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Bieżące wiadomości z Polski i o Polsce,   

co słychać w Los Angeles i okolicy  

Dowiesz się z audycji Polskiej Fali Radiowej  
W każdą sobotę rano od 10:00 do 11:00, na fali 1460 AM ze stacji KTYM. 

 

Zapraszamy do ogłaszania się, ceny przystępne.  

Prezes: Lech Pisarski  (310) 826-3748  

Redakcja: Natalia Kamińska  (626) 282-4686 

Wiadomości Polonijne Z matką, nie tą biologiczną,  

ale tą, która go wychowała 
http://www.gazetagazeta.com/artman/

publish/printer_17992.shtml 
 

   Ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel 

wita się z papieżem Benedyktem XVI, jako 

c z ł o n e k  d e l e g a c j i  ż yd o w s k i e j , 

odwiedzającej obóz koncentracyjny 

Birkenau w maju 2006 r. Foto. Tadeusz 

Warczak 

   Ks. Weksler-Waszkinel urodził się               

w Polsce w 1943 r. podczas II wojny 

światowej. Jego żydowscy rodzice oddali go 

w ręce rodziny chrześcijańskiej, żeby 

wychowała go w wierze katolickiej, jako 

własne dziecko, pozwalając mu w ten 

sposób przeżyć wojnę. Rodzina ta przyjęła 

żydowskie niemowlę z  wielkim 

niebezpieczeństwem dla siebie samych, 

gdyż pomaganie Żydom w tym czasie 

karane było śmiercią. 

   Biologiczni rodzice dziecka zginęli 

tragicznie w Holokauście i ks. Weksler-

Waszkinel dowiedział się o swoim 

żydowskim pochodzeniu dopiero, gdy miał 

35 lat. W tym czasie był już w pełni 

wyświęconym księdzem katolickim od 12 

lat. Targany emocjami, ks. Weksler-

Waszkinel rozpoczął szukanie swoich 

żydowskich korzeni. 

   Dziś, ks. Weksler-Waszkinel przyjął 

swoje prawdziwe żydowskie nazwisko i 

nosi na szyi krucyfiks oraz gwiazdę Dawida. 

Spotyka się ze swoimi krewnymi i 

przyjaciółmi na całym świecie, łącznie         

z Izraelem, i wygłasza prelekcje na temat 

potrzeby tolerancji, w szczególności między 

żydami a chrześcijanami. Własny, osobisty 

dramat ks. Wekslera-Waszkinela stwarza 

szczególną platformę, z której kieruje on 

wezwania do wzajemnego zrozumienia. 

   Ks. Weksler-Waszkinel mówił w języku 

polskim w Centrum Jana Pawła II               

w Mississaudze w poniedziałek, 7 maja 

2 0 0 7  r .  n a  t e m a t  „ W i n a  i 

o d p o w i e d z i a l n o ś ć ”  ( p r o g r a m 

polskojęzyczny) oraz w St. Michael’s 

College w Toronto w środę 9 maja 2007 r. 

na temat „Oczyścić pamięć, by uleczyć 

rany” (program angielskojęzyczny pt. 

Building on facts to heal wounds). 

   Po bliższe informacje i dodatkowe zdjęcia 

prosimy o skontaktowanie się z Piotrem 

Jassemem, tel. 416 882 1572 lub e-mail 

pjassem@rogers.com lub Krystyną 

Łagowską, tel. 416 389 6465, lub e-mail 

klcreative@rogers.com.  

   Romuald Jakub Weksler-Waszkinel na 

j e d n ym  z e  s w o i c h  w yk ł a d ó w                        

w poniedziałek, 7 maja 2007 r. W Centrum 

Kultury im. Jana Pawła II, Mississauga 

Michnik ze str. 20 
 

którzy w kółko opowiadają, że wszystkiemu 

są winni Żydzi. Jest tematem tabu dla tego, 

co dobre i szlachetne w kulturze polskiej. 

Kultura polska nie umie sobie z tym 

poradzić, bo nie umie sobie poradzić z tym, 

co pierwszy opisał znakomicie prof. Jan 

Błoński, a co ja nazwę własnymi, 

nieudolnymi słowami - kultura polska nie 

umie sobie poradzić z fenomenem 

niezawinionej winy. Bowiem nie jest winą 

Polaków, że na polskiej ziemi był 

Holocaust. Owszem, winą Polaków jest to, 

że tutaj był antysemityzm, pogromy, 

dyskryminacja. Ale nie jest winą Polaków, 

że Hitler tutaj zbudował obozy 

koncentracyjne, w których mordował cały 

żydowski naród. Ale to się stało na polskich 

oczach. I normalny Polak, także Polak 

pochodzenia żydowskiego, nie umie sobie      

z tym poradzić. No bo jak? Oczywiście, 

chwała Bogu, że wymyślił Władka 

Bartoszewskiego, ale tak naprawdę wszyscy 

normalnie żyliśmy i nagle zamknęliśmy 

oczy, bo stanęliśmy wobec sytuacji, w której 

nie umieliśmy sobie poradzić.  

   Sam sobie nie umiem poradzić z taką 

sytuacją. Gdybym nagle miał wziąć do 

swojego mieszkania dwie osoby, które 

mówią źle po polsku, których nie znam, 

które się wszystkim wyróżniają, których 

prawdopodobnie za chwilę moi sąsiedzi 

zidentyfikują i za to zostanie zabita moja 

żona i mój 7-letni syn. Więc nie umiem się  

z tym zderzyć i dziękuję Bogu, że nie 

miałem takiego wyboru przed sobą. 

Natomiast wiem jedno, i tu się podpisuję 

pod tym, co powiedział minister 

Bartoszewski: nie wolno oskarżać ludzi, że 

z tego tytułu się boją. Marek Edelman ma 

oczywiście rację, że w sytuacjach 

ekstremalnych zaniechanie jest winą. Ale to 

może powiedzieć tylko Marek Edelman. On 

przeżył piekło getta. Natomiast nikt z nas 

nie ma prawa tego powiedzieć, nikt, kto 

tego nie przeżył. A kto to mówi, dopuszcza 

się manipulacji politycznej dla bardzo 

brudnych celów.  
 

Stereotyp Polaka a Jałta  

   Wielokrotnie się zastanawiam, dlaczego  

w świecie nie panuje stereotyp, że Rosjanie 

są antysemitami. Nie ma takiego stereotypu. 

Albo dlaczego dzisiaj w Izraelu mówi się, że 

Holocaust robili naziści, a nie Niemcy? Nie 

chodzi o to, że Polacy nie mieli swoich 

faszystów. Mieliśmy. Każdy naród ich ma. I 

nie uważam za żadną polską zasługę tego, 

że Hitler nie znalazł u nas żadnego 

Quislinga czy Lavala - gdyby chciał, to 

pewnie by jakiegoś znalazł. Ale to jest inna 

sprawa - mówi się bowiem w świecie o 

Polakach jako o antysemitach, chociaż nie 

mieli swojego Lavala czy Brasillacha, a nie 

mówi się tak o Francuzach, którzy ich mieli. 

Dlaczego? Dlatego, że trzeba było znaleźć 

jakiś sposób, żeby usprawiedliwić Jałtę. 

Żeby mógł sobie Zachód powiedzieć: ,,Był 

taki naród, który wprawdzie od pierwszego 

dnia wojny walczył z Hitlerem, ale to był 

narod paskudny, nietolerancyjny i zrobił 

Żydom wiele złych rzeczy". Ten naród 

został sprzedany w Jałcie tow. Stalinowi, 

trzeba było znaleźć jakiś sposób, żeby 

samego siebie usprawiedliwić. Bardzo łatwo 

było wtedy powiedzieć: Polacy są tak 

potwornymi antysemitami, że danie im 

wolności oznacza, że będą robili pogromy. 

Natomiast Rosja była zbyt potężna, by ją         

w ten sposób oskarżać.  

   W tym widzę krzywdę Polaków i sam się 

z tą krzywdą utożsamiam. Należę do tych 

publicystów polskich, którzy mówią 

najgorsze rzeczy swojemu własnemu 

narodowi. Być może to mi daje jakiś tytuł, 

bym dziś powiedział to, co myślę o 

podłości, która się dokonuje i dokonywała 

przez lata w stosunku do Polski. A było 

bardzo niewielu takich ludzi jak Alain 

Finkielkraut. Jego stać było na to, żeby        

w momencie, kiedy Lanzmann oskarżył 

Andrzeja Wajdę o antysemityzm z powodu 

filmu o Korczaku, napisać: jeśli Wajda jest 

antysemitą, to i on, Finkielkraut, jest 

antysemitą. Niewielu było takich Iudzi jak 

Alain Finkielkraut. Chcę mu za to dzisiaj 

podziękować.  
 

Nie mieliśmy prawa głosu  

   Myślę, że nigdy nam nie starczy czasu, by 

złożyć hołd tym, którzy podczas okupacji 

pomagali skazanym na śmierć Żydom. 

Nigdy. I dyskusja, czy ich było wielu czy 

niewielu jest bezsensowna. ilukolwiek ich 

było, to ich istnienie jest empirycznym 

dowodem na istnienie Boga. Bo w takich 

czasach zdobyć się na ten rodzaj heroizmu 

to znaczy być kimś absolutnie niezwykłym. 

Tylko hołd można im złożyć i dziękować 

Bogu za to, że ich powołał do życia.  

   Ale powinienem powiedzieć jeszcze coś. 

Niedawno została wydana po polsku 

antologia tekstów z podziemnej, 

konspiracyjnej prasy związanych z tematem 

żydowskim, z powstaniem w getcie. Trzeba 

stwierdzić bardzo jasno: tak, u nas,                   

w polskiej konspiracji, w polskim ruchu 

oporu, były postawy heroiczne i ta prasa o 

tym świadczy. Ale były też postawy 

plugawe, antysemickie i nie były one ani 

rzadkie, ani marginalne. I fakt, że nie 

umieliśmy rozliczyć się z tą cząstką naszej 

t r a d y c j i  j e s t  n a s z ą  m o r a l n ą 

odpowiedzialnością za to, co się dzisiaj 

dzieje. Takie teksty też istnieją. Zgadzam się 

z tym, co mówił Alain Finkielkraut, że to 

sekret rodzinny, że to sekret twojej, mojej, 

każdej rodziny na tej ziemi, rodziny 

polskiej, żydowskiej, ukraińskiej. I             

w gruncie rzeczy bardzo trudno jest 

normalnie żyć, mając świadomość tego, co 

przeżyli nasi rodzice i bracia.  

   Ważnym fragmentem tego sekretu 

rodzinnego jest to, co mówiła pani Simone 

Veil o brutalnej manipulacji komunistów, 

którzy w to weszli jak w masło, a potem 

bardzo trudno było to zrewidować w kraju, 

gdzie była cenzura i dyktatura. Mówi się 

czasami, że to było w zgodzie z nastrojami 

Polaków. Może. Ja nie wiem. Wiem, że 

Polaków nikt o to nie pytał. Polakom nikt 

wtedy nie dał szansy, by demokratycznie 

opowiedzieli się za antysemityzmem. 

Wszyscy mieli zakneblowane usta. A kiedy 

je otworzyli - różnie poszło. Jedni górą, 

drudzy doliną.  

   To nie jest też tak, że temat jest trudny, 

bolesny, ale że dziś większość chciałaby 

antysemityzm unicestwić, odrzucić tak bym, 

niestety, nie powiedział. Zbyt często słyszę 

antysemickie slogany. Ale z drugiej strony. 

ile mandatów w wyborach do parlamentu 

uzyskały partie polityczne, które szły do 

wyborów pod hasłami antysemickimi? Ile? 

Zero. Zero mandatów. Ani jednego 

mandatu, w tym podobno strasznie 

antysemickim kraju. Ani jednego mandatu 

przy takiej ordynacji wyborczej, kiedy 

każdy idiota wchodzil do Sejmu, jeżeli 

głośno wrzeszczał.  
 

Polityka i antysemityzm w Polsce  

   Jestem naprawdę ostatnim człowiekiem, 

który chce cokolwiek zakłamywać. Inne 

czasy, mamy wolność i suwerenność. Więc: 

czy byli szmalcownicy? Tak, trzeba jasno 

powiedzieć - byli. Ale nieprzyzwoitością 

jest nie powiedzieć też, że były wyroki 

podziemnych sądów na szmalcowników i te 

wyroki były egzekwowane. Wyroki były, 

szmalcownicy byli piętnowani i ich 

zbrodnie były piętnowane. W jakim sensie 

ja się czuję odpowiedzialny za 

szmalcowników? Ja, który się identyfikuję  

z Polską, z kulturą polską? W tym samym 

sensie ,  j ak miałbym s ię  czuć 

odpowiedzialny za to, że są w Polsee ludzie, 

ktorzy kazdego dnia mordują czy gwałcą. 

Zatem nie moge się czuć odpowiedzialny za 

szmalcowników, których byłem całe życie 

wrogiem. Chętnie wezmę na swoją głowę 

wszystkie swoje winy, ale przecież nie 

wezmę na swoją głowę win polskich 

komunistów, którzy mnie zamknęli do 

więzienia diatego, że nie chciałem brać na 

siebie ich win. I tę dystynkcję mamy 

obowiązek przeprowadzić.  

   Polska była narodem zniewolonym, była 

krajem podbitym i nie wolno jednym tchem 

mówić o polskim antysemityzmie sprzed 

wojny, który był podły, wstrętny, ale był 

fragmentem prawdziwej Polski i tym 

samym tchem o suchym pogromie w 1968 

roku. Bo suchy pogrom w 68 roku był 

faktycznie pogromem polskiej inteligencji 

demokratycznej pod hasłami antysemickimi. 

To wtedy się zaczął ten dziwaczny fenomen 

antysemityzmu w kraju bez Żydów, 

antysemityzmu, który w gruncie rzeczy nie 

był wymierzony w społeczność żydowską, 

tylko w polskie aspiracje demokratyczne i 

wolnościowe. Powiem sarkastycznie: 

normalny, zdrowy antysemityzm to taki 

antysemityzm, który mówi: ,,Adam Michnik  

jest Żydem, w związku z tym jest 

chuliganem”. Ale polski antysemityzm, 

ktory jest finezyjny, powiada tak: ,,Adam 

Michnik jest chuliganem, w związku z tym 

prawdopodobnie jest Żydem”.  

   Twierdzę, że w Polsce Żydem zostaje się  

z nominacji. Cóż, ja sam sobie zasłużyłem 

na te wyzwiska, których nie szczędzi prasa 

antysemicka. Ale za jakie grzechy na 

przykład została Żydówką Hanna 

Suchocka? Dlaczego? Była tak dobra dla 

wszystkich, tak wstrzemięźliwa. Ale 

wystarczyło, że ktoś zna dobrze alfabet i 

druk, ten podły wynalazek Żyda 

Gutenberga, by stać się Żydem na scenie 

politycznej.  

   Długo jeszcze będziemy o tych sprawach 

mówić. Ale pociesza to, że dziś w Krakowie 

nawet bardzo radykalnie spierając się, 

rozmawiamy o bolesnych sprawach            

w przekonaniu, że nasi adwersarze również 

mają dobrą wolę dotarcia do prawdy.    
 

__________ 


