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Pogonowski - Pamięć ze str. 17 
 

   Tak, więc wiedza o historii Polski była 

świadomie i celowo fałszowana przez 

zaborców. Typowym przykładem tego 

jest fakt, że Austriacy do dziś uczą          

w swoich szkołach, że Jan Sobieski był 

jednym z generałów w bitwie pod 

Wiedniem, a nie, że faktycznie był on 

naczelnym wodzem całej wielonarodowej 

armii chrześcijańskich. Był to 

podstawowy warunek zgody Polski na 

dokonanie odsieczy wiedeńskiej w 1683 

roku.  

   Tradycję fałszowania perspektywy 

historii polski i marginalizowania roli 

Polski w historii Europy przejęły rządy 

komunistyczne. Przez pięćdziesiąt lat 

dzieci polskie były uczone sowieckiej 

wersji polskiej historii tak, że mieszkańcy 

Polski w wieku lat od trzydziestu do 

sześćdziesięciu nigdy nie byli uczeni          

w szkole prawdziwej historii Polski.  

   Do dziś spotyka się Polaków z wyższym 

wykształceniem, którzy sądzą, że w 1919 

i 1920 roku Polska zaatakowała 

bolszewicką Rosję i nie znają przyczyn, 

dlaczego inwazja sowiecka Polski była 

rozpoczęta właśnie w dniu 17 września, 

1939 roku. Pomija się fakt, że rewolucja 

bolszewicka była puczem finansowanym i 

prowokowanym przez obcych i nieznane 

Polakom jest podłoże Drugiej Wojny 

Światowej jak też znaczenie Polski na 

arenie europejskiej od zarania historii 

Polski. 

   Na przykład mało znanym na jest fakt, 

że syn rodzonej siostry króla Bolesława 

Chrobrego, Knut Wielki (Canute the 

Great, c.994-1035) był katolickim królem 

Anglii, Danii i Norwegii. W 1017 roku 

Knut podbił Anglię z pomocą wojsk 

Bolesława Chrobrego. Później, około 

1020 roku, dokonał on pierwszej 

kodyfikacji praw angielskich oraz ustalił 

na kilka stuleci podstawowy system władz 

terytorialnych w Anglii. Knut został 

królem Danii w 1028 roku i wówczas 

podbił Norwegię.  

   Magna Carta Libertatum była ogłoszona 

po stracie Normandii przez Jana „Bez 

Ziemi” Andegawena w 1215 roku. Była 

ona podobna w treści do Aktu w Cieni     

z 1228 roku wydanego przez Władysława 

III (1161-1231) w zamian za sukcesję na 

t r o n  w  K r a k o wi e .  D y n a s t i a 

Andegawenów weszła na tron polski        

w czasie  ewoluc j i  mo narchi i 

konstytucyjnej w Polsce w postaci 

Ludwika I Andegawena, króla Węgier i 

syna siostry Kazimierza Wielkiego, 

Elżbiety.  

   Starając się o następstwo tronu jego 

córki, Ludwik I wydał w Koszycach        

w 1374 roku przywilej ograniczający 

władzę królewską w Polsce na rzecz 

szlacheckich sejmików regionalnych, 

które odtąd miały ustalać podatki oraz 

decydować o następstwie tronu. W ten 

sposób, następstwo tronu zostało 

uzależnione w Polsce od zgody całej nacji 

szlacheckiej. Samorodny polski proces 

demokratyczny opierał się na tradycji 

sejmików. 

   Akt wydany w Koszycach nie tylko 

gwarantował obronę ziem królestwa 

polskiego, ale również uczynił z Polski 

g łó wn y t e r en  e wo l u c j i  p r aw 

obywatelskich w Europie, podczas gdy 

absolutyzm panował w Anglii i Magna 

Carta Libertatum straciła znaczenie na 

kilka wieków. 

   Małżeństwo królowej Polski, Jadwigi         

z dynastii Andegawenów, z wielkim 

księciem litewskim, Władysławem 

Jagiełłą w 1386 roku dało początek 

wielkiej roli cywilizacyjnej Polski między 

Bałtykiem i Morzem Czarnym oraz 

legalizacji praw obywatelskich bardzo 

liczebnej nacji szlacheckiej w królestwie 

Polski i Litwy. W tak powstałym 

Międzymorzu język polski stał się 

językiem uprzejmości, elegancji i 

dyplomacji tak, że na przykład był przez 

kilkaset lat językiem dworskim carów 

rosyjskich. Za pomocą języka polskiego 

docierały na tereny prawosławia 

wiadomości o zachodniej Europie gdzie 

panowała łacina.. 

   Zwycięstwo nad zbrodniczą „pruską 

he rez j ą”  zako nu  krzyżack iego 

doprowadziło do słynnej  Unii 

Horodelskiej Polski i Litwy w 1413 roku, 

której preambuła zawiera szlachetne i 

podstawowe ideały rozwijającego się 

w ó w c z a s  p o l s k i e g o  p r o c e s u 

d emo kra t ycz nego  o p a r t ego  na 

miłosierdziu i miłości bliźniego.  

   Rzeczpospolita Szlachecka była terenem 

największej wolności w Europie gdzie na 

przykład Mikołaj Kopernik mógł 

bezpiecznie dać początek nowoczesnej 

astronomii, podczas gdy na przykład         

w Niemczech Martin Luter kazał spalić 

kukłę Kopernika jako „przeklętego Polaka

-astronoma.” 

   Kopernik przeprowadził w sejmie 

ogólno-polskim reformę monetarną i 

wprowadził złotego jako pieniądz polski 

oraz stwierdził na piśmie, po raz pierwszy 

w historii ekonomii, „że fałszywa moneta 

wypiera dobrą monetę z obiegu.” Niestety 

Anglicy przywłaszczyli sobie to prawo 

ekonomiczne i nazwali je prawem 

Gesham’a, który był dzieckiem, kiedy 

Kopernik, zwalczając oszustwa monetarne 

Hohenzollernów, ogłosił prawo to           

w książce pod tytułem „Monetae Cudende 

Ratio” (w roku 1526.) 

   Nawet obecnie, w literaturze 

angielskiej, przedstawiane jest jako dzieło 

Anglików polskie rozszyfrowanie 

niemieckiej Enigmy, który to fakt jest 

jednym z najważniejszych wkładów 

Polski do zwycięstwa aliantów w Drugiej 

Wojnie Światowej. Dawid Hatch, historyk 

szyfrów National Security Agency USA 

napisał w l999 roku: „Rozszyfrowanie 

Enigmy przez Polskę było jednym                 

z kamieni węgielnych zwycięstwa 

Aliantów nad Niemcami.” 

   Niestety wojnę Polska przegrała, 

zdradzona przez aliantów już w 1943 roku 

w Teheranie, blisko rok przed wybuchem 

tragicznego Powstania Warszawskiego         

w walce o niepodległość już zdradzonej 

Polski. O zdradzie tej powstańcy 

warszawscy nie wiedzieli. Natomiast 

pośpieszne i zgubne dla Niemiec działania 

wojenne Hitlera dobrze opisał professor 

M. Kamil Dziewanowski w jego 

angielskiej książce „Wojna Za Wszelką 

Cenę” (“War At Any Price”), tłumaczonej 

na wiele języków. 

   Przykładem dezorientacji w historii 

Polski jest nowa książka z 2008 roku 

Patrick’a Buchanan’a, publicysty i byłego 

kandydata na prezydenta USA. Autor 

twierdzi, że Polska wywołała wojnę 

nadużywając “gwarancji brytyjskich.” 

Przedstawia on fałszywy obraz tak Polski 

jak i Hitlera w książce „Hitler, Churchill i 

Niepotrzebna Wojna,” (“Hitler, Churchill 

and the Unnecessary War.”). Wówczas 

Polska wykoleiła plany Hitlera ataku na 

Sowiety przez siły polskie I niemieckie         

z zachodu i ze wschodu przez Japonię, 

bez powstania jednoczesnego frontu na 

zachodzie Niemiec.  

   Mało kto nie zgadza się z opinią 

oceniającą Hitlera jako źródło hańby i 

katastrofy Niemiec, określanej jako 

„Gotterdammerung” czyli „przekleństwo 

boże.” Wiara w wyższość Niemiec oraz 

nieuctwo i brak doświadczenia, jak też 

brak zdrowego rozsądku przyczyniły się 

do zbrodniczej roli Hitlera w historii XX 

wieku.  

   Faktem jest, że strata przez Polskę 

kresów, Lwowa i Wilna jest bez 

porównania bardziej dotkliwa dla 

ciągłości kultury polskiej, niż dla kultury 

niemieckiej jest strata Prus, Śląska i 

Pomorza Zachodniego. Te ciężkie straty 

nastąpiły po ponad stuletnim braku 

ciągłości państwowej. Te fakty w ogóle 

nie obchodzą takich ludzi jak Buchanan 

jak i innych członków politycznej elity 

zachodu. Nie są one znane zachodnim 

społeczeństwom. 

   W perspektywie historycznej naród 

polski wywodzi się ze wschodniej 

lechickiej grupy, która stanowiła 

północno-zachodnią bałto-słowiańską 

część terenów plemion słowiańskich które 

w ósmym wieku AD kontrolowały 

środkowa Europę. Plemiona te 

organizowały się jako „wojskowe 

demokracje plemienne” pod wodzą 

wybieranych na wiecach „wojewodów.” 

Wodzowie ci dowodzili ochotniczymi 

wojskami słowiańskimi.  

   Słowianie wówczas kontrolowali tereny 

od wybrzeży Morza Północnego do 

Zatoki Fińskiej i górnej Wołgi, do 

brzegów Morza Czarnego, wzdłuż 

wybrzeży Grecji i Zachodniej Wyspy 

Krety oraz na północny zachód, wzdłuż 

wybrzeży Morza Adriatyckiego. Na tym 

terenie pozostały ś lady nazw 

miejscowości słowiańskiego pochodzenia 

np. w Danii, Niemczech I Szwajcarii. 

Typowo nazwa “Hanower” pochodzi od 

słowiańskiej nazwy “Hanów” a “Berlin” 

od „Bralina” Wieletów”. 

   Trzeba pamiętać, że niestety 

słowiańskie tradycje władz wybieranych 

na wiecach były niszczone przez Moskali, 

którzy na służbie imperium mongolskiego 

przejęli mongolski typ władzy tak, że 

nawet usunęli ze swego słownictwa słowo 

„wiec,” po rosyjsku „wiecze.” Natomiast 

rosyjski „mir” nie miał nic wspólnego      

z wolnymi wyborami.   

   Według słownika PWN z 1968 roku 

“pamięć to zdolność umysłu do 

przyswajania, utrwalania i przypominania 

doznanych wrażeń, przeżyć, sądów.” 

Niestety pamięć narodowa wymaga 

szerokiego dostępu do wiadomości, 

których w przypadku Polski jest poważny 

brak tak w samej Polsce jak i w Europie 

oraz w USA.  

   W świadomości ogółu w Polsce i 

zagranicą nie jest wiadomo, że polski 

samorodny process demokratyczny 

opierał się na sejmikach pochodzących     

z tradycji wieców plemiennych, w których 

obradowali zwykli ludzie, żeby 

wymieniać poglądy i upoważniać, za 

pomocą wyborów, swoich przedstawicieli 

do obrony ich interesów na sejmie 

narodowym. Następnie dowiadywali się 

oni jak dalece ich posłowie wywiązywali 

ze swoich ich misji, oraz czego 

dowiedzieli się o sprawach obrony kraju i 

nowin ze świata. Tak wiec polskie sejmiki 

spełniały „oddolnie” rolę kulturotwórczą, 

podczas gdy na zachodzie rola ta była 

spełniana „odgórnie” przez dwór 

królewski i miasta”.  

   W tym wstępie podałem kilka 

przykładów faktów historycznych, które 

mają podstawowe znaczenie dla 

zrozumienia historii Polski, a są na ogół 

mało znane, co źle się odbija na 

zrozumieniu sytuacji Polski na świecie i 

myśleniu w kategoriach politycznych.   ❒ 

 

__________ 

Ks. Kamieński - Mędrcy ze str. 19 
 

Jaka była dalsza historia mędrców ze 

Wschodu? 

   Wiadomo jedynie, że w IV stuleciu ich 

ciała zabalsamowane odnaleziono i 

przewieziono do katedry w Mediolanie.              

W 1164r po zdobyciu Mediolanu przez 

Fryderyka Barbarossę, z Mediolanu do 

Kolonii przewieziono relikwiarz z ich 

szczątkami. Tak więc i dzisiaj 

odwiedzając katedrę kolońską można 

pomodlić się przy tym relikwiarzu.          

W 1903r część relikwii została zwrócona 

do Mediolanu. 

W XIII stuleciu powstał zwyczaj kreślenia 

na drzwiach inicjałów imion Mędrców 

przedzielając je krzyżykiem: K+M+B. 

Zwyczaj ten do dziś pozostał w Polsce 

jako że w dniu święta Epifanii, święconą 

kredą kreśli się te imiona na drzwiach 

domostw. 

   W związku ze świętem Mędrców czyli 

Trzech Króli w poszczególnych krajach 

celebruje się pewne zwyczaje.                 

W Hiszpanii i w niektórych krajach 

Ameryki Łacińskiej dzieci wystawiają 

swoje buciki na zewnątrz z nadzieją, że 

Trzej Królowie zostawią w nich prezenty. 

Meksykanie oprócz tego mają jeszcze 

inny zwyczaj, a mianowicie 6 stycznia 

wieczorem w gronie rodzinnym lub           

w grupach celebrują ceremonię „Cortar 

rosca” - dzielenie się roską czyli ciastem 

specjalnie na ten moment upieczonego. 

Roska to specjalne ciasto w formie 

okrągłej lub prostokątnej upieczonej na 

tego rodzaju okazje. Dawniej do roski 

wkładano ziarno bobu, które było 

symbolem ukrytego Jezuska przed 

siepaczami Heroda w czasie rzezi 

niewiniątek. Z czasem wszedł zwyczaj, że 

do ciasta wkładano figurki Jezusa. Każdy 

osobiście musiał kroić roskę-ciasto. Kto  

w swoim kawałku znajdował figurkę ten 

automatycznie stawał się „compadre” i na 

święto MB Gromnicznej ma przygotować 

poczęstunek. 
 

Co kraj to obyczaj! 

   Trzej królowie uratowali Bazylikę 

Narodzenia w Betlejem Bazylika 

Narodzenia w Betlejem, która jest dziełem 

cesarza Konstantyna Wielkiego, jest 

najstarszą świątynią w Ziemi Świętej. 

Przechodziła ona swoje dzieje jak wiele 

objektów sakralnych w Ziemi Świętej. 

Podczas najazdów niszczono wszystko co 

miało znamiona chrześcijańskie. W roku 

614 Chosreos II, król Perski, zdobywa 

Palestynę. Hordy wojsk perskich wzorem 

innych barbarzyńców niszczą i palą 

wszystko co miało związek z Osobą 

Chrystusa. Ten sam los czekał też i 

Bazylikę Narodzenia w Betlejem. 

Oddziały Chosroesa juz były gotowe do 

natarcia na świątynię. Dziwnemu 

zrządzeniu Bożej Opatrzności ktoś           

z żołnierzy dostrzegł mozaikę na 

frontonie świątyni. Mozaika przedstawiała 

trzy postacie ubrane w stroje perskie. Byli 

to Trzej Królowie a raczej jak to mówi 

Ewangelia, byli to Mędrcy ze Wschodu. 

Żołnierze perscy w tych postaciach 

rozpoznali swoich ziomków. To 

powstrzymało ich od ataku na Bazylikę 

Narodzenia. W taki to sposób Boża 

Opatrzność uratowała  Bazylikę 

narodzenia!.   ❒ 

Michalkiewicz ze str. 19 
 

Ale niezawisły Sąd Najwyższy wiedział,  

z jakiego klucza wypada mu śpiewać i 

przejście własności pieniędzy obywateli    

z OFE na rzecz Skarbu Państwa 

uroczyście potwierdził.  

   Bernard Madoff, który okradł swoich 

klientów na 50 mld dolarów, został 

aresztowany. Na jego korzyść można 

powiedzieć, że jednak nikogo nie 

zmuszał, żeby   akur   at    u  niego    

lokował    swoje pieniądze. Posłowie 

AWS, Unii Wolności, SLD i PSL 

stworzyli dla tej najzuchwalszej kradzieży 

pozory legalności w postaci ustawy o 

p o w s z e c h n y m  u b e z p i e c z e n i u 

emerytalnym. Czy nie powinni zostać 

natychmiast aresztowani, zwłaszcza ci, 

którzy – jak Leszek Balcerowicz – nie 

mają już immunitetu?   ❒ 
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   Dziewiątego grudnia ubiegłego roku 

zmarł Jerzy Narębski urodzony w 1923 

roku. W uroczystościach pogrzebowych 

brala udział rodzina, przyjaciele i 

znajomi.  

  Po mszy świętej Andrzej Niżyński 

wspominał o jego przyjacielu Jerzym 

Narębskim: 

   W ostatnich dniach oblężenia Warszawy 

przez wojska niemieckie, dnia 27 

września 1939 roku, generał Rommel, 

dowódca wojsk polskich broniących 

Warszawę wyznaczył  genera ła 

Tokarzewskiego  na utworzenie 

konspiracyjnej  Armii Polskiej pod 

okupacją obu najeźdzców. I tak powstał 

Związek Walki Zbrojnej – ZWZ. Inne 

oddziały walczące na terenie kraju same 

stworzyły swoje struktury konspiracyjne. 

Partie polityczne również włączyły się      

w tę akcję i Stronnictwo Narodowe 

stworzyło Narodowe Siły Zbrojne – NSZ. 

Młodzież harcerska stworzyła swoją 

organizację konspiracyjną pod nazwą 

Szare Szeregi. I tak to trwało do stycznia 

1942 roku, kiedy organizacja ZWZ 

posiadała ponad 100,000 żołnierzy. 

Łącząc  wi ęk szo ść  o rga n izac j i 

regionalnych w Armię Krajową. Ten tytuł 

został nadany przez naczelnego wodza 

generała Sikorskiego w Londynie, aby 

armie polskie walczące z Niemcami 

posiadały swoje własne organizacje 

indywidualne, gdyż warunki były różne 

dla każdych armii. Pierwszą armią była 

Polska Armia na Zachodzie. Tworząca się 

w Związku Radzieckim ze zniewolonych 

żołnierzy Armii Polskiej nowa armia pod 

dowództwem generała Andersa była 

Armią Polską na Wschodzie.  

   W kraju poza Armią Krajową bardzo 

aktywną była organizacja NSZ, która 

działała w kieleckim i nosiła tytuł 

Brygady Świętokrzyskiej. Do niej należał 

Jerzy Narębski, który jako student 

licealny stał się żołnierzem NSZ i został 

wcielony do Brygady Świętokrzyskiej, 

gdzie walczył chwalebnie w jej szeregach 

biorąc udział w napadach na posterunki 

niemieckie, broniąc ludność lokalną przed 

zagłądą. Gdy wojska sowieckie  dążące za 

Niemcami uciekającymi na Zachód 

przekroczyły Wisłę na północ od 

Sandomierza, komenda Brygady 

zdecydowała wycofanie się z cofającymi 

wojskami niemieckimi na Zachód. 

   Brygada przeszła przez Dolny Śląsk i 

znalazła się w Czechach, gdzie już 

niektóre oddziały 3ciej  Armii 

Amerykańskiej generała Pattona zajęły te 

tereny i uwolniły od Niemców. Brygada 

została powitana przez Amerykanów.       

Z czasem znalazła się w Bawarii, gdzie 

generał Patton posiadał swoją bazę. 

Generał Patton był zapalonym 

kawalerzystą i dowódcą kawalerii Stanów 

Zjednoczonych. Gdy zobaczył polską 

Brygadę i szwadrony kawalerii defilujące 

według polskich tradycji, generał stary 

kawalerzysta, odrazu ocenił polskie 

szwadrony i opiekował się nimi. Jeden 

szwadron był jego reprezentacyjnym 

oddziałem a reszta polskich żołnierzy 

dostała   się   do   Drugiego   Korpusu  we 
 

Ś.p. Jerzy Narębski do str. 23 

Ś.p. Jerzy Narębski  ze str. 18 
 

 Włoszech i wcielona do oddziałów. W 1946 

lub 1947 roku wojska Korpusu opuściły 

Włochy i znalazły się w Anglii. Tam Polacy 

mogli studiować na wyższych uczelniach, 

czy w szkołach zawodowych.  

   Jerzy Narębski wykorzystał te możliwości i 

z tym wykształceniem i doświadczeniem 

przybył do Los Angeles, gdzie natychmiast 

otrzymał odpowiedzialną pracę jako geodeta, 

mierniczy gruntów. Tutaj zaprzyjaźnił się       

z grupą polskich patriotów, panami 

Zielińskim Wnorowskim, Dr. Rowińskim czy 

Tadeuszem Nowickim, którzy zajmowali się 

nowo nabytą dla Polonii terenem podgórskim 

zwanym „Rivers End”. On to zawodowo i 

legalnie ustalił granice polskiego posiadania, 

on był czynnym członkiem tej organizacji i 

Polonia jest mu bardzo wdzięczna za 

dokładną pracę terenów „Rivers End” 

   Czas niestety mija i żołnierze Polskiej 

Armii Podziemnej i Partyzanckiej 

przechodzą tam, gdzie na nich czekają 

   Dzień 2 lutego to święto Matki Bożej 

Gromnicznej. Jest to podwójne święto 

liturgiczne; w tym dniu świętujemy i 

wspominamy ryt oczyszczenia Maryi 

Matki Bożej oraz ofiarowanie Jezusa. 

   Święta Rodzina jak każda rodzina 

izraelska wypełniała wiernie przepisy 

Prawa Mojżeszowego,które wymagają 

posłuszeństwa temu prawu od pierwszych 

dni przyjścia na świat. Jezus nie uchylał 

się od tych przepisów aczkolwiek nie był 

zobowiązany do ich zachowania jako, że 

był Bogiem. 

   W 8-ym dniu po narodzeniu miało 

miejsce obrzezanie, któremu zostało 

poddane też Dziecię Jezus. Był to znak 

przymierza potwierdzający związek Boga 

z narodem wybranym. Pierwszego aktu 

obrzezania dokonal na sobie Abraham 

jako, że był przeznaczony na ojca narodu 

wybranego. 

   Inny przepis dotyczył matki 

pierworodnego. W 40-tym dniu po 

narodzeniu chłopca a w 80-tym po 

urodzeniu dziewczynki, matka winna była 

przybyć do świątyni aby poddać się 

obrzędowi oczyszczenia.(Por.Ks.Kapl 

12,6 i 8). 

   W tym samym momencie miała miejsce 

ceremonia ofiarowania dziecięcia na 

służbę w światyni zgodnie z nakazem 

prawa; „Każde pierworodne dziecko płci 

męskiej będzie poświęcone Panu” (Lk 

2,33. por Wyj. 13,2. 12.15). 

Wojna gazowa  

w przekroju 
Łukasz Wójcik 
 

...czyli 10 faktów i mitów wokół 

dorocznego noworocznego konfliktu 

między Rosją i Ukrainą.  
 

1. Gaz ziemny to podstawowe źródło 

energii dla niemal całej Europy.  

   Niestety tak. I będzie jeszcze gorzej, 

głównie za sprawą ekologów. 

Przeciętnemu zjadaczowi chleba z Europy 

energia potrzebna jest w trzech formach: 

w postaci ciepła w kaloryferach, ognia na 

kuchence i prądu w kontakcie. Przed II 

wojną światową do zaspokojenia tych 

potrzeb wystarczały źródła lokalne. I 

pewnie tak by zostało, gdyby nie szybki 

rozwój gospodarczy powojennej Europy. 

Dziś to przemysł pożera trzy czwarte 

zużywanej w Europie energii. W latach 

70. wydawało się, że szybkie zwiększenie 

zapotrzebowania na energię zaspokoją 

elektrownie atomowe. Ale dla wielu 

obrońców środowiska było to nie do 

przyjęcia i kolejne rządy rezygnowały         

z tego źródła. Wtedy właśnie Europa po 

raz pierwszy na poważnie zainteresowała 

się importem gazu ziemnego. Ostatnim 

konkurencyjnym dla gazu i jednocześnie 

lokalnym źródłem energii był węgiel. Ale 

to się może wkrótce zmienić wraz              

z wprowadzaniem coraz ambitniejszych 

planów ograniczania emisji dwutlenku 

węgla do atmosfery. A wtedy pozostanie 

nam już tylko gaz. Rosyjski gaz.  

2. Rosja nie jest jedynym źródłem gazu 

ziemnego dla Europy.  

   Półprawda. Rosja jest jedynym 

poważnym źródłem gazu ziemnego dla 

Europy. Pod względem zasobów tego 

surowca na świecie liczą się tylko trzy 

kraje. Na pierwszym miejscu jest właśnie 

Rosja. Jej zapasy wystarczyłyby Polsce 

(przy obecnym zużyciu) na 1240 lat. 

Rosja ma ponad dwa razy więcej gazu od 

drugiego na liście Iranu. Zaraz za Iranem 

jest jeszcze Katar. Jednak dwa ostatnie 

kraje, głównie ze względu na odległość, 

średnio nadają się na konkurencję dla 

Moskwy. Przez lata taką konkurencję 

stanowiła Norwegia. Ale Norwegom 

kończą się łatwo dostępne złoża, a te 

trudno dostępne muszą jeszcze poczekać 

na rozwój technologiczny. Jest jeszcze 

Algieria, która dostarcza około 10 procent 

zużywanego w Europie gazu. Ale po 

pierwsze, nie ma szans na szybkie 

zwiększenie algierskiego wydobycia, a po 

drugie, kraj ten w 2008 roku podpisał 

porozumienie cenowe z Rosją. Jednym 

słowem, jesteśmy skazani na Rosję.  

3.Tylko ukraińskie rurociągi mogą 

zapewnić Europie odpowiednią ilość 

rosyjskiego gazu  
   To niestety też prawda. Poza Ukrainą 

działają tylko dwa rurociągi pompujące 

rosyjski gaz na Zachód. Pierwszy z nich to 

Jamał, który biegnie przez Białoruś i Polskę 

do Niemiec. Drugi, o nazwie Blue Stream, 

położony jest na dnie Morza Czarnego. Ale 

tymi drogami do Europy dociera tylko 20 

procent rosyjskiego gazu. Reszta, o ile 

akurat nie trwa konflikt między Kijowem i 

Moskwą, pompowana jest ukraińskimi 

rurociągami.  

4. Za noworoczną wojnę gazową, jak i 

za całe zło na świecie, odpowiedzialni są 

Rosjanie.  

   Fałsz. Najłatwiej jest zwalić wszystko 

na „ruskich”, ale tym razem Ukraińcy też 

nie są święci. Jeszcze w październiku obie 

strony uzgodniły, że preferencyjna cena, 

po jakiej Kijów dotychczas kupował 

rosyjski gaz, będzie stopniowo 

podwyższana, aż zrówna się z ceną, którą 

płacą państwa Europy Zachodniej. I tak 

na przykład w 2008 roku Kijów płacił 

zaledwie 180 dolarów za tysiąc metrów 

sześciennych rosyjskiego gazu, podczas 

gdy cena dla Europy Zachodniej wahała 

się między 400 a 450 dolarów. Przed 

końcem ostatniego roku Moskwa 

zaproponowała Kijowowi nową cenę: 250 

dolarów. Ukraińcy uznali ją za zbyt 

wysoką i odrzucili. Dodatkowo 

zapowiedzieli  podwyżkę opłat  za przesył  
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rosyjskiego gazu przez Ukrainę. W takich 

okolicznościach rozpoczął się nowy rok i 

zakończył się stary rosyjsko-ukraiński 

kontrakt gazowy. Moskwa natychmiast 

zmniejszyła ilość gazu wprowadzanego 

do ukraińskiego systemu rurociągów o 

tyle, ile na 2009 rok zamówił Kijów. 

Wtedy według Moskwy pozbawieni 

własnych dostaw Ukraińcy zaczęli 

podbierać gaz z puli przeznaczonej dla 

Europy Zachodniej. Ostatecznie 5 

stycznia Rosjanie zdecydowali wstrzymać 

również przesył gazu przez Ukrainę.  

5. Rosjanie zażyczyli sobie od 

Ukraińców zbyt wysokiej ceny za gaz.  
   Tego nie da się ocenić, bo dotychczas 

cena gazu dla Ukrainy zależała od sytuacji 

politycznej, a nie od sytuacji na rynku 

surowcowym. Ale po kolei. Gazu ziemnego 

nie da się tak po prostu dostarczyć. Trzeba 

wybudować rurociąg (lub port do odbioru 

skroplonego gazu, ale o tym później). Żeby 

był on opłacalny, sprzedawca gazu musi 

zapewnić sobie wieloletnie umowy na zbyt. 

Normalnie takie umowy zawierane są nawet 

na 35 lat. Jednak w postsowieckiej części 

Europy niewiele rzeczy jest normalnych. I 

tak na przykład Ukraina co roku 

negocjowała z Kremlem nową umowę (i 

nową cenę) gazową. Tu jeszcze jeden ważny 

szczegół – nie ma czegoś takiego jak 

rynkowa cena gazu. Ponieważ gaz 

sprzedawany jest w ramach wieloletnich 

kontraktów, jego cena zmienia się w czasie 

trwania kontraktu i zależy w dość 

skomplikowany sposób od aktualnej ceny 

ropy naftowej. Ale cena rosyjskiego gazu 

dla byłych republik radzieckich zależy od 

ich uległości względem byłej metropolii 

(dlatego co roku może się zmieniać): im 

bardziej jesteś posłuszny, tym mniej płacisz 

za gaz. 

6. Zakręcając gazowe kurki,  

Rosja znów pokazała swoją siłę.  

   Bzdura. Jest wręcz przeciwnie. Rosja 

pokazuje właśnie, jaka jest słaba. 

Dotychczas manewrowanie cenami gazu 

niby z powodów ekonomicznych miało 

kamuflować naciski polityczne na 

kontrahentów. Ale tym razem 

prawdopodobnie jest odwrotnie. Być 

może wygląda to na kolejną próbę 

zwiększenia rosyjskich wpływów na 

Ukrainie, ale wydaje się, że bezpośrednim 

powodem tak drastycznej podwyżki ceny 

gazu dla Kijowa jest fatalna sytuacja 

finansowa Rosji i samego Gazpromu. 

Rosyjski budżet nie dopina się, bo 

pieniądze z eksportu ropy naftowej, które 

miały stanowić ponad 40 procent 

dochodów budżetowych, będą co 

najmniej trzykrotnie mniejsze (od lipca 

cena baryłki ropy spadła ze 147 do 45 

dolarów). To samo wkrótce stanie się         

z dochodami ze sprzedaży gazu, które       

z kolei miały zapewnić 20 procent 

b u d ż e t u .  Z m i a n y  c e n  g a z u                        

w długoterminowych kontraktach 

podążają śladem zmian cen ropy, tylko że 

z  b l i s k o  s z e ś c i o mi e s i ę c z n y m 

opóźnieniem. To, że dziś Europa 

Zachodnia płaci tak dużo za gaz, to efekt 

bardzo wysokich cen ropy latem 

ubiegłego roku. Ale to oznacza również, 

że za pół roku ceny gazu sięgną dna. 

Dlatego Rosja właśnie teraz chce narzucić 

Ukrainie jak najwyższą cenę, która będzie 

obowiązywać do końca roku, mimo 

pewnego już dziś dramatycznego spadku 

cen gazu w połowie 2009 roku.  

7. Rosjanie chcą  

przeczekać Ukraińców.  
   Być może i chcieliby, ale będzie raczej 

o d w r o t n i e .  U k r a i ń c y  n a u c z e n i 

doświadczeniami ostatnich lat dobrze 

przygotowali się do konfliktu. W ich 

magazynach jest tyle gazu, że Polsce 

wystarczyłoby go na 15 miesięcy. 

Ukraińcom wystarczy na trzy (zużywają 

dwa razy więcej gazu per capita niż my i 

jest ich o osiem milionów więcej), ale 

konflikt nie potrwa tak długo. Z dwóch 

powodów. Po pierwsze, Rosja musi          w 

końcu dostarczyć gaz zachodnim klientom. 

Opóźnienia skutkują nie tylko brakiem 

zarobków i karami, ale – co może jeszcze 

ważniejsze – utratą reputacji biznesowej (o 

Wigilia  

w okupowanej Polsce 
Irena Głowacka-Lawyer 
 

   Rok 1939, pierwsza wigilia pod 

zaborem niemieckim. Zima była bardzo 

mroźna, już w listopadzie zlodowaciały 

śnieg pokrył ziemię. Ludzie umierali        

z braku opału, ciepłego ubrania i jedzenia. 

Na początku grudnia, po trzech                

miesiącach pobytu w szpitalu,                   

z bandażami na nogach i rękach, 

powróciłam do domu. Brakowało mi 

bardzo mojej siostry Janiny, która razem 

ze mną była ranna . Janina w czasie 

oblężenia Warszawy przez Niemcow 

zmarła w szpitalu dziecięcym na               

ul. Kopernika. W podwarszawskim domu 

zapanował smutek i zimno. 

   Nadszedł wieczór wigilijny i na stole 

pokazała się salaterka kapusty kiszonej            

z grzybami bez oleju, kartofle i mała ilość 

śledzi. Opłatka też brakowało. Choinka 

była tylko głęboko w naszej pamięci. 

Babcia Aleksandra, jako bardzo pobożna 

osoba, zmówiła modlitwę przeplataną 

łkaniem. Wszyscy popłakiwali i byli 

bardzo przygnębieni. 

   Największą roskoszą wieczoru, było 

ciepło z palącego się drewna w kuchni i 

gwiżdzący czajnik z gotującą się wodą. 

   Starym zwyczajem, mimo że nie         

mieliśmy się czym podzielić, przy stole 

była chora sąsiadka, której mąż został 

zabity w czasie nalotu bombowego.  

   Nastêpne święta wigilijne w czasie    

okupacji niemieckiej, były bardziej obfite 

w jedzenie i mogliśmy podtrzymywać 

naszą, starą tradycję rodzinną, zapraszania 

do stołu wigilijnego ludzi , którzy nie 

mieli Wigilii. Bardzo często Wigilia była 

zakłócona waleniem żandarmów do 

drzwi, którzy poszukiwali partyzantów i 
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3400 West Adams Boulevard 
Los Angeles, California 90018 

 

O F E R U J E 
Pokoje z całodziennym utrzymaniem, 

umiarkowane, przystępne ceny 

Tel. (323)-735-1381 

 

ARIZONA  

              

            niskie podatki       niskie ceny 
 

          nowe domy już od $130,000 
 

         

                   Darmowe consultacje 
 

         Darmowy serwis dla kupujących 
 

    Pomoc w uzyskaniu najlepszej pożyczki 
 

    Stan Żarkowski  -  Realtor 
 623 512 7336 cell     623 298 2404 office     623 298 7774 fax 

 

 

Polski Spedytor/Polish Freight Forwarder 

(http://www.americanserviceslax.com) 

 

Przesyłki osobiste: „Mienie”/Samochody 

A także fracht komercyjny - Polska 

Oraz reszta świata – „od drzwi do drzwi” 

Droga morska i lotnicza 
Personal effects/cars 

Commercial freight for Poland and worldwide 
 

Uprzejmy, szybki, pewny i uczciwy serwis 

W Los Angeles od 1989 
 

Tel: 310 335 0100   Fax: 310 414 2016 

e-mail: info@americanserviceslax.com 

Polski język: 310 628 9990 albo 310 382 0254 

 

Twoja pomoc jest 

potrzebna zaangażuj się 

w działalność Polonii 

Zostań członkiem  

polskiej organizacji 
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American Quest Mortgage 
 

We offer many innovative, flexible programs… 
 

√  pożyczki bez weryfikacji dochodów  

√  Cash out przefinansowania 

√  No points options  

√  Fast approval process 
 

Zadzwoń do mnie z pytaniami chętnie służe rada 

Krystian Ruchel             (951) 283-1941 
 

CA Dept. of Real Estate LIC # 01018993  

Equal Housing Lender 

   Dwudziesta rocznica Porozumień 

Okrągłego Stołu (OS) wywołuje spory i 

kontrowersje, których rozpiętość waha się 

pomiędzy uznaniem OS za „najważniejsze 

wydarzenie w tysiącletniej historii Polski” 

– przedmiotu dumy i zadowolenia 

Polaków,  którym przyszło żyć w tak 

cudownych czasach – do określenia tych 

Porozumień mianem „nowej Targowicy”, 

co dla wielu polskich patriotów  na 

zawsze pozostanie symbolem hańby i 

zdrady narodowej. Warto w tym miejscu 

przypomnieć, że  i Konfederacja 

Targowicka, ani nie była, ani nie została 

osądzona jednoznacznie, o czym 

świadczy nie tylko fakt przystąpienia do 

niej samego Króla, ale chociażby tak 

szanowanej postaci polskiego Panteonu 

Narodowego, jak ks. Hugona Kołłątaja. 

Dzisiaj jednak o Targowicy wiemy prawie 

wszystko, natomiast OS otwiera przed 

nami cały gąszcz zagadek, na które wciąż 

nie znajdujemy odpowiedzi. 

   Pomimo upływu 20 lat nadal pozostaje 

tajemnicą, w jaki sposób dobierano 

uczestników historycznych rozmów 

Okrągłego Stołu, od których jakoby liczyć 

na leży p r zywró cenie  P o lako m 

niepodległości i suwerenności? Pytanie to, 

naturalnie, dotyczy  głównie tzw. strony 

„opozycyjnej”, bo jak tam „strona 

rządowa” kompletowała swoich 

delegatów, takiego zaciekawienia nie 

budzi. Ciekawe jest jednak kto i jak 

kompletował „przedstawicieli opozycji”, 

bo, jak się okazuje, dobór ten 

rozstrzygnąć miał o tym, jak płynąć 

będzie nawa państwowa przez co 

najmniej kolejne dwa dziesięciolecia! 

   Leży przede mną książka, spisywana na 

gorąco, w przerwach między burzliwymi 

obradami: „Okrągły stół – kto jest kim: 

Solidarność – opozycja”, wydana przez 

Wydawnictwo MYŚL w roku 1989. 

Książka zawiera biogramy 228 

uczestników debat, ułożone alfabetycznie 

od Jacka Ambroziaka  (już za chwilę 

posła i szefa Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów) po Andrzeja Zolla (niebawem 

wiceprezesa Państwowej Komisji 

Wyborczej ,  Prezesa  Trybunału 

Konstytucyjnego i Rzecznika Praw 

Obywatelskich). Biogramy te  zawierają 

imponującą prezentację ich dorobku 

obywatelskiego i nie pozostawiają 

wątpliwości, że wszyscy tam wymienieni 

to bohaterowie podziemnych i 

społecznikowskich zmagań z komuną , a 

zatem, z tego punktu widzenia, słusznie 

zostali wybrani na reprezentantów 

społeczeństwa. To prawda, ale prawdą 

jest także i to, że poza Okrągłym Stołem 

pozostały jeszcze liczniejsze grupy ludzi 

wcale nie mniej zasłużonych i 

patriotycznych, których jednak do „stołu” 

nie zaproszono? Kto i jak o tym 

decydował?  Czasem,  słuchając 

wypowiedzi, niektórych przynajmniej 

uczestników OS, można by odnieść 

wrażenie, że żadnej selekcji nie było, a 

każdy Polak-patriota, który tylko się 

zgłosił, dostawał od razu przepustkę na 

obrady! Coś na kształt „gorączki złota”: 

kto poszedł i znalazł, to jego, a kto nie 

znalazł, ten frajer i tylko do samego siebie 

i ślepego losu może mieć pretensje. 

   Moje pytanie jest o tyle zasadne, że 

społeczeństwo polskie – w odróżnieniu 

np. od Ukraińców, Czechów czy 

Rumunów – nie było społeczeństwem 

„bezgłowym”, lecz posiadało swoją 

własną elitę polityczną i obywatelską, 

która nie tylko rodziła się spontanicznie, - 

jak w przypadku poszukiwaczy złota - ale 

została wybrana i to w wyborach 

powszechnie wówczas uznanych za 

demokratyczne i odpowiadające woli 

szerokich rzesz obywatelskich! Mam tu 

na myśli, oczywiście, I Krajowy Zjazd 

Delegatów   NSZZ   Solidarność,      który  
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dokonał wyboru Komisji Krajowej 

Związku, jej Prezydium i Głównej 

Komisji Rewizyjnej. 107 członków 

liczyła KK, w tym 18 członków 

Prezydium, plus 21 członków Głównej 

Komisji Rewizyjnej. Razem 128 

wybranych członków najwyższych władz 

„Solidarności”. Wszyscy ci ludzie 

uzyskali najpierw mandat zaufania          

w wyborach delegatów na Zjazd Krajowy, 

a więc nie na jakichś ulicznych wiecach 

czy zebranych ad hoc przypadkowych 

gremiach, lecz wśród załóg swoich 

zakładów pracy, a potem wyboru dokonał 

ponad tysiącosobowy Zjazd.  . Patrząc 

naiwnie, wydawałoby się, że Lech Wałęsa 

nie powinien mieć żadnego problemu           

z doborem towarzyszy do stołu 

negocjacyjnego: wystarczyłoby, gdyby 

zwołał członków KK  i razem z nimi 

ustalił, jak ma wyglądać delegacja 

„Solidarności? Nie wierzę, żeby                    

w tamtych czasach, były jakieś kłopoty ze 

zwołaniem KK, chociażby do 

Częstochowy, a generał Kiszczak                   

z pewnością nie byłby w stanie w tym 

przeszkodzić! (Po cóż, zresztą, miałby 

przeszkadzać, skoro był prawdziwym 

gołąbkiem pokoju, dążącym do zgody i 

porozumienia narodowego?) 

   Z jakiegoś powodu do tego nie doszło. 

Na ścianach więziennych cel pisaliśmy       

w stanie wojennym: Związek jest, Statut 

ma i nie ma o czym dyskutować. 

Podpisane: Lech Wałęsa. Hasło to 

wyznaczało kierunek naszej walki i 

mobilizowało do oporu. Lech Wałęsa 

jednak nigdy nie zgodził się na spotkanie 

z Komisją Krajową, przeciwnie, sam 

dezawuował mandaty związkowe, 

oświadczając publicznie: „Nikt nie ma 

mandatu, jedna trzecia zdradziła, jedna 

trzecia wyjechała – ja sam nie mam 

mandatu”! Ta generalizacja nie była 

usprawiedliwiona: wypadki stanu 

wojennego i historia podziemnego oporu 

wykazały, ze większość związkowych 

przywódców zachowała się przyzwoicie i 

nie zawiodła zaufania. Ale  gdyby nawet 

przyjąć za trafną ocenę Wałęsy, to jedna 

trzecia z 128 to 43, a tymczasem w Pałacu 

Namiestnikowskim znalazło się zaledwie 

11: czterech członków Prezydium KK 

(Lech Wałęsa,  Zbigniew Bujak, 

Władysław Frasyniuk i Jacek Merkel); 

sześciu dalszych członków KK (Janusz 

Onyszkiewicz, Henryk Wujec, Bogdan 

Lis, Antoni Tokarczuk, Stefan Jurczak i 

Adam Stawikowski) oraz jeden członek 

GKR – doc. Adam Strzembosz.. Jakby nie 

liczyć do rozmów przy OS nie zaproszono 

nawet jednego na dziesięciu   z członków 

władz krajowych, innymi słowy: od 

udziału w OS odsunięto ponad 90% 

wybranych przywódców związkowych! 

Byłe to więc, w istocie, czystka,                    

w ścisłym  znaczeniu tego słowa! Ta 

czystka została zaraz potwierdzona w 

procesie rejestracyjnym nowego Związku 

Solidarność, jaki się odbył zaraz po 

zako ńczen i u  o b rad ,  a  p o tem                          

w kontraktowych wyborach do Sejmu 

roku 1989 

   Ludzie, którzy poświęcili swój czas i 

wysiłek, aby uczestniczyć w obradach OS 

zostali za swój trud sowicie 

wynagrodzeni. Ponad  stu (102)                

z zasiadających przy OS. po stronie 

„opozycyjnej” zostali wkrótce posłami, 

senatorami, ministrami, ambasadorami, 

sekretarzami i podsekretarzami stanu, 

wojewodami, a dwóch zawędrowało 

nawet na fotel  Prezydenta Państwa. 

Ponad trzydziestu z tej grupy osób  

miało w przyszłości łączyć po kilka takich 

stanowisk jednocześnie, pomijając już 

najróżniejsze dodatkowe beneficja. Taki 

np. Artur Balazs, nie tylko miał 

przyjemność być posłem przez cztery 

kadencje, senatorem i ministrem w trzech 

rządach, to jeszcze stał się znanym na 

Pomorzu posiadaczem ziemskim. 

Skromna ekonomistka z GUS  nie tylko 

została posłem kolejnych kadencji, ale i 

podsekretarzem stanu w kolejnych 

rządach i w różnych ministerstwach, 

prezesując, dodatkowo,  radom banków, 

fundacji, etc. etc. 

   Kolejnych 67 uczestników OS objęło 

najróżniejsze prestiżowe i intratne posady, 

takie, przykładowo, jak sędziów 

Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału 

Stanu, prezesów i członków potężnych 

rad nadzorczych, banków, spółek 

giełdowych, prezesów radia i telewizji itp. 

Mam tu na myśli kariery takie, jak         

np. p. Jacka Woźniakowskiego, który       

z wydawcy  „Znaku” przeszedł na fotel 

prezydenta Krakowa,  Edmunda. 

Tołwińskiego, który z adiunkta 

Uniwersytetu Gdańskiego zamienił się    

w prezesa Banku Gdańskiego, Andrzeja 

Topińskiego, skromnego adiunkta            

w PAN, awansowanego na  wiceprezesa 

NBP, prezesa PKO BP i prezesa Związku 

Banków Polskich, czy chociażby Jana 

Dworaka, skromnego polonistę, 

pisującego do niszowych pism, a 

późniejszego Prezesa TVP. Albo jeszcze 

skromniejszą anglistkę, Helenę Łuczywo, 

która wkrótce stała się jedną                         

z najbogatszych i  najbardziej 

wpływowych kobiet w Polsce! 

   Jak więc widzimy,  co najmniej 75% 

zasiadających przy OS „opozycjonistów”  

weszło w skład najściślejszej elity 

Dialog między syjonistą i 

politologiem 
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   Na programie „Democracy Now” z 8go 

stycznia 2009, prowadzonym przez 

odważną wnuczkę rabina, Amy Goodman, 

dwu Żydów pochodzących z Polski 

dyskutowało napad Izraela na teren Gazy i 

rolę USA w tym konflikcie. Syjonista, 

były ambasador USA w Izraelu, Martin 

Indyk bronił napadu, a profesor Norman 

Finkelstein ostro napad ten krytykował, 

jako powód rosnącego kryzysu 

humanitarnego, w którym ostatnio zginęło 

ponad 700 Arabów, a tysiące zostało 

poranionych, podczas gdy w tym samym 

czasie dziesięciu Żydów straciło życie. 

Czterech Żydów było zabitych przez 


