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Prof. Przystawa ze str. 18
implikacje do dzisiaj stanowią nie
rozbrojony ładunek wybuchowy pod sceną
polityczną Rzeczypospolitej, bez względu
na numerację. Tego ładunku nie rozbroił
proces karny w sprawie tzw, afery FOZZ,
choć takie było jego zamierzenie i wszyscy
bardzo się starali. Szczególnie starali się
prokuratorzy, których cała armia prowadziła
drobiazgowe śledztwo, ciągnące się przez 7
lat. Nie rozbroili jej kolejni sędziowie, jak
wiemy najlepsi jakich wydała III RP, bo
jeden z nich był przecież Ministrem
Sprawiedliwości, a drugi jest do dzisiaj
zastępcą samego ministra Zbigniewa
Zbiory. Nie rozbroił go Raport Ministra
Macierewicza w sprawie likwidacji WSI, bo
temat FOZZ jest tam potraktowany
niezwykle ogólnikowo, do tego stopnia, że
na podstawie tego Raportu mielibyśmy
prawo pomyśleć, ze sprawa FOZZ to
w ogóle jakiś nic nie znaczący margines! En
passant, na str. 20, wspomina jedynie, że
zdaniem oficera WSI Grzegorza Żemka
(przypadkiem dyrektora generalnego FOZZ
i jednoosobowego dysponenta miliarda
dolarów z budżetu państwa!) „zyski jakie
można dodatkowo wyciągnąć sięgają
rocznie sumy 500 milionów USD”. Pisząc o
czasach, kiedy Polska była największą na
świecie pralnią brudnych pieniędzy, Raport
zajmuje się jakimiś bagatelnymi kwotami,
jakimiś 7 tysiącami dolarów dla Malajczyka,
jakimiś 15 tysiącami USD dla firmy YUGO,
jedyna wykryta „pralnia” to zdaje się agent
„Wolfgang Frankel” i jakiś „Maksymilian”.
W ubiegłym roku minęła 15 rocznica
śmierci Michała Falzmanna. W związku
z tym Fundacja Pamięci Michała Falzmanna
zwróciła się do Jarosława Kaczyńskiego,
Lecha Kacz yńs kiego, Kazimi erza
Marcinkiewicza, Marka Jurka, Mirosława
Sekuły, Zbigniewa Zbiory z propozycją
uczczenia tej rocznicy i przypomnienia
Polsce sprawy, za jaką ten młody człowiek
oddał życie. Sądziliśmy, ze Rzeczpospolita
ma jak najbardziej interes w tym, żeby
przypomnieć postać i postawę urzędnika
państwowego, który mając pełną
świadomość zagrożenia życia (notatka
z dnia 21 kwietnia 1991 w jego kalendarzu:
„Dalsza praca to osobiste śmiertelne
niebezpieczeństwo. Szans na sukces nie
widzę żadnych.”), nie poddał się naciskom i
szantażom, nie uległ próbom
„kontrolowanego wręczenia łapówki”,
prowadził swój samotny bój do końca, do
ostatniego tchu.
Niestety, najwyżsi reprezentanci RP nie
odpowiedzieli na nasz apel i propozycję.
Dla Michała Falzmanna nie znalazło się
miejsce w niezliczonych szeregach
dekorowanych orderami, krzyżami i
odznaczeniami przez nową Głowę Państwa.
Jego nazwiska zabrakło nawet przy
uroczystościach 25 rocznicy powstania
Solidarności Walczącej, co może budzić
zdziwienie, jeśli się zważy, że to sam Szef
wiózł Michała Falzmanna w jego
przedostatnią podróż.
Przypomnijmy więc raz jeszcze słowa
Poety:
….Nie trzeba nadziei.
Potrzebny tylko jeden krzyk Rejtana.
Czasem potrzebna jedna śmierć Okrzei.
Chociażby bitwa była już przegrana
I sztandar w prochu, choćby go deptali.
Ktoś jeszcze zginął. Więc wojna trwa dalej!

❒
__________
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wymagały osłony myśliwców i możliwości
lądowania po dokonanych zrzutach.
Wreszcie po wielu naciskach przyszła
w połowie września sowiecka zgoda i już 18
września 110 amerykańskich zamolotów
dokonało zrzutów na ostatkiem sił walczącą
Warszawę. Niestety większość broni,
amunicji i medykamentów trafiła do rąk
niemieckich. Skrawki miasta, na których
trzymali się jeszcze powstańcy, były tak
rozrzucone i tak poprzegradzane pozycjami
niemieckimi, że duży amerykański wysiłek
przyniósł bardzo skromne rezultaty. Nie
spełniły się nadzieje zwiazane z desantem
na Powiślu, nie przyniosły prawie żadnej już
korzyści sowieckie zrzuty, które nie miały
(chyba celowo) spadochronów i przeważnie
ulegały zniszczeniu. Trzeba więc było
nawiązać rozmowy kapitulacyjne.
Po 63 dniach niezwykle ciężkich walk, kto
wie czy nie najbardziej zawziętych w całej
Drugiej Wojnie Światowej i zaznaczonych
wyjątkowym niemieckim okrócieństwem,
Warszawa musiała się poddać. Umowę
kapitulacyjną podpisano 2 października.
Dzięki jednak deklaracji Rządów Stanów
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii z dnia 30
sierpnia, uznającej Armię Krajową za
integralną część Polskich Sił Zbrojnych,
umowa przewidywała, że wszyscy żołnierze
AK i wszystkie inne podległe dowództwu
powstania formacje korzystać będą z praw
Konwencji Genewskiej, dotyczącej
traktowania jeńców wojennych.
Wielki warszawski zryw zakończył się
niestety klęską. Prawie całkowitej zagładzie
uległa stolica Polski, grzebiąc pod gruzami
wielowiekowe zabytki historyczne i
bezcenne zbiory. To, co nie uległo
zniszczeniu w czasie walk, wysadzały
w powietrze i paliły teraz specjalne oddziały
niemieckie. Straty ludności cywilnej
obliczane są do 200 tysięcy zabitych. Sami
powstańcy stracili ponad 15 tysięcy zabitych
lub zaginionych i 7 tysięcy ciężko rannych.
Była to najwspanialsza, najbardziej ideowa
polska młodzież – kwiat dwudziestolecia
naszej niepodległości.
Klęska militarna była dla Polaków tym
boleśniejsza, bo wymagająca poraz drugi
kapitulacji wobec Niemców, w czasie gdy
po drugiej strony Wisły stali ich zwycięscy
przeciwnicy należący do obozu aliantów.
Boleśniejszą jednak od niej była klęska
polityczna, o wiele bardziej doniosła
w
skutkach,
a
spowodowana
małodusznością i krótkowzrocznością
naszych sprzymierzeńców, którzy ulegli
Stalinowi już w Teheranie w 1943 roku,
godząc się na przesunięcie Polski na zachód
od Bugu. Zachowanie się sowieckiego
partnera w czasie powstania oburzyło
wprawdzie Churchilla i Roosevelta, ale nie
potrafili (a może nie chcieli) oni jednak
wyciągnąć z tego żadnych wniosków i
pozostawili Polskę na łasce jej największego
wroga – Stalina.
Powstanie upadło, ale duch walczących –
tych wielu tysięcy poległych i tych którzy je
przeżyli, pozostanie na zawsze w naszej
historii symbolem niezłomności wobec
przemocy, symbolem ofiary własnego życia
dla Wolności i dla ideałów wyższych
wypisanych od stuleci na naszych
sztandarach:
„Bóg, Honor i Ojczyzna” ❒

politologia i historiografia pozytywnie
wyrażają się o Zjednoczeniu Białorusi
Zachodniej w roku 1939 oraz powszechnie
zgłaszają pretensje do traktatu ryskiego
1921 r. a także uważają jednoznacznie, że
„Białoruś” została okradziona z etnicznie
białoruskiej Białostocczyzn y oraz
Wileńszczyzny. Itd. Literatury białoruskiej
nikt w Polsce nie czyta i nie analizuje. Poza
tym, współczesna Białoruś to klasyczny,
huntingtonowski przypadek społeczeństwa
rozszczepionego oraz państwa uskoku
cywilizacyjnego.
Na współczesnej Białorusi występuje
rozpowszechniony specyficzny polski
kompleks typu: „wiecie to może porządny
facet, ale wiecie ... to Polak !”.
Wszelkie grupowe angażowanie Polaków
(np. jako ZPB) do działań politycznych to
prosta droga do eliminacji tamtejszej
polskości. Tym bardziej, że trzon ZPB czyli
starsze pokolenie ani tego nie rozumie ani
nie chce. Młodzi, w ZPB to obecnie zupełna
rzadkość. Starsi natomiast pamiętają
represje (ci ze Wschodu - genocyd roku
1937).
Należy oddzielić: łże - zarząd główny
ZPB od środowiska większości oddzialów,
gdzie porządni ludzie odważni z samego
faktu deklarowania polskości pozostają pod
ogromną presją administracji i KGB. Nie
ma dwu ZPB. Są dwa Zarządy Główne
(legalny i prołukaszenkowski). Trzon
terenowy czyli Oddzialy ZPB to,
w większości ci sami ludzie co przed
ostatnią tragedią.
Trzeba pamiętać, że ci prości ludzie Polacy na Białorusi (100 % tamtejszej
inteligencji a raczej ludzi wykształconych to pierwsze pokolenie) pragną „odrodzenia
w pokoju” tj. w pogardzanym na ogół przez
niezorientowanych dziennikarzy w Polsce, spotkań kulturalnych, zespołów pieśni i
tańca, spotkań o charakterze świąteczno religijn ym,
towarz yskim
oraz
kształceniowym (nauka języka, pokazy
filmów, występy artystów z Polski),
przyjazdów gości z Polski i wizyt konsulów.
To nie są rewolucjoniści. To prości, dobrzy,
spokojni ludzie. Tym bardziej, że sami
Białorusini en masse - są, jacy są.
Wyjaśniać nie trzeba.
Co można teraz, w trudnej lecz konkretnej
svtuacji w RB (2006 - 2007) robić
1. Rozdzielić politvkę zwalczania reżimu od
pozytywistycznej pracy. którą mogą
prowadzić wyspecjalizowane organizacje
społeczne z Polski, (nie zostawiać rodaków
samych tj.- spotkania, drobna działalność
kulturalna i artystyczna. Odwiedzać lokalne
środowiska polskie prowadząc akcję
oświatową, zapraszać dzieci na kolonie a
starszych do sanatoriów.
2. Analizować białoruskie piśmiennictwo
polityczne (całe - nie tylko reżimowe!) zpw.
interesów państwa polskiego oraz interesów
tamtejszej mniejszości polskiej.
3. W ramach pomocy typu przyjmowania na
studia w Polsce (sądze, że akcja ta nie
obejmie większego kręgu studentów

Białorusinów) - pamiętać o tamtejszych
Polakach, którzy rozumiejąc o co idzie,
mają żal, że ieh własna ideowa Ojczyzna
bardziej dba o Białorusinów niż o nich
(powtarza się niejako, sytuacja z przełomu
lat 80/90 gdy władza geremkowska
„w ciemno” popierała litewski Sajudis
kontra wileńskim Polakom).
4. Na tak ważnym dla Polski i polskiego
dziedzictwa kulturowo - historycznego
obszarze jakim są Ziemie Białoruskie
(w tym podkreślmy raz jeszcze ok. 1 m1n.
Polaków), nalezy zadbać o personel
dyplomatyczno - konsularny najwyższej
klasy. Znam (znałem) ich wszystkich od
czasu powołania w Minsku pierwszego
Konsulatu Generalnego .... Nie mogą być to
albo; „nawiedzeńcy”, albo oczekujacy na
„prawdziwe placówki” w świecie.
Z praktyki, obserwowałem przez całe
piętnastolecie konflikt na linii ambasada RP
- ZPB. W zasadzie znany mi jest tylko jeden
pozytywny przypadek. Nota bene znacznie
gorzej było na Litwie za niesławnej pamięci
Widackiego.
5. Nie można traktować struktur ZPB jako
substytutu opozycyjnej partii politycznej.
To, jak wskazano, prosta droga do represji i
jednocześnie autodestrukcji, tej niezmiernie
potrzebnej tamtejszym Polakom, organizacji
społeczno - kulturalnej. Innej nie mają i nie
będą mieli. Polska społeczność na Białorusi
odmiennie od naszej społeczności na Litwie
nie jest w stanie wygenerować pluralizmu
organizacyjnego. Tutejsza ,droga” tj. Polska
Macierz-Szkolna (nota bene powstała na tle.
sporu personalnego) jest organizacją
wyspecjalizowaną. ZPB ma charakter
powszechny. Nie jest także możliwym (na
wzór tego co na Litwie) wygenerowanie
z ZPB partii typu AWPL. Jedyna taka próba
z roku 1995, gdy działacze ZPB z Mińska
p r ó b o w a l i r e a k t yw o w a ć P o l s k i e
Zjednoczenie Demokratyczne [tradycja
polskiej inteligencji mińskiej z 1919 roku],
okazała się efemerydą bez szerszego
poparcia. Należy wspierać zaangażowanie
białoruskich Polaków w tamtejsze struktury
demokratyczne ale z wyraźnym nie
wiązaniem tego z ZPB. ❒

__________
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