk³ad wschodni¹ granicê
Polski za któr¹ ros³o w sile pañstwo kijowskie. I ¿aden pouczony
nie bêdzie mi tlumaczy³ jakie to
dzikie pola przejmowaliœmy i
jakie zas³ugi tam zostawili.
Wystarczy popatrzeæ, ¿e co któraœ
osada polska przed II W. Œ. mia³a
przydomek “ kolonia”. Wiêc
kiedy u nas okrzep³o miasto
Gniezno, budowa³ siê Gdañsk i
Kraków, to Kijów mia³ ju¿ 400
cerkwi i 8 placów targowych. Nie
ma pytañ, prawda? Ale dla
naszych w³adców cyfry te mówi³y
przede wszystkim, ¿e s¹siad z
Kijowa mo¿e zechcieæ konie
swoje napoiæ w Wiœle i Odrze.

Stosunki te by³y doœæ poprawne,
a¿ do czasu wojen z Niemcami.
Chrobry tak jak sam ¿eni³ siê dla
politycznych korzyœci tak i ¿eni³
dzieci swoje. Jedn¹ z córek o¿eni³
w Kijowie z Œwiêtope³kiem
(zwanym Przeklêtym). Pani owa
w wyniku zatargów rodowych
trafi³a “ w kazamaty”. Rusini nie
przewidzieli ¿e kiedy Chrobry
zwyciê¿y “giermañca” to pójdzie
z wojskiem na Kijów. No bo
córka i wogóle co za nieporz¹dki
u s¹siada ¿e ziêcia ze sto³ka
pogonili. Tato Chrobry poszed³
do Kijowa. Porz¹dek naprawi³ po
czym wróci³ na Zachód. (1013).
W parê lat póŸniej z kolei
Jaros³aw Œwietope³ka pogoni³ i
pohulal na polskiej granicy
(1017). A Chrobry pod Budziszynem. Wiêc, szybko Chrobry
Niemców nauczy³ szacunku do
swoich praw a potem, da³ im
(Niemcom) propozycjê nie do odrzucenia i ci poszli z Chrobrym na
Kijów. Oczywiœcie kupi³ na tê
wojnê wojska z innych krajów jak
n.p. Wêgrów. Oj nie g³upi byli
królowie nasi. A jak¿e prawo
swoje szanowaæ kazali! To taki
przyk³ad. Kiedy Chrobry wojowa³, jeden z zakupionych oddzia³ów wojskowych stepowego
plemienia Pieczyngów - mia³
odmienne zdanie jak B.Ch. Król
oddzia³ otoczy³ i …..wyr¿n¹³ w
pieñ. Po czym wojsko zdyscyplinowane posz³o dalej. Tak wiêc

w ramach zjednoczonych armii
polsko- niemiecko- wêgierskich i
innych wojsk, król zawojowa³
ziemie na Wschodzie kolejny raz.
Chrobry nie zdobywa³ Kijowa, po
to aby go wcieliæ do Polski.
Chrobry mia³ pe³n¹ œwiadomoœæ
jak wielkim krajem jest pañstwo
którego stolic¹ jest Kijów. Kijów
z³upi³, Swiêtope³ka znów osadzi³
na tronie i po 9 miesi¹cach wróci³
do domu. Sama wyprawa na Kijów zajê³a armii Chrobrego oko³o
40 dni. Proszê pomyœleæ o kosztach wyprawy, zaopatrzeniu, ³¹cznoœci itd. Bêd¹c w Kijowie jako
brankê zabra³ sobie siostrê Jaros³awa. Przeciw któremu wojowa³,
a który to g³upio odmówi³ siostry
- Chrobremu. Gdyby jej nie odmówi³, pewnie Chrobry nie chodzi³by do Kijowa. I nie powsta³aby legenda o uderzaniu szczerbcem w Z³ot¹ Bramê. Która de facto zosta³a zbudowana wiel lat po
œmierci Chrobrego. Po kolejnym
wygnaniu Œwiêtope³ka Przeklêtego z Kijowa, król postanowi³ dogadaæ siê z jego oponentem czyli
Jaros³awem. Rodzina rodzin¹ - a
spokój na wschodniej granicy byæ
musi. Król wiêcej pomocy nie s³a³
dla Œwiêtope³ka. Czyli widzimy
tutaj, ¿e w interesie pañstwa i dla
Polski, krolowie oddawali swoje
jak i swoich dzieci rêce, I serca
… Nie by³o jakiegoœ grabienia
Narodu- jak to ma miejsce dzisiaj,
co z radoœci¹ czyni¹ hultaje rz¹dz¹cy Polsk¹.
Nie inaczej sprawy dzisiejszej
Ukrainy widzia³ np. syn Kazimierza Odnowiciela Boles³aw
Œmia³y. To tak aby nie opisywaæ
poszczególnych w³adców (od

tego s¹ ksi¹¿ki prawdziwie historyczne ) Czyli i On bêd¹c w³adc¹
Polski tak jak i pradziad nie d¹¿y³
nigdy do podbicia Kraju ani do
zaboru Kijowa. Boles³aw Œmia³y
by³ synem króla Kazimierza
Odnowiciela i ksiê¿niczki kijowskiej
Dobronieningi. (czyli Kazimierz te¿ ¿eni³ siê na wschodzie z
powodów politycznych). Boles³aw zreszt¹ te¿ mia³ ¿onê z Rusinów. Bêd¹c skoligacony poprzez
krew ¿ony z tronem KijowskimBoles³aw dwa razy z wojskiem
zdobywa³ Kijów. Wyprawy te
osadza³y na tronie kijowskiego
ksiêcia Izas³awa. Celem tych
wypraw by³o utrwalanie spokoju
na wschodniej granicy kraju, I za
ka¿dym razem królowie anga¿uj¹c siê w politykê Kijowa, przyczyniali siê do popierania najstarszych rodów. Czyli nie by³o
nigdy intencj¹ polskich w³adców
ani prowadzenie zaborów na
wschodzie ani niszczenie ich
to¿samoœci pañstwowej. Jest to
bardzo wa¿ne - je¿eli popatrzymy
na póŸniejsze zachowanie siê
Moskali wobec Nowogrodu czy
Kijowa. Gdzie pod toporami
wojsk moskiewskich w pierwszym rzêdzie pada³a arystokracja
panuj¹ca tych zdobywanych miast
I to im tak ju¿ zosta³o, ¿e przypomnê Katyñ, Budapeszt 1956,

Berlin 1953 wczeœniej, Praga
1949 czy tragedia komunizowanych Bu³garów .
W oczekiwaniu na kolejny
odcinek zapraszam na serial “Pre mier i jego drru¿yna””
Marrek Paccholiik

Od zarraz umebloowanny pookój doo
wynajjêccia.. Po³uudnniowe Etoobiicoke..
D la o soo byy prr acc u j ¹cc e j ,, bee z n a³oo gów..
Tel:: 4116--255--2548
Porszee zoostaw
wiæ wiadoomoœæ na
maszyynie

T w o bee drr o o m aparr tam
ment
foor rent.. $850+; Etoobiicoke,,
Tel:: 4116--255--8458
4116--57711-36477
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Ita w godzinie wzlotu ...
Dokoñczenie ze strony 1
³otewskiej niepodleg³oœci, nieodmiennie pojawia siê imê Polkki Ityy
Koozakkiewicz, piêknej dziewczyny, a potem m³odej kobiety w
d¿insach, o ciep³ym, ³agodnym
spojrzeniu bajecznie niebieskich
oczu, fantastycznie gêstych w³osach i ujmuj¹cym uœmiechu. Sta³a
siê wcieleniem wolnoœciowych i
demokratycznych d¹¿eñ £otwy.
Kochana przez wszystkich, by³a
postai¹ magiczn¹, rzek³abym kultow¹ jeszcze za ¿ycia, a œmieræ
utrwali³a j¹ w najnowszej ³otewskiej historii i w legendzie - bo
sta³a si¹ ju¿ postaci¹ niemal lemiêcci¹ styykam
m
gendarn¹. Z jej pam
siiê wszêdziie - na akkadeemiacch,,w
szkko³acch,, w nazw
wacch uliic,, na znna-c zkk acc h poo c ztoo w y c h …
… .. Danusia
Sawdine prowadzi mnie do polskiej szko³y jej imienia, gdzie akurat trwa zabawa andrzejkowa, ale
najpierw pani dyrektor Maria
Fomin mówi o Icie i przyk³adzie,
jaki da³a swoim ¿yciem nam
wszystkim.
Pisa³am ju¿ o mej wizycie w
ryskiej Filharmonii Narodowej na
bardzo uroczyœcie celebrowanej
tu rocznicy 15-lecia powstania
Asocjacji Stowarzyszeñ Kulturalnych Narodów £otwy pt. „Zjednoczeni w ró¿noœci” . A tych
mniejszoœci narodowych jest w
ma³ym ³otewskim pañstwie a¿ 22!
Asocjacja odegra³a ogromn¹ rolê
w wywalczeniu niepodleg³oœci
£otwy. Stawia siê tu na wielokulturowoœæ, jak w Kanadzie
uwa¿aj¹c s³usznie, ¿e etniczne korzenie s¹ bardzo wa¿ne dla to¿samoœci przybysza i jego wk³adu
we wspólne ³otewskie dobro.
Polacy pokazywali swój program
artystyczny podczas uroczystoœci
w Filharmonii jako pierwsi, poniewa¿, jak powiedziano z trybuny niemal z nabo¿eñstwem, Ita
Kozakiewicz pochodzi³a z naszego narodu. I wszyscy wstali ¿eby
z³o¿yæ jej ho³d….
***
Ita by³a Polk¹, wywodz¹c¹ siê
z tutejszej du¿ej i dobrze zorganizowanej Polonii, licz¹cej 60 tys.
Polaków. Jej ojciec, Jerzy, urodzi³
siê w patriotycznej rodzinie Kozakiewiczów - pradziad by³
uczestnikiem powstania 1863 r.
na ziemiach polskich. Uchodz¹c
od przeœladowañ po upadku powstania osiedli³ siê na Inflantach.
Rodzina ju¿ od 6-ciu pokoleñ zamieszkiwa³a £otwê, lecz matka
Ity, Rita, by³a £otewk¹, dlatego
Ita maj¹c w genach walecznoœæ
Polaków, jednoczeœnie tak dobrze
rozumia³a oba kraje. Ukoñczy³a
£otweski Uniwersytet - filologiê
romañsk¹. A tradycja francuska
zawsze zwi¹zana by³a z wolnoœci¹ …
Sw¹ prawdziw¹ m³odoœæ prze¿y³a Ita w bliskiej wiêzi z domem
pani Janiny G³oweckiej, o której
pisa³am w poprzednim artykule
pt. „Ryga dudni…”. Ojciec Ity
przyprowadzi³ kiedyœ trochê
nieœmia³¹ 15-letni¹ dziewczynkê
do pani Janiny, która mia³a dwie
córki w jej wieku - niech wzrasta
w kontakcie z polskimi rówieœni-

kami. Pani Janina urz¹dza³a w
swym domu dla m³odzie¿y bale,
pragnê³a aby polskie m³ode œrodowisko okrzep³o, potem, gdy
nasta³a wolna £otwa, bra³a czynny udzia³ w odradzaniu polskiego
harcerstwa. Wszystko to robi³a
dla sprawy, ale mia³a i swoj¹ w³asn¹, prywatn¹ intencjê: córki
chcia³a wydaæ za Polaków. By³a,
jak widaæ, naprawdê m¹dr¹
mam¹.
PrzyjaŸñ Ity z Dank¹ G³oweck¹ wytworzy³a siê niemal z dnia
na dzieñ. Ita szybko przesta³a byæ
nieœmia³a, sta³a siê wodzirejem
grupy, okaza³o siê, ¿e posiada
niezwyk³y haryzmat. Owszem,
mia³a trochê kompleksów, ¿e jest
za gruba, za wysoka - jak to jedynaczka, ale prêdko siê ich pozby³a. Pani Janina by³a dobrym psychologiem i na nieœmia³oœæ Ity
mia³a œrodek niezawodny: poda³a
jej papier, prosz¹c by napisa³a podanie, ¿e chce wystêpowaæ w kabarecie „U pana Piotra”. Ita to
uczyni³a - z dobrym skutkiem.
Tym bardziej, ¿e mia³a talent do
pisania okolicznoœciowych wierszy - o ka¿dym potrafi³a coœ zabawnie powiedzieæ.
Danka w krêgu z¿ytych ze
sob¹ m³odych polskich emigrantów, skupionych przez mamê
wokó³ ich domu, oczywiœcie
znalaz³a mê¿a.
- Jaka to by³a radosna m³odoœæ
- wspomina dziœ Danka Sawdine ile weso³oœci, dowcipu, ile wzruszeñ przy s³uchaniu p³yt z Polski,
naszych ulubionych przebojów, a
kochaliœmy szczególnie „Czerwone Gitary”, „Trubadurów”…
Te prywatki z polsk¹ muzyk¹ by³y niezapomniane…
Niezapomniana w swej egzotyce, z harcerstwa rodem, by³a te¿
„podró¿ poœlubna” Danki i jej
mê¿a. Ca³a paczka przyjació³ uda³a siê wraz z nimi grupowo pod
namiot, bo Ita w prezencie œlubnym ofiarowa³a Dance du¿y namiot.

- Z It¹ zawsze by³o weso³o,
zawsze gdzieœ nas ci¹gnê³a, by³a
rozeœmiana, m¹dra i pe³na ¿ycia...
- mówi Danka, a w oczach jej pojawia si¹ smutek…
***
Ita g³osi³a: „£otwa dla wszystkich!”, by³a urzeczona wielonarodowoœci¹ i jednoœci¹ £otwy. Mówi³a na zjeŸdzie polonii Œwiata w
Rzymie: „Trzeba iœæ drog¹ bardziej ambitn¹, trudniejsz¹, ale naszym zdaniem jedynie s³uszn¹,
aby pogodziæ kilka racji: zasady
lojalnoœci wobec kraju zamieszkania, z drugiej strony nie rezygnowaæ z naszych interesów polskoœci i ¿eby pogodziæ to z polsk¹
racj¹ stanu”. Pracowa³a w ³otewskim piœmie „Twórczoœæ ludowa”. Gdy polska walka bez przemocy pod koniec lat 80-tych natchnê³a w latach 1990-1991 „rewolucjê œpiewan¹” na £otwie,
która by³a te¿ równie bezkrwaw¹
rozgrywk¹ o niepodleg³oœæ £otwy
- Ita, uznana ju¿ wówczas za wybitn¹ intelektualistkê, przewodniczy³a polskiej mniejszoœci na £otwie - latach 1988-1990 by³a organizatorem i prezesem „Zwi¹zku
Polaków na £otwie”.
A jednoczeœnie prze¿ywa³a
swoje najpiêkniejsze chwile wiêzi
z narodem ³otewskim - zosta³a
cz³onkiem Prezydium Rady Najwy¿szej parlamentu £otwy. Gdy
na Forum Narodów £otwy zostaje
utworzona Asocjacja Stowarzyszeñ Kulturalnych - wybrano j¹
jej wiceprezesem. Jej uczuciowoœæ, otwartoœæ, jej patriotyczny
romantyzm udziela siê innym zw³aszcza owa wiara w m¹droœæ i
jednoœæ narodów, zamieszkuj¹cych £otwê...
Jako przewodnicz¹ca Komisji
Praw Cz³owieka i Spraw Narodowoœciowych parlamentu ³otewskiego dokonuje sta³ych wizytacji
szpitali, domów sierot, wiêzieñ.
Cechuje j¹ wielka niezale¿noœæ
s¹dów, umiejêtnoœæ odró¿niania
spraw prawdziwych i wa¿nych,

by³a wyczulona na wszelki fa³sz,
w którym wzrastaæ musia³a jako
dziecko podczas komuny w Republice £otewskiej. Dlatego uwa¿a³a - i dawa³a temu wyraz w
swych wyst¹pieniach przed narodem - ¿e prawdziwa uczciwoœæ
mo¿e zapanowaæ tylko w demokracji. By³a tak popularna, ¿e zosta³a Kobiet¹ Roku na £otwie w
owym pamiêtnym roku 1990 r.,
gdy zaczyna³a siê „rewolucja
œpiewana”…
***
A przecie¿ by³a ju¿ mê¿atk¹,
prowadzi³a w Rydze goœcinny
dom, otoczona gronem przyjació³.
Jak znajdywa³a czas, by jeszcze
dokonywaæ przek³adów poezji z
jêzyków obcych na ³otewski i
polski, co by³o jej ¿yciow¹ pasj¹…? Marzy³a o dziecku, pracy
twórczej - ale Nowe, które dokonywa³o siê oto na jej oczach, by³o
wa¿niejsze.
W nawale zajêæ spo³ecznych
nie chcia³a rezygnowaæ ze swej
kobiecoœci. Oto jak okreœla kobietê, a tê jej refleksjê zamieœci³
dwumiesiêcznik „Polak na £otwie” w nr.1, 1991r.:
„…kobieta jest doœæ skomplikowan¹ istot¹, jeœli nazwaæ tylko
niektóre cechy. Musi byæ wszystko - kobieca tkliwoœæ, jakaœ rozumna serdecznoœæ i m¹droœæ
serca, kobieca intuicja i wyczucie
taktu, troskliwoœæ i du¿o innych
w³aœciwoœci”.
I taka by³a Ita - serdeczna, delikatna, troskliwa. Wieczorami, a
mo¿e po nocach oddawa³a siê
ulubionym t³umaczeniom poezji,
po po³udniu lubi³a zajmowaæ siê
domem, gotowaæ, a przy tym do
przepisów potraw wnosi³a w³asne
urozmaicenia. By³a pe³n¹ kobiet¹
i przez dzia³alnoœæ spo³eczn¹ nie
straci³a nic z m¹drej i czu³ej
kobiecoœci.
***
„Nareszcie mamy szansê stanowiæ ca³oœæ kulturaln¹ jako naród” - rzek³a na Zamku w Warszawie 15 lipca 1990 roku, na I
ZjeŸdzie Polaków z Zagranicy.
Przyjêto to owacyjnie.
Nieodparcie nadchodzi³ czas
wielkich przemian. Jakim by³a
wówczas liderem i jak¹ rolê odegra³a podczas „rewolucji œpiewanej”, niech œwiadcz¹ wspomnienia z 3 i 4 maja 1990r., jej rówieœnika, ³otewskiego poety, Armandsa Melnalksnisa, zamieszczone w
czasopiœmie „Rakstnieka vards”
w 1992r., gdzie oddaje on atmosferê tamtych dni, gdy nad brzegami DŸwiny trwa³y wiece, na których gromadzi³o siê chyba milion
osób.
„3 maja 1990 znajdowa³em siê
w Sali Czerwonej Rady Najwy¿szej (£otwy) przy monitorach.
Obok w sali posiedzeñ groŸnie
falowa³y namiêtnoœci - deputowani dyskutowali nad tekstem
„Deklaracji Niepodleg³oœci”.
Wtedy to na ekranie pojawi³a siê
Ita. Regulamin przewidywa³ jedynie 5-minutowe wyst¹pienia.
Dobrze pamiêtam nieugiêcie zasadniczy pan G. zwykle bezlitoœnie pilnowa³ czasu i spêdza³ z trybuny ka¿dego, kto przekroczy³ limit. Odlicza³em wed³ug hronometru - Ita przemawia³a 12 minut.
W sali panowa³a martwa cisza.
P³aka³em. PóŸniej do Ity podchodzili deputowani, przyznawali siê,
¿e nie mogli opanowaæ ³ez. Mój

Bo¿e, to by³a mowa koronacyjna
Ity w godzinie jej wzlotu.(…)
Nastêpnie nadszed³ Czwarty
Maja, spe³ni³o siê moje marzenie
- by³em na sali podczas uchwalenia Deklaracji Niepodleg³oœci.
Wprost z sali deputowania poszli
na wiec, na wybrze¿e DŸwiny. Co
dzia³o siê na ulicach, opisaæ siê
nie podejmujê. Ale kiedy z It¹
przeciskaliœmy siê z trybun ku
centrum, t³umy ludzi, robi¹c
przejœcie, rozstêpowa³y siê przed
ni¹, ca³owa³y j¹, ob³adowywa³y
narêczami kwiatów, si¹gaj¹cymi
do jej oczu i ust. Gdy tylko uwalnialiœmy j¹ od tego ciê¿aru przepysznego - wszystko siê powtarza³o. Tak, Ito, warto ¿yæ, by
doczekaæ tamtego dnia! Tak, Ito,
sam twój podpis pod Deklaracj¹
Niepodleg³oœci uwieczni³ ju¿ Ciebie w historii £otwy”
***
Niestety ci, którzy s¹ znakiem
czasu, nie ¿yj¹ d³ugo i Ita piêæ
miesiêcy póŸniej, w paŸdzierniku
1990 zginê³a we W³oszech maj¹c
35 lat. Pojecha³a tam na spotkanie
z Polakami Polonii Œwiata - wyg³osi³a wzruszaj¹cy referat o Polakach ze wschodniej Europy
(Litwa, £otwa, Estonia, Rosja,
Bia³oruœ, Ukraina). Czu³a siê
zaszczycona, ¿e „reprezentuje tê
czêœæ diaspory polskiej, której nie
mo¿na bynajmiej nazwaæ emigracj¹”. Wyt³umaczy³a to z trybuny
T o s¹ c i P o lacc y ,, k tóó r zyy
tak: „T
wbrrew w³asnnej wolii znnaleeŸlii siiê
pooza grannicam
mi w³asnnego krajju..
P o lacc y ,, znn acc znn a c zêœœ æ k tóó r y c h
wbrrew w³asnnej wolii poo wrzeeœniu
19399 zoosta³a poozbaw
1
wiona obyywa-teelstw
wa poolskkiego.. To s¹ Polaccy,,
któórzyy wbrrew w³asnnej wolii znna-leeŸlii sii¹ gdziieœ daleej,, na Sybeerii,,
w Kazacchstannie…
…” By³a przej¹ta
ich losem, urzeczona has³em: „Jeden naród” i uwa¿a³a, ¿e nadszed³ czas, ¿eby je teraz realizowaæ…
Tego samego dnia po zwiedzeniu klasztoru Monte Casino k¹pa³a siê w zatoce Gaete Morza Tyreñskiego i zginê³a w jego nurtach
- niektórzy uwa¿aj¹, ¿e nie by³o to
zwyk³e utoniêcie, ¿e maczali w
tym palce p³etwonurkowie KGB,
ale brak dowodów…. Po przywiezieniu do £otwy jej trumna wystawiona by³a w sali Parlamentu,
¿egnali j¹ jak narodow¹ bohaterkê, przedstawiciele rz¹dów
£otwy i Polski. I tysiêczne t³umy…
Znowu powo³ajmy siê na œwiadectwo Melnalksnisa: gdy z katedry wynoszono jej doczesne
szcz¹tki i samochód z trumn¹
jecha³ na cmentarz - ludzie po
dwu stronach szosy nie stali, lecz
klêczeli ocieraj¹c ³zy wzd³u¿ ca³ej
drogi do cmentarza, a by³a to odleg³oœæ, któr¹ samochód pokonywa³ w ci¹gu 10-15 minut - i ca³y
ten d³ugi szlak wy³o¿ony by³
kwiatami jak dywanem. Takiego
pogrzebu nie by³o w Rydze nigdy
i ju¿ chyba nie bêdzie…
Melnalksinis na ³amach ³otewskiej prasy nie kryje swych osobistych, gor¹cych uczuæ wobec
Ity, bo ona swym przyk³adem
uczy³a mi³oœci do wszystkich ludzi. Inna rzecz, ¿e w stosunku poety do Ity nie brak te¿ uczuæ mêskich, co jest naturalne, bo by³a
pe³n¹ delikatnego uroku kobiet¹.
Mnie osobiœcie wzruszy³y wyznaDokoñczenie na stronie 22
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Wodospadanie. Niagar¹ za ojczyznê (6)
C.d. z poprzedniego numeru

Kaziimierz Brauun
Muszê pannê jednak ostrzec,
¿e ten s¹d, sprawowany przez
armiê kanadyjsk¹ w czasie wojny,
ma wszelk¹ jurysdykcjê oraz
przywileje s¹du cywilnego i
wszelk¹ w³adzê zarówno przes³uchiwaæ, jak s¹dziæ i skazywaæ
osoby cywilne. Konkluduj¹c, muszê pannie uœwiadomiæ, ¿e skoro
ju¿ zosta³a panna powo³ana na
œwiadka przed tym s¹dem, to panny obowi¹zkiem jest odpowiedzieæ na wszelkie pytania jakie
zada pannie obroñca - który zreszt¹ pannê tu wezwa³ - oraz pan
prokurator i wreszcie s¹d. Zrozumia³a panna?”
Dziewczyna rozbecza³a siê.
Zaczê³a powtarzaæ cicho: “Taki
wstyd... Taki wstyd... Taki
wstyd...”
“Panno Usiak,” przemówi³ wtedy po ojcowsku pu³kownik. “Jeœli
panna nie zrozumia³a wyjaœnienia
pana majora, to niech panna pos³ucha mnie. Trzeba odpowiadaæ
na pytania i koniec. Na to nie ma
rady. A p³acze i wstydy przydadz¹ siê pannie poza sal¹ s¹dow¹.
Proszê pytaæ œwiadka panie poruczniku. Tylko sugerowa³bym,
b¹dŸmy gentelmanami i nie zadawajmy pytañ intymnych.”
“Panno Usiak,” powiedzia³
znów ³agodnie porucznik, “s¹dowi jest sk¹d inn¹d wiadomo, ¿e
znajdowa³a siê panna tamtego
dnia w towarzystwie mêskim i
zapewniam pannê, ¿e te sprawy
nie s¹ absolutnie przedmiotem
zainteresowania obrony. One stanowi¹ panny osobist¹ sprawê,
oraz s¹ spraw¹ honoru mê¿czyzny, w którego towarzystwie panna
przebywa³a. Nie bêd¹ one tutaj w
ogóle rozpatrywane, ani te¿...”
“Sprzeciw!” Krzykn¹³ prokurator. “Wysoki s¹dzie, to siê nazywa urabianie œwiadka, i to w dodatku urabianie bezwstydne, na
sali s¹dowej, w obliczu s¹du.
Stanowczo protestujê.”
“Protest przyjêty,” oœwiadczy³
pu³kownik - sêdzia. “Pan obroñca
niech zadaje tylko pytania dotycz¹ce materialnie rozpatrywanego
przestêpstwa.”
Porucznik Chwa³kowski zaczerwieni³ siê, ale pochyli³ g³owê
i chwilê milcza³. Potem podszed³
do dziewczyny i powiedzia³:
“Zadam pannie parê prostych
pytañ, a panna odpowie na nie
tylko ‘tak’ lub’nie’. Zgoda?
Dziewczyna nadal chlipi¹c
pokiwa³a g³ow¹.
“Panno Usiak, czy by³a panna
na brzegu rzeki Niagara, po stronie Kanady, zatem po lewej stronie w stosunku do kierunku nurtu,
dnia 18 maja tego roku. Tak czy
nie?”“
Tak...” Wychlipa³a dziewczyna.
“Czy obserwowa³a panna wo-

dospad?
“Nie...”
“Czy z miejsca gdzie siê panna
znajdowa³a widaæ by³o wodospad?”
“Nie...”
“Czy coœ pannie przeszkadza³o
widzieæ wodospad?
“Tak...”
“Czy to by³y liœcie krzaku?”
“Leszczyny,” powiedzia³a
dziewczyna.
“Œwietnie. Te szczegó³y s¹
wa¿ne. Czy potem zaczê³a panna
patrzeæ na wodospad?”
“Tak...”
“A czy patrza³a panna, to znaczy, gdy ju¿ zaczê³a panna patrzeæ, na rzekê poni¿ej wodospadu?”
“Tak...”
“Czy zobaczy³a panna tam coœ
szczególnego?”
“Tak...”
“Czy mo¿e to by³a beczka?”
“Tak...”
“Czy panna wiedzia³a sk¹d
znalaz³a siê tam ta beczka?”
“Nie...”
“Czy coœ by³o w beczce?”
“Tak...”
“Czy to by³ cz³owiek?”
“Tak...”
“Czy on coœ mówi³?”
“Tak...”
“Czy mówi³ na przyk³ad: Niech
¿yje Polska?”
“Sprzeciw!” Warkn¹³ prokurator.
“Sprzeciw przyjêty,” powiedzia³ sêdzia-przewodnicz¹cy.
“Pan obroñca niech nie podsuwa
œwiadkowi sformu³owañ. Proszê
kontynuowaæ.”
“Panno Usiak,” powiedzia³ porucznik ³agodnie, ale zdecydowanie. “Jest bardzo wa¿ne, aby
panna powiedzia³a s¹dowi dok³adnie co panna us³ysza³a od
tego cz³owieka w beczce.”
Dziewczyna nagle siê o¿ywi³a
i powiedzia³a œmia³o:
“On wo³a³ ‘To dla ciebie Polsko!’. I jeszcze, ¿e w³aœnie wodospad przep³yn¹³ dla Polski, ¿e
dla Polski to zrobi³, ¿e ¿ycie by³
gotów, i bêdzie zawsze gotów,
poœwiêciæ i krew najdro¿sz¹
wytoczyæ dla ojczyzny najœwiêtszej, nie tylko z gêby i z nosa, ale
wprost z serca. ¯e jest Polakiem i
¿e wszyscy Polacy s¹ tacy odwa¿ni. I niech siê Prusacy trzês¹.
Wierzyæ uszom nie chcia³am, ¿e z
wodospadu spad³ i ¿yje, a przy
tym Polak. Bo ja jestem Polk¹. To
tak siê strasznie ucieszy³am i
dumna poczu³am, ¿e taki jest bohater Polak, rodak szczery, wiêc
na nic ju¿ nie patrzy³am, ani
spódnicy nawet nie szuka³am i tak
do niego wybieg³am...”
Urwa³a zawstydzona, a Stasiek
przypomnia³ sobie jak zobaczy³ j¹
biegn¹c¹ ku niemu wœród zieleni,
brzegiem wody, bez spódnicy, w
d³ugiej, bia³ej halce i bia³ej bluzce. Bieg³a tak ku niemu nieskoñczenie d³ugo i rzuci³a mu siê
na szyjê, a potem siê cofnê³a,
ujê³a jego g³owê delikatnie w obie
d³onie i poca³owa³a go w policzek. By³ krwi¹ pomazany i w
bieliŸnie tylko, ale nie dba³a o to.
Powiedzia³a: to od Polki Polako-

wi za Polskê. Do oszo³omienia
waleniem wody o beczkê i dobijaniem beczki po g³azach dosz³o
nowe, nieznane mu do tej pory
oszo³omnie, spowodowane tym
delikatnym poca³unkiem. I teraz
te¿ nagle zobaczy³ jak biegnie tak
ku niemu, bia³a przez zieleñ, przy
wodzie, w drobnym deszczu z
chmury nad wodospadem. Ale
przywo³a³ go do rzeczywistoœci
g³os obroñcy.
“Dziêkujê, panno Usiak,” powiedzia³ solennie porucznik
Chwa³kowski. “Tak wiêc wysoki
s¹dzie, mamy tu bezsporne,
obiektywne i z³o¿one przez osobê
postronn¹ zeznanie, ¿e oskar¿ony
zaraz w pierwszej chwili po dokonaniu swego uczynku zadedykowa³ go niejako swej ojczyŸnie,
na co wskazuj¹ jego s³owa ‘To
dla ciebie Polsko’. I nie zbrodniê
swej ojczyŸnie ofiarowa³, nie
przestêpstwo, ale wyczyn dzielny.
Koœciuszkowskie ziarno pad³o na
¿yzn¹ glebê. Sokolskie æwiczenia
rozwinê³y tê¿yznê cia³a i ducha
tego szlachetnego m³odzieñca.
Trening wojskowy w Obozie
Koœciuszki wyciosa³ w spi¿u jego
charakter i jego musku³y. Mi³oœæ
ojczyzny wpojona przez rodzicieli
i ksiêdza proboszcza w kwiat
piêkny rozkwit³a. A ta m³oda
Polka, która by³a œwiadkiem owego czynu wyda³a natychmiastowe,
spontaniczne i ¿arliwe œwiadectwo jego immanentnej czystoœci i
nieposzlakowanej szlachetnoœci,
ona...”
“Panie pruczniku-obroñco,”
przerwa³ mu pu³kownik-sêdzia.
“Nie czas teraz na przemówienia,
a tym mniej na poetyzowanie
przestêpstwa. Konkluzjê obrony
bêdzie pan móg³ przedstawiæ
póŸniej. Czy ma pan wiêcej pytañ
do œwiadka?”
“Nie mam. To wszystko.”
“A ja mam pytanie,” odezwa³
siê zza sto³u sêdziowskiego drugi
major, który dot¹d milcza³ uparcie. “Panno Usiak, czy ten cz³owiek w beczce trzyma³ coœ w
rêkach?”
“O tak, wysoki s¹dzie,” dziewczyna siê rozpromieni³a. “Trzyma³ sztandar narodowy i nim wymachiwa³. A ja, jak tylko barwy
polskie zobaczê, to tak mi siê robi
od razu na sercu, no, nie potrafiê
powiedzieæ...”
“Dziekujê, panno Usiak,” powiedzia³ sêdzia-major. “Wiêcej
pytañ nie mam.”
“Pan prokurator?” Wywo³a³
przewodnicz¹cy.
Prokurator wsta³, chwilê gimnastykowa³ palce, zbli¿y³ siê do
dziewczyny, a ta - nic nie przeczuwaj¹c - uœmiechnê³a siê do
niego szeroko.
“Panno Usiak, w jakim krzaku
przebywa³a panna tu¿ przed tym,
zanim panna rzekomo zobaczy³a
beczkê z cz³owiekiem w rzece?”
Zapyta³.
“W leszczynie...” Odpowiedzia³a prêdko dziewczyna.
“Jest panna tego pewna, ¿e to
by³a leszczyna?”
“Jestem pewna.”
“Chcia³bym zwróciæ uwagê
wysokiego s¹du,” powiedzia³

jakby z ubolewaniem podpu³kownik-prokurator, “¿e w tej okolicy
Kanady nie wystêpuj¹ leszczyny.
O ile znam siê na florze po³udniowego Ontario, w tym prze³omu
rzeki Niagara, to z krzewów niskich jest on poroœniêty równymi
odmianami klonu, który naturalnie wystêpuje równie¿ w odmianach wysokich, a tak¿e wi¹zu,
wierzby i czeremchy. Leszczyny
tutaj nie ma. Natomiast œwiadek
twierdzi, jest wrêcz pewien, to
jego w³asne s³owa, ¿e przebywa³
w leszczynie.”
Dziewczyna patrzy³a na oficera
szeroko otwartymi z przera¿enia
oczami.
“Panno Usiak, a co panna
robi³a w tym krzewie, który pani
nazywa ‘leszczyn¹’?” Zapyta³
teraz prokurator ostro. Dziewczyna zblad³a. Jej uœmiech zgas³ natychmiast. Spuœci³a oczy i zaczê³a
znów po cichu chlipaæ.
“Sprzeciwiam siê!” Krzykn¹³
obroñca. Zerwa³ siê i usiad³ z
powrotem. “To jest nietakt wobec
damy,” doda³ cicho.
“Panie podpu³kowniku,” odezwa³ siê pu³kownik-przewodnicz¹cy, “proszê ograniczyæ pytania
do samego meritum.”
“Bardzo dobrze, wysoki s¹dzie,” w g³osie prokuratora by³a
drwina. “W³aœnie chodzi o meritum, to jest o wiarygodnoœæ zeznañ œwiadka. Ja mam bowiem podejrzenie, ¿e œwiadek by³ w danym momencie w stanie biologicznym, fizycznym, psychicznym i emocjonalnym absolutnie
nie sprzyjaj¹cym obiektywnej i
akuratnej percepcji rzeczywistoœci, co zosta³o udowodnione
bezspornie w przedmiocie leszczyny, ale nie ogranicza siê do
leszczyny, a zatem wszystko, co
tak wzruszaj¹co œwiadek tu opowiedzia³ mo¿e byæ w najlepszym
wypadku nieprecyzyjne, a w najgorszym w ogóle zmyœlone. W
obu zaœ wypadkach wartoœæ tego
zeznania jest nader w¹tpliwa. Nie
mam wiêcej pytañ.” Usiad³.
“Œwiadek jest wolny. Wartownik, odprowadzi³ pannê do wyjœcia.”
Dziewczyna wysz³a zatykaj¹c
sobie usta chusteczk¹ i t³umi¹c
histeryczny ju¿ szloch. A Staœkowi zrobi³o siê nagle wszystko
jedno.
“Pan obroñca ma wiêcej œwiadków?” Zapyta³ pu³kownik.
“Tak jest, wysoki s¹dzie. Jeszcze jednego. Proszê o pozwolenie
na powo³anie go.”
“Zezwolenie udzielone,” powiedzia³ krótko pu³kownik.
“Wartownik, wezwa³ œwiadka
szanownego pana O’Connora.”
W izbie pojawi³ siê za¿ywny
mê¿czyzna, w garniturze z muszk¹ w grochy, w grubych okularach. Okaza³o siê, ¿e jest w³aœcicielem i redaktorem miejscowej
gazety, Niagara Star, i nie mówi
po polsku. Przewodnicz¹cy s¹du
zarz¹dzi³ wiêc kontynuowanie
procedury po angielsku, którym
to jêzykiem pos³ugiwali siê oczywiœcie - wszyscy obecni, a
tylko oskra¿ony, od czasu do
czasu szepta³ pytanie w ucho po-

rucznika, gdy nie zrozumia³ jakiegoœ s³owa. Redaktor O’Connor
zosta³ nastêpnie zaprzysiê¿ony i
poproszony ¿eby usiad³. S¹d
udzieli³ g³osu obroñcy.
“Panie redaktorze,” zapyta³
uprzejmie porucznik Chwa³kowski, “o ile mi wiadomo, wielokrotnie zamieszcza³ pan ju¿ w
Niagara Star wiadomoœci na temat dotychczasowych usi³owañ
mierzenia siê z niebezpieczeñstwami wielkiego wodospadu.
Proszê potwierdziæ lub zaprzeczyæ.”
“To prawda,” odpar³ dziennikarz. “Mogê nawet powiedzieæ,
¿e jestem specjalist¹ w materii
wodospadu. Przecie¿ to jeden z
siedmiu cudów œwiata a zarazem
nasza lokalna chluba.”
“Jest pan wiêc ekspertem. Mi³o
mi to s³yszeæ. Czy mo¿e pan powiedzieæ s¹dowi coœ na temat
skali trudnoœci i niebezpieczeñstw
zwi¹zanych z prób¹ przep³yniêcia
wodospadu Niagara?”
Dziennikarz poprawi³ siê na
krzeœle i najwyraŸniej poczu³ siê
w swoim ¿ywiole.
“To jest bardzo niebezpieczna
zabawa,” powiedzia³. “Pewnie
dlatego przyci¹ga nieustannie tylu
œmia³ków. Z których nie wszyscy
j¹ prze¿yli. Well, pozwol¹ panowie, ¿e bêdê konkretny i œcis³y.
Jest cztery kategorie pogromców,
no, czêœciej kandytatów na pogromców Niagary: skoczkowie,
linoskoczkowie, p³ywacy i nawigatorzy.
Primo, skoczkowie. Byli tacy
co skakali do wody z wysokoœci
wodospadu. Pierwszym by³ niejaki Sam Patch. We wrzeœniu
1829 roku skoczy³ on z platformy, któr¹ zbudowa³ sobie na linii
prze³omu wody po stronie amerykañskiej. Spad³ z wysokoœci
dok³adnie 30 i pó³ metra. Prze¿y³.
Potem zanotowano piêæ skoków z
mostów ³¹cz¹cych brzegi w¹wozu, z podobnej wysokoœci. Udanych. By³y te¿ inne próby skoków. Nieudane. A nieudane to
znaczy, ¿e podejmuj¹cy próbê,
ju¿ nigdy nie móg³ jej powtórzyæ.
Panowie mnie rozumiej¹?
Secundo, linoskoczkowie. W
roku 1859 zanotowano pierwsze
przejœcie po linie konopnej zawieszonej nad wodospadem, nieco
poni¿ej progu. Wykona³ je s³ynny
linoskoczek Blondin. Lina mierzy³a 335 metrów i by³a zawieszona na wysokoœci 52 metrów
ponad poziomem wody. Nastêpnego roku Blondin powtórzy³
swój wyczyn id¹c po linie z zawi¹zanymi oczami, a nastêpnie
jeszcze raz, tym razem pos³uguj¹c
siê szczud³ami. Przynios³o mu to
tysi¹ce dolarów. Rekord szybkoœci przejœcia ponad wodospadem
po linie ustanowi³ natomiast Clifford Calverly, pos³uguj¹cy siê
lin¹ stalow¹; jego czas 6 minut i
32 sekundy.
Tertio, p³ywacy. Wielu odwa¿nych sp³ywa³o o w³asnych si³ach
poprzez bystrza i g³azy prze³omu
rzeki poni¿ej wodospadu. Z sukcesem dokona³o tego jednak tylko
dwóch: w 1893 roku niejaki kapitan Matthew Webb i w 1896 niejaki William Kendall. Nikt inny
dot¹d próby przep³yniêcia prze³omu o w³asnych si³ach nie prze¿y³.
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Juu¿ siiê ziima w rowacch czaii
szrronem w trraw
wacch chrzêœœci
i nic na too nie pooradzê
choæ zacciskkam
m piiêœœci
patrrzê tyylkko w czarrne nieboo
z gwiazd b³yyszccz¹ccych wró¿ê
i choæ zw
wykleem
jest poowa¿¿ny
czaseem oczkko zm
mru¿ê
Barrann
du¿o ognia
a wiêc wody
trzeba bêdzie
dla och³ody
du¿o wra¿eñ
znajomoœci
mo¿e nawet
i mi³oœci
Byk
Ty nie wahaj
siê ju¿ wcale
prezentujesz
siê wspaniale
nie po³ówka
i nie æwier?
niech raz kozie
bêdzie œmieræ

BliiŸnniêta
Metamorfoza
tobie potrzebna
do ciebie mówiê
pleciugo jedna
zmieñ sw¹ taktykê
czego siê prê¿ysz
pos³uchasz zmienisz
wkrótce zwyciê¿ysz
Rakk
Jesteœ pod lup¹
tak drogi raku
znajd¹ ciê nawet
i w korcu maku
ty siê nie bój
i nie chowaj
co maj¹ w zanadrzu
to puste s³owa
Lew
Szukasz daleko
tego co blisko
tu kot nie mo¿e
tu musi lwisko
czas spojrzeæ prawdzie
w oczy proœciutko
sprawê za³atwiæ
szybko i krótko
Pannna
B¹dŸ z tob¹
panno szczery
czas w swe rêce

uj¹æ stery
bo twój partner
co za natrêt
znowu w ostry
wchodzi zakrêt

œwieczki warta
teraz masz
lepszego farta
Kooziioro¿ec
Znów narzekasz
na intrygi
lecz po cichu
lub na migi
nie dziel w³osa
mi na pó³
czas byœ piêœci¹
waln¹³ w stó³

Wagga
b¹dŸ przezorny
i uwa¿ny
jeœli strasz¹
b¹dŸ odwa¿ny
jak siê nie dasz
sprowokowaæ
no to bêdziesz
wnet œwiêtowaæ

Woodnnik
Trudn¹ decyzê
masz do podjêcia
i niepotrzebne
s¹ wszelkie spiêcia
tych co m¹c¹
zniwecz trud
i b¹dŸ zimny
niczym lód

Skorpiion
Znów pracujesz
jak maszyna
no i czyja jest
w tym wina
jeœli wnet nie
wyluzujesz
szczêœciu plany
pokrzy¿ujesz

Rybyy
czas pogodziæ
siê z przesz³oœci¹
i po¿egnaæ
z w³asn¹ z³oœci¹
bo najwa¿niejsze
jest zawsze i wszêdzie
nie to co by³o
lecz to co bêdzie

Strrzeeleec
Staræ sprawê
czas odnowiæ
teraz rybkê
da siê z³owiæ
gra to bêdzie

Ita w godzinie wzlotu ...
Dokoñczenie ze strony 20
nia poety, ten publicznie oddany
ho³d, bêd¹cy odzwierciedleniem
wielkiej, romantycznej mi³oœci,
która nie mia³a nic wspólnego z
fizycznym spoufaleniem. W naszej cynicznej epoce prawie nie
zdarza siê taki romantyczny ho³d
mê¿czyzny, który czu³ siê jakby
rycerzem Ity i jej giermkiem. Oto
jego s³owa:
„Ito, dziêkujê Ci za œwiat³o
wielkiej mi³oœci, które nios³aœ
narodowi ³otewskiemu, za to, ¿e
mog³em byæ Twoim rycerzem i
giermkim. Dziêkujê Ci Ito za to,
¿e jesteœ i pozostajesz we mnie.
Nie ma co zaprzeczaæ, nie warto,
tylko Ciebie ja…” (ostatnie zdanie to s³owa modnej na £otwie
piosenki ).
Poeta zamieœci³ to wyznanie w
prasie w listopadzie 1991, w rok
po œmierci Ity…
Spoczê³a na Ryskim cmentarzu
œw. Micha³a, gdzie w rok póŸniej
ods³oniêto z br¹zu i granitu
pomnik przedstawiaj¹cy j¹ naturalnej wielkoœci, uœmiechniêt¹,
zdaj¹c¹ siê kroczyæ ponad grobami z owymi narêczami ró¿, które
otrzymywa³a na ulicy od przechodniów w kulminacyjnych
dniach „rewolucji œpiewanej”. Te
ró¿e symbolizuj¹ mi³oœæ narodu,
bo ju¿ taki jej wizerunek utrwali³
siê w zbiorowej pamiêci - radosna
m³oda kobieta, id¹ca ulicami Rygi, obsypywana narêczami kwiatów…
Promieniowanie osobowoœci
Ity dobrze odda³a poetka, Irena
Folkmane:
„…¿yw¹ tylko zostanie
dzwiêcz¹ca struna Twej duszy
i w pochodni Odrodzenia
zostawione przez Ciebie
wiat³o…”

***
Taka trwa Ita w czu³ej pamiêci
narodu. Powsta³o wiele wierszy o
niej, równie¿ bezimiennych autorów. Ktoœ o inicja³ach W. I. napisa³:
“Komet¹ jasn¹ na ciemnym
niebie
b³ysnê³aœ i znik³aœ jak cudny
sen…”
Stanis³awa Sznewel u¿ywa podobnej metafory w swym wierszu
“Pamiêci Ity”:
Zjawiskiem astralnym trwa³aœ
Krótko jak sen znikomy…
Z biegiem czasu wielu poetom
i ludziom o poetyckich duszach
zaczê³a wydawaæ siê ju¿ prawie
kimœ nierealnym w swym krótkim, niczym meteor, wzlocie nad
£otw¹ w godzinie jej Niepodleg³oœci. Zbyt piêknym i niepowtarzalnym by³a zjawiskiem ta Polka
o szerokim, m¹drym spojrzeniu
na sprawy wolnoœci, demokracji,
emigracji. Do dziœ luki po niej
nikt nie wype³ni³. Podobno nie
ma ludzi niezast¹pionych, a jednak…
A przecie¿ Ita Kozakiewicz
mia³a w sobie tyle iskrz¹cego siê
¿ycia, ¿e nie chcia³abym koñczyæ
artyku³u porównaniem jej do zjawiska astralnego. Najbardziej
wzrusza mnie taki oto wierszpo¿egnanie, zamieszczony w
piœmie „Atmoda” w 1990 r., w nrze 47 :
„Ito, nic przecie nie ginie,
ni loczek w³osów, ni
pulsuj¹ca ¿y³ka na skroni,
ni twój g³os, ni czu³oœæ,
nawet i pieszczota.
Nam pozostanie wszystko,
czym by³aœ.”

Krrystyyna Starrczakk-Kooz³oowskka
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Krrzyysztoof
Preobrrazeenskki
......pr
rzyychodzii z poomoc¹ ka¿¿deemu
ktoo ma prrobleemy
z prraw
wem karrnym

Sheratoon Centrre
Suitee 4114,, Richmond Tower
100 Richmond St.. W..
1
Torontoo ON M5H
H 3K6
Biuro: 4116 964 117117
Cell:: 4116 580 11408
Faxx: 4116 964 08223

Miiejscce na Pañstw
wa

Joohn Howarrd Jrr..
Zdjêcia do paszportów, portrety, œlubne,
szybko, tanio i fachowo wykonujê.
Ka¿¿dyy ktoo wywo³a zdjjêccia poodw
wójnie otrrzyyma now¹
kliiszê za darrmo

og³ooszeenie
* Reconnective
Healing
* Reiki
* hot stone massage
* ma-uri massage
* aromaterapia
* refleksologia
* œwiecowanie uszu
* do nabycia ALVEO
Tel: 416-503-8977
Krystyna Raczy³o
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Nie ma gospodarki bez polityki
gospodarczej pañstwa (4)
Dokoñczenie ze strony 4
(1713 – 1740). Przypisuje mu siê
„uformowanie typu sumiennego,
karnego urzêdnika”. W³adca ten,
by³ zwolennikiem kszta³cenia
ca³ej ludnoœci i w 1719 roku
wyda³ edykt o powszechnym
obowi¹zku posy³ania dzieci do
szkó³.
Na podniesienie rzetelnoœci
pruskiej kadry urzêdniczej jak i
rzetelnoœci ogó³u ludnoœci du¿y
wp³yw mia³a filozofia niemiecka,
zw³aszcza filozofia Kanta, który
upowszechni³ wœród pruskich elit
„ducha sumiennoœci” (jak sam to
okreœla³). Surowa etyka obowi¹zku g³oszona przez niego by³a
przez wielu traktowana jako podstawa narodowej etyki i niew¹tpliwie nie przesz³a bez powa¿nego wp³ywu na wielu Niemców
– pisz¹ nasi autorzy „Historii
Niemiec” (Ossolineum 1981).
W Branderburgii – g³ównej
czêœci sk³adowej póŸniejszego
pañstwa pruskiego, rozwój przemys³u i handlu wspiera³ po wojnie trzydziestoletniej Fryderyk
Wilhelm zwany przez Niemców
Wielkim Elektorem. Zbudowa³ on
kana³ Odra – £aba, tworz¹c z
Berlina wa¿ny oœrodek handlowy.
Do rozwoju Berlina jak i gospodarki ca³ego kraju przyczyni³a siê
te¿ polityka imigracyjna a mianowicie przyjêcie czêœci wypêdzonych z Francji, przedsiêbiorczych i dysponuj¹cych kapita³ami
hugenotów.
W powsta³ym w 1701 roku
pañstwie pruskim w³adze dbaj¹
dalej o budowê dróg i kana³ów,
popieraj¹ g³ównie przemys³
w³ókienniczy i nadzoruj¹ hodowlê owiec.
Coœ wiêcej ni¿ militaryzm
Pe³ny rozwój merkantylizmu
rozpoczyna siê jednak wraz z
dojœciem do w³adzy Fryderyka II
zwanego przez Niemców „Wielkim” (1740 – 1786). Król ten
mia³ dobre przygotowanie praktyczne, gdy¿ przed wst¹pieniem
na tron musia³ s³u¿yæ z woli ojca
jako prosty urzêdnik w pruskiej
administracji.
Zaraz po objêciu w³adzy Fryderyk II utworzy³ departament
handlu i manufaktur. W 1756 roku wprowadzi³ statystykê dla
kontroli gospodarki kraju. W
1766 roku powsta³ departament
akcyzy i c³a, w 1768 roku – hutnictwa i górnictwa, a w 1777 roku –
leœnictwa. Król pisa³ do swego
ministra: ... mój naród musi pracowaæ. Musimy siê wysiliæ, by
nauczyæ mych poddanych oszczêdzaæ i zarabiaæ pieni¹dze.
Dla zilustrowania merkantylnej
polityki pañstwa pruskiego za
panowania Fryderyka II powo³amy siê na rozdzia³ ksi¹¿ki Aleksandra Bocheñskiego „Przemys³
polski w dawnych wiekach” zatytu³owany „Historia powstania
pruskiego przemys³u”. Autor
podaje w nim cytaty z ksi¹¿ki J.
Kuliszera „Powszechna historia
gospodarcza”.
W Prusach za panowania Fryderyka Wielkiego za³o¿ono bank
pañstwowy w Berlinie oraz pañstwowe kompanie handlowe. Z
2400 akcji towarzystwa handlu

morskiego 2100 nale¿a³o do
króla. Pañstwo mia³o w swym rêku górnictwo i przemys³ metalowy. Pod zarz¹d pañstwowy
przesz³y zak³ady przemys³owe w
Neustadt, w Peutz ko³o Chociebu¿a, gdzie wyrabiano amunicjê,
w Zedenick nad rzek¹ Hawel¹
(huty ¿elazne), w Ma³ej Panwi, w
Kroœnie Odrzañskim (kuŸnie), w
Tarnowskich Górach (wyrób
stali), w Brunszwiku, w Mansfeld
(wyroby miedziane), kopalnie
wêgla kamiennego w Wettin,
saliny w Kõnigsborn, gdzie zainwestowano 150 000 talarów, i w
Schonebeck (350 000 talarów).
Równie¿ berliñsk¹ manufakturê
porcelany naby³ na w³asnoœæ król
za 225 000 talarów. Inne ga³êzie
przemys³u stanowi³y w³asnoœæ
prywatn¹, przewa¿nie jednak nie
mog³y siê obejœæ bez pomocy
pañstwa.
Zobaczmy teraz jak pañstwo
pruskie rozwija³o przemys³ na
Œl¹sku:
Fryderyk Wielki [...] próbowa³
stworzyæ tu wielki przemys³. W
latach 1741 – 1756 powsta³y na
Œl¹sku najrozmaitsze przedsiêbiorstwa, jak na przyk³ad fabryki
sukna, perkalu, p³ótna, pluszu,
tasiemek, kapeluszy, szpilek, oraz
niciarnie, poñczoszarnie, garbarnie, krochmalnie, huty szklane
itd. Powsta³y te¿ piece fryszerskie, kuŸnie, huty do wytopu
miedzi, o³owiu i srebra. PóŸniej
za³o¿ono warzelnie saletry i
potasu, olejarnie, cukrownie,
wytwórnie octu, luster i inne
„fabryki” (w ówczesnym tego
s³owa znaczeniu). Ogó³em do
œmierci Fryderyka Wielkiego
powsta³a imponuj¹ca liczba 1302
przedsiêbiorstw.
Oczywiœcie przedsiêbiorstwa
tworzone przez pañstwo nie by³y
tak sprawne jak prywatne, a wiele
z tych inwestycji by³o chybionych. Jednak¿e z czasem przedsiêbiorstwa te by³y prywatyzowane a bez poprzedniej inicjatywy pañstwa wiele z nich nigdy
by siê nie pojawi³o.
Pora na refleksje
Podane przyk³ady rodzenia siê
kapitalizmu, przy którym pañstwo
pe³ni³o rolê akuszerki wystarczaj¹co jasno naœwietlaj¹ liberalny fa³sz o narodzinach wolnorynkowych. Fa³sz ten upowszechniony w Polsce, wp³yn¹³ decyduj¹co
na kszta³t obecnej transformacji
gospodarczej.
Podany powy¿ej opis rodzenia
siê kapitalizmu na Œl¹sku mo¿na
zestawiæ z zachowaniem siê tutejszych wspó³czesnych fanatyków liberalizmu zachwycaj¹cych
siê handlem stolikowym, z
którego mia³y siê zrodziæ wielkie
kapita³y, i ciesz¹cych siê z upadku istniej¹cych tu du¿ych zak³adów przemys³owych.
Wroc³aw przed wojn¹ by³
trzecim przemys³owym miastem
Niemiec. Po wojnie jego przemys³ zosta³ rozbudowany. Po
zniszczeniu w trakcie obecnej
transformacji ustrojowej najwiêkszych wroc³awskich zak³adów
„Elwro”, „Pafawagu” i „Dolmelu” najwiêkszymi firmami w tym
mieœcie sta³y siê filie zagra-
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•Pomogliœmy ju¿ wielu imigrantom•Twoje problemy nie s¹ nam obce

•Konkurencyjne ceny • Dogodne sp³aty ratalne
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nicznych banków. Natomiast
kapita³u o stolikowym rodowodzie jakoœ nie widaæ.
Pomocnicza rola pañstwa w
gospodarce nie koñczy siê na
merkantyliŸmie. Realizowana
by³a równie¿ w okresie tzw. protekcjonizmu wychowawczego
(g³ównie wiek XIX) i funkcjonuje
do dziœ. Przed przyst¹pieniem

jednak do omawiania jej dalszych
form, trzeba poœwiêciæ trochê
miejsca na opisanie powstania
teorii liberalizmu gospodarczego,
jej istoty i uwarunkowañ. Protekcjonizm wychowawczy by³ bowiem reakcj¹ obronn¹ przed
destruktywnym oddzia³ywaniem
liberalizmu.
Jann Kooziiarr

W³oœci Nadburmistrza Kamiñskiego
Dokoñczenie ze strony 12
zek M³odzie¿y Rosyjskiej, przemianowany w roku 1931 i znany
z swego skrótu -NTS.
W 1931 r. sformu³owa³ swe cele, polegaj¹ce na walce z bolszewizmem. Narodowa rewolucja
bêd¹ca celem NTS, mia³a nast¹piæ w Rosji, a nie mog³a byæ
przyniesiona z zewn¹trz. Trzeci
zjazd w 1934 r. uchwali³ odrzucenie walki kast, proklamowa³
zbudowanie pañstwa spo³ecznego
pokoju i sprawiedliwoœci. Równoœæ obywateli przed prawem i
ochrona wszystkich grup spo³ecznych mia³ byæ podstaw¹ nowego
ustroju. Odrzucono system biurokratycznej centralizacji i federacyjne rz¹dzenie, a przyjêto zasadê
jednoœci narodu rosyjskiego,
kierowanego tward¹ w³adz¹ centraln¹, przy wspó³udziale samorz¹du miejscowego.
Siedziba NTS znajdowa³a siê w
Belgradzie. W koñcu lat trzydziestych liczy³a ponad 2000
cz³onków w ró¿nych krajach, a w
tym i w Polsce. Na czele organizacji stan¹³ by³y kozacki oficer,
W. Bajdakow, a wspó³pracowa³a
z ROWS (Russkij Obsze-Woinskoj Sojusz) i Bractwem Russkoj
Prawdy.
NTS utrzymywa³ œcis³e kontakty z wywiadem Niemiec, Japonii i
Polski, dziêki tej ostatniej mia³
mo¿noœæ przerzucania cz³onków
na teren ZSRR. W latach 19381939 w przerzucaniu cz³onków
NTS do Rosji pomaga³ kpt. Jerzy
Niezbrzycki (Ryszard Wraga),
kierownik Oddzia³u II Sztabu
G³ównego i mjr NB. Iliaszewicz.
Kontakty z wojskowymi III
Rzeszy w 1938 roku, zakoñczy³y

siê niepowodzeniem, wskutek
¿¹dania usuniêcia antyrosyjskich
akcentów w rozdziale drugim
Hitlera, “Main Kamf”. Mimo tego
uznano, ¿e w przypadku wojny z
ZSRR, szukaæ nale¿y mo¿liwoœci
porozumienia w walce przeciwko
Stalinowi. Szukano w czasie wojny kontaktów nie tylko z Niemcami lecz tak¿e z Polakami. Przytaczam informacjê Sergieja Czujewa, któr¹ nie zdo³a³em zweryfikowaæ w Ÿród³ach polskich. Oto
jego wypowiedŸ; “W 1939 r.
Zwi¹zek (NTS) zdo³a³ nawi¹zaæ
kontakt z polskim rz¹dem
emigracyjnym, przy udziale
m³odego polskiego dziennikarza
W. Stenkiewskiego /?/. Opracowana zosta³a z nim umowa o
wspó³pracy NTS z polskim

rz¹dem emigracyjnym”.
Niestety nie uda³o siê znaleŸæ
danych o tym dziennikarzu i
opracowanej, podobno, umowie
strony rosyjskiej z polsk¹.
Wiadomo natomiast o tym, ¿e z
inicjatywy przywódcy NTS w
Polsce, A.Wiuglera, przyjêto
ostatecznie nazwê organizacji,
zgodnie ze skrótem, odrzucaj¹c
dwa ostatnie s³owa w jej nazwie,
“m³odego pokolenia”. Ze skróceniem nazwy wi¹¿e siê uchylenie
wymogu wiekowego dla cz³onków i do organizacji mog³y wstêpowaæ osoby starsze. Nie zamierzam relacjonowaæ kontaktów
NTS z Niemcami po czerwcu
1941 roku. Ale by³o œcis³e powi¹zanie miêdzy Abwehr¹ i jej
agendami (m. in. kierowan¹ przez
Smys³owskiego) a cz³onkami
NTS.
Bêdzie o tym mowa w dalszym
ci¹gu dziejów Borysa Smys³owskiego. Kierownik placówki
rosyjskiej przy wydziale wojskowym Niemiec szeroko korzysta³
ze wspó³pracy cz³onków NTS, a
niektórzy z nich zajmowali w
jego placówkach kierownicze
stanowiska, jak np. A.Wiugler,
który zosta³ zamordowany w
Warszawie w tajemniczych okolicznoœciach.
Zeenowiusz Ponarrskki
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A & A Top Serviice
Pacczkki doo Polskki 11..50 $/kkg
Odbiiór pacczeek z doomu kliienta 11..99 $/kkg
Ubezpieczenia . Wizy . T³umaczenia . Sprawy
emigracyjne i prawne . Zaproszenia . Wczasy

