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Mark Prochowski

Danuta Delnitz, M.D., Ph.D.
Diplomate of American Board
Of Family Practice

Attorney At Law
Sprawy Imigracyjne
Prawo Handlowe
Zakładanie, Kupowanie i Sprzedaż
Spółek, Umowy Handlowe
i o Prace, Korporacje

30011 Ivy Glenn Drive, Suite 203
Laguna Niguel, CA 92677

Family Medical Center, Inc.
34052 La Plaza – Suite 102
Dana Point, CA 92629
Tel (949) 240-8555
Fax (949) 240-9040

(949) 481-7581

Mówimy po polsku

www.prochowskilaw.com
E-mail:mark@prochowskilaw.com

Polski Spedytor
Polish Freight Forwarder

Polka Deli
The Best Polish Deli
in Orange County California
Polish Traditional Deli Products

Sausage, meat cuts, pierogi
Stuffed cabbage
Polish bread and cakes

(http://www.americanserviceslax.com)

Przesyłki osobiste:
„Mienie”/Samochody

Imported from Poland
Candies, cookies and chocolate
Great Polish beer, wine and spirits
Cosmetics, Newspapers and
magazines
1710 Tustin Ave - Orange, CA

Tel/Fax (714) 974-8276
Mon to Fri - 10 – 6, Sat 10 - 4

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

Valerian Soltes
Attorney
Living Trusts - Probate
Bankruptcy
Personal Injury
Collections
30011 Ivy Glenn Drive - Suite 203
Laguna Niguel, CA 92677

949/363-0106
E-mail: vsoltes@solteslaw.com
Slovak, Czech, Polish, English

Dzwoń do
Polski
1 cent za minutę

z
każdego telefonu, teraz... dzisiaj

Informacja na
www.PoloniaSF.org
Kliknij na kartę telefoniczną
w lewym górnym rogu strony

MARTIN KRAWIEC
ATTORNEY AT LAW
ETHICAL - EXPERIENCED
Accidents
Civil Litigation
Personal Injury
Real Estate

Business
Estate Planning
Probate
Trusts
Wills

(714) 871-7331
Mówimy po Polsku

POLISH RADIO HOUR
Affiliate of

POLISH AMERICAN CONGRESS
3424 West Adams Blvd. - Los Angeles, CA 90018

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
Www.ktym.com

Smoleńska farsa ze str. 20

Cybulski - Pamięci ze str. 18

teraz obowiązki głowy państwa
Bronisława Komorowskiego) były
wyjątkowo napięte. Wszyscy
komentatorzy spodziewali się
bezlitosnego starcia tych formacji
politycznych. Katastrofa w Smoleńsku
może złagodzić ton kampanii, choć
jeszcze za wcześnie, by o tym mówić.
Kolejna sprawa: Polska straciła
w katastrofie dwóch kandydatów na
prezydenta czyli ustępującego Lecha
Kaczyńskiego, który właśnie miał
wystąpić ze swoją kandydaturą oraz
kandydata postkomunistycznej lewicy
Jerzego Szmajdzińskiego, wicemarszałka
sejmu i byłego ministra obrony. Żaden
z nich nie był faworytem, lecz kto ich
teraz zastąpi? Czy brat bliźniak Lecha
Kaczyńskiego, Jarosław Kaczyński, były
premier i prezes partii zdecyduje się na
udział w rywalizacji o fotel prezydencki?
Ostatnia niewiadoma: czy Bronisław
Komorowski, pełniący tymczasowo
obowiązki prezydenta marszałek Sejmu,
zadowoli się rozwiązywaniem spraw
bieżących czy też odważy się od razu
podjąć jakieś bardziej kontrowersyjne
decyzje polityczne? Czy spróbuje, z myślą
o wyborach, naprawdę wejść w rolę
prezydenta, czy też ograniczy swoje
działania do niezbędnego minimum?
Wchodzimy w bardzo trudny okres.
Z jednej strony mamy związane
z tygodniem żałoby narodowe pojednanie,
z drugiej – przygotowania do
prezydenckich wyborów.
Jakie jest symboliczne znaczenie
miejsca katastrofy, Katynia, gdzie polscy
oficerowie zostali 70 lat temu
zamordowani przez stalinowskie służby?
Hegel mawiał, że wielkie historyczne
wydarzenia lubią się powtarzać. Za
pierwszym razem przyjmują postać
tragedii, za drugim – farsy. Mord na
polskich oficerach w 1940 roku był
tragicznym wydarzeniem, które weszło do
narodowej pamięci Polaków. „Tragedia
w Smoleńsku”, jak określają to media,
przez wielu obserwatorów nazywana już
„drugim Katyniem”, to wielkie ludzkie
nieszczęście, lecz przez swój absurdalny
charakter jawi się jako farsa.
Nie dlatego, że chodzi o wypadek.
Wyjazd do Katynia Kaczyńskiego
w towarzystwie osobistości życia
publicznego, duchowieństwa i rodzin
katyńskich miał niewątpliwie upamiętnić
tamto tragiczne wydarzenie. Ale podróż ta
miała także dla polskiego prezydenta
znaczenie polityczne.
W Polsce od wielu lat, a szczególnie po
dojściu do władzy braci Kaczyńskich,
przeszłość jest stawką w politycznej grze.
Obok innych faktów z dziejów Polski,
Katyń stanowi przedmiot tego, co nazywa
się tutaj „polityką historyczną”, czyli
pewnej formy polityzacji historii. Premier
był w Katyniu kilka dni przed
Kacz yń s ki m. Sp o t kał się ta m
z Władimirem Putinem, premierem Rosji,
co przedstawiano jako osobisty sukces
szefa polskiego rządu.
Jednym z powodów prezydenckiej
podróży była więc chęć odebrania
Tuskowi monopolu na upamiętnienie
rocznicy zbrodni katyńskiej.
Prezydentowi zależało, by wypowiedzieć
się na ten temat inaczej niż jego
polityczny przeciwnik. W sobotę 10
kwietnia 2010 roku „polityka historyczna”
ostatecznie wtargnęła do historii
politycznej Polski. ❒

Wszystkie wymienione liczby są
oczywiście liczbami przybliżonymi.
Różnią się niewiele od tych podawanych
przez Rząd Polski czasu wojny
w Londynie, czy też od tych z Biura
Dokumentów II Korpuu. Natomiast różnią
się bardzo od tych podawanych przez
NKWD, które są ułamkowe w stosunku
do wszystkich innych, a więc z całą
pewnoscią nie prawdziwe.
Tak naprawdę nie wiem czy
kiedykolwiek nasi badacze i historycy
będą w stanie ustalić dokładną ilosć ofiar
tego bez wątpienia najokrótniejszego
systemu - jesli nie dziejów - to zapewne
20 wieku, jakim był komunizm. Jestem
przekonany, że jak każda biurokracja, tak
i tamta sowiecka utrzymywała dokładne
statystyki. Ale będąc systemem
zbrodniczym, perfidnym i ścisle tajnym,
czy je zachowała? Czy też w swej
szatańskiej wprost perfidii i przewrotności
nie zniszczyła wszelkich śladów i
statystyk o swych ofiarach. Mam jednak
nadzieję, że dla wszystkich przyszłych
historyków, badaczy i statystyków
możliwie dokładna ilość ofiar tego
systemu, wyrażająca się w dziesiątkach
milionów, jest sprawą niezmiernie ważną.
A jeśli, powtarzam, jeśli znajdą się tacy,
dla których kilka milionów mniej jub
więcej nie będzie miało większego
znaczenia, bo będzie niejako echem
pogłosu popełnionych zbrodni, niech
pamiętają, że dla potomków tych ofiar,
będzie ona - a więc ilość - sprawą
niezmiernie ważną, będzie bowiem echem
nie pogłosu, ale echem - P A M I Ę C I .
Odnośnie zaś czterech wymienionych
wywózek Polaków - tych bezbronnych
ludzkich istot - które odbywały się w
warunkach przekraczających wybujałą
nawet wyobraźnię, najtragiczniejszą,
według wszystkich dostępnych opisów,
była właśnie ta pierwsza z dnia 10 lutego
1940 roku, o której po latach tak
napisałem w wierszu pod tytułem;

__________

Twoja pomoc jest
potrzebna zaangażuj
się w działalność
Polonii Zostań
członkiem
polskiej organizacji

ZIMA 1939-40
Szły
ludzkie strzępy i cienie
- kości odziane w łachmany mężczyzn, kobiet i dzieci.
Na zsyłkę szły
polskie pany.
Szły...
w dal siną utkwiwszy
wzrok w martwych oczodołach
I tylko głucha pustka
zewsząd ich
otaczała
Szły…
widma obmarzłe szronem,
jak białą okryte manną.
I tylko wiatr im nucił
nieznaną piesń
poranną.
Szły
szkielety w katorgi,
szlakiem dawnych powstańców,
by z duchami pradziadów
dzielić ich losskazańców.
Szły…
długim, wąskim szeregiem
zsiniałe, żywe trupy.
Wyrwane z miejskich domów
i prostej chłopskiej
chałupy.
Szli
cierpieć, ginąć, przepaść
i białe złożyć kości
w imię waszej i naszej
większej niż życie
WOLNOŚCI
_________

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

