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ZJEDNOCZENIE  POLSKIE  W  JOHANNESBURGU 
 

                       CENA: R 35,-            

 
 

  
Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki, to pierwsza i największa 
organizacja polonijna na terenie Południowej Afryki. Została założona 31 marca 1948 roku pod nazwą 
Zjednoczenie Osadników Polskich.  

W roku 1942 podczas II wojny światowej do Południowej Afryki przyjechali polscy żołnierze i oficerowie 
służący w armii brytyjskiej,  oraz żołnierze armii gen.Władysława Andersa. Ogółem w obozach wojskowych 
i szpitalach w przebywało 3500 polskich oficerów i żołnierzy. W roku 1943 przypłynęło statkiem wraz z 
opiekunami  z Persji 500. polskich dzieci w wieku od 4 do 18 lat, które w roku 1940 zostały wywiezione na 
Syberię. Zarówno część żołnierzy jak i dzieci w ramach łączenia rodzin opuściło ten kraj, ale duża grupa 
osób została na stałe. To oni byli założycielami polskiego związku na terenie Unii Południowej Afryki. 

Utworzenie organizacji polonijnej w Johannesburgu podyktowane było potrzebami Polaków, którzy osiedlili 
się na czarnym lądzie. Chcieli podtrzymać kulturę i tradycję  polską, spotykać się w swoim gronie i 
wydawać biuletyn informacyjny. Istniała też konieczność posiadania reprezentanta Polonii w załatwianiu 
spraw formalnych w lokalnych urzędach. Pierwszym prezesem został wybrany kapitan armii polskiej, 
legionista Franciszek Socha-Paprocki, z wykształcenia historyk.  
W roku 1948 organizacja wydała kilka numerów pisma o nazwie: „Pod  Krzyżem  Południa”, który w kilka 
miesięcy później zastąpiony został periodykiem o nazwie „Komunikat”. Od roku 1998 biuletyn zmienił tytuł 
na „Wiadomości Polonijne”, bardziej odpowiadający treści zawartych artykułów. W lutym 2011 roku, został 
wydany 600 – specjalny kolorowy  numer biuletynu.  

Pismo powiązane jest ściśle ze Zjednoczeniem. Redaktorem naczelnym „Wiadomości Polonijnych” jest 
prezes Zjednoczenia. Od 2009 roku oprócz wydania papierowego jest też wersja elektroniczna wysyłana na 
wszystkie kontynenty - wysoko oceniana przez międzynarodowe grono Polaków.  
W roku 1973 została zmieniona nazwa organizacji na: Zjednoczenie Polskie w Południowej Afryce, a w 
latach 90-tych  przyjęto nazwę obecną, czyli Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu. 

Zjednoczenie inspirowało całe grupy Polaków do społecznego działania. W roku 1978 została założona w 
Johannesburgu Rada Polonii Afryka Południe. Pierwszym  Prezesem został założyciel Rady, wieloletni Prezes 
Zjednoczenia Jerzy T.Wallas. W latach 1982 i 1983 zostały założone organizacje w miastach, do których 
dotarli z emigracji solidarnościowej specjaliści: inżynierowie oraz technicy. Powstało Zjednoczenie Polskie 
Vaal Triangle w Vanderbijlparku, oraz Zjednoczenie Polskie w Secunda. Organizacje te były w ścisłym 
kontakcie z prezesem i zarządem  z Johannesburga i organizowane były wspólne imprezy i spotkania. 

Organizacja Zjednoczenie Polskie w Południowej Afryce do 1990 roku, uznawała rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej na uchodźstwie w Londynie. Prezes organizacji utrzymywał ścisły kontakt z władzami polskimi w 
Anglii. Publikowane były odezwy do Polaków, artykuły w „Komunikacie”. Zamieszczane były regularnie 
teksty członków Zjednoczenia piętnujące system komunistyczny w Polsce. Publikacje były podpisane 
pseudonimami lub inicjałami. Nie podawano nazwisk składu zarządu organizacji, ani nie drukowano 
nazwisk członków Zjednoczenia z obawy przed represjami rodzin pozostawionych w kraju.  

Władze PRLu  uważane były przez działaczy organizacji w RPA jako komunistyczne, nie polskie, które 
okupowały kraj. Nie można było pojechać do Polski do połowy roku 1989 z obawy przed aresztowaniem w 
Polsce. Listy, które wysyłaliśmy do Polski i otrzymywaliśmy z kraju, były otwierane, cenzurowane ze 
stemplami i często ginęły. W tamtych latach działalność naszej organizacji polonijnej polegała na 
wspieraniu ruchu wolnościowego w Polsce, wysyłana była pomoc pieniężna, żywnościowa oraz ubrania.  
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WIADOMOŚCI POLONIJNE: 
Redaktor naczelna: 
Barbara M.J.Kukulska 
tel./fax.+27 11 793 3851(dom) 
mobile: +27 82 4011 793  
email: zjednorpa@gmail.com 
 
Współpraca: 
Janek Kopeć 
tel: +27 11 616 1005 (dom) 
 
Magdalena Liberda 
tel. +27 11 795 4252(dom) 
 
ZARZĄD ZJEDNOCZENIA: 
Prezes 
Barbara M.J.Kukulska 
tel/fax. 011 793 3851 
mobile: 082 4011 793  
email: zjednorpa@gmail.com 
 
Wiceprezes 
Tomasz Kühn 
tel. 011-615 4860(dom) 
mobile: 083 6444 706 
 
Wiceprezes/ Skarbnik 
Andrzej Tlaga 
tel. 011-849 0385(praca) 
fax: 011 849 3343 
tel. 011-849 2572(dom) 
 
Sekretarz 
Marek Kukulski 
tel. 011-793 3851 (dom) 
 
Fotoreporter 
Jan Kopeć 
tel. 011-616 1005(dom) 
 
Zbigniew Skrzypczak 
tel. 011- 462 6943 
082 891 5986 
 
KOMISJA REWIZYJNA: 
Przewodniczący: 
Tomasz Kurek 
tel.011-616 1987 (dom) 
 
Członkowie Komisji: 
 
Jadwiga Kopeć 
tel. 011 – 616 1005  
 
Krzysztof Jabrzemski 
tel. 011 -615 6700 
 
 
 

 
POLISH ASSOCIATION  ACC. NO.:   10 351 60 805 

Bank:  ABSA         Branch: 508-005 
 

 
SKŁADKI   CZŁONKOWSKIE :              FUNDUSZ   PRASOWY: 
K.Jaworska      R200,-  T.Schejbal    R350,-  
A.Markiewicz             R200,-  I.Gostkowska-Gates R  80,- 
H.T.Rudziński            R200,-   I.J.Wisz-Lisowski  R330,- 
L.Kokoszka             R200,-     
H.Z.Dziembowscy           R170,-  FUNDUSZ POMOCY „SOS” :  
Z.Walendziak                    R170,-   I.J.Wisz-Lisowski  R200,-    
I.J.Wisz-Lisowski            R170,-     
S.Doncer              R170,-   
        

 
                             

 PROŚBA: Przy wpłacie na konto, prosimy o podanie nazwiska! 
 

 

           

 
Drodzy i Kochani! 
Lato jeszcze daje nam popalić!  
Aż prosi się o ochładzający i orzeźwiający deszcz.  
Nic sobie z tego nie robią ptaki i śpiewają od samego rana. 
Przypomina mi się piosenka śpiewana w I klasie podstawówki:  
„Ćwierkają wróbelki od samego rana, Ćwir, ćwir dokąd idziesz...?” 
Dokąd idziemy? Czego pragniemy i oczekujemy? 

Te pytania nurtują każdego z nas, choć może niechętnie przyznajemy się 
(nawet przed sobą samym) do myśli, które narzucają się w tych pełnych 
zmian czasach... 

Patrząc na ptaki, które po raz drugi w sezonie składają jajeczka i 
cieszą się z przyjścia na świat latorośli, nie ma czego się lękać, trzeba iść 
zdecydowanie naprzód i nie zbaczać z obranej drogi.  

My tak podążamy, jesteśmy jako organizacja już 65.lat!  
Naszym sztandarowym hasłem jest: - W jedności siła! 
I, to jest powód do dumy i radości! 
Ćwir, ćwir... 

             
Wasza nieustannie – Prezes i Redaktor Basia 

Adres:                ZJEDNOCZENIE   POLSKIE  W JOHANNESBURGU                      
P.O.BOX  2474                                        
PARKLANDS   2121                POLISH    ASSOCIATION   IN  JOHANNESBURG    
Republic of South Africa 

  ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Hello, hello! Od 10 marca 2012 tj. Walnego Zgromadzenia,  
składki zostały podniesione: rodzina R250, samotni R200, renciści R170, 
oraz dowolne dotacje na Fundusz Prasowy i Fundusz Pomocy „SOS”. 

 „Największą  mądrością  jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać.”          
                                                                        Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński 

 ZAPISUJCIE  SIĘ  DO  ZJEDNOCZENIA  POLSKIEGO 
                    W  JEDNOŚCI  SIŁA! 



Z  życia Polonii  ~  w  telegraficznym  skrócie 

  
*  Ambasada RP w Pretorii witryna: http://www.pretoria.msz.gov.pl strona w jęz.polskim i jęz.angielskim.  

* Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Johannesburgu, 56 Sixth St., Houghton:  www.johannesburg.trade.gov.pl  
Przypominamy o spotkaniach biznesowych. Uruchomione zostały w  Wydziale trzy programy współpracy w zakresie stałego kontaktu 
ze środowiskiem  biznesowym Polonii w RPA realizowane przez comiesięczne spotkania w siedzibie WPHI Johannesburg.   Terminy 
w II kwartale w piątki: 5/04, 10/05,  7/06. Info mailowo: office@poltrade.org.za   lub telefon:  011 788 6597 
* Z żałobnej karty: 
- Włodzimierz Witoszyński zmarł 28/01/2013 w Warszawie. W numerze Wspomnienie napisane przez żonę Marię Witoszyńską. 
- Halina Słomkowska (córka Basi MAREK) zmarła 1/02/2013 w Johannesburgu. 
                                                                  Rodzinom zmarłych składamy serdeczne wyrazy współczucia. Zarząd Zjednoczenia. 
* JUBILEUSZOWE WALNE ZGROMADZENIE 65.LAT! 9 marca 2013 r. godz.15 miejsce: Wydział Promocji Handlu RP; 
Houghton, 56, 6th Street. Wystawa archiwalnych zdjęć i Wiadomości Polonijnych! Ciasta, wina białe i czerwone! ZAPRASZAMY! 

*   Koncert Rand Symphony Orchestra dn. 17 marca 2013 godz. 15.30 miejsce: NG Church Hall, Malcolm St., Blairgowrie.  
    Bilety do nabycia przed koncertem już od 14.30   w cenie R80,- i  R60,- renciści, dyrygent  B. Woźny. 

* 21 kwietnia 2013 niedziela godz. 12  Pomnik Katyński. Uczczenie pamięci pomordowanych w 73. rocznicę w Katyniu oraz 
3. lata katastrofy pod Smoleńskiem gdzie zginęło 96 osób. Zapraszamy serdecznie na chwilę zadumy i modlitwę za nieżyjących. 
Złożymy kwiaty i oddamy hołd osobom tragicznie zmarłym. 

* Kaplica Miłosierdzia Bożego w Walkerville ks. Stanisław Jagodziński cell: 083 468 6985 Msza św. w każdą 
niedzielę o godz. 8 rano w jęz. angielskim   Wpłaty na budowę kościoła miło widziane, za darczyńców odprawiana jest Msza 
św. dziękczynna. Standard Bank-Meyerton, branch:01 4537, Divine Mercy Church Building Fund Acc No.: 02 801 7382. 

*  Msza Św. w każdą niedzielę o godz. 9:30, w kościele polskim św. Józefa przy  
Wolfgang & Ivy w  Norwood,   Proboszcz parafii -  Ks. Faustyn  Jankowski  
tel./fax.: 011 882 6644. Spowiedź św. przed   każdą  Mszą św. i po Mszy św. 
* Biblioteka  Polska czynna w niedzielę od 8:30 do godz.11:45 (z przerwą na 
Mszę św. pomiędzy 9:30 do 10:30) 

* Nabożeństwa WIELKANOCNE KOŚCIÓŁ W NORWOOD: 
 24 marca 2013 godz.9.30  Niedziela Palmowa; Msza św., poświęcenie palm, 
 28 marca godz.18.30 Wielki Czwartek; Msza św. Wieczerzy Pańskiej, 
 29 marca godz.14.45 Wielki Piątek, Droga Krzyżowa; godz.15 Ceremonie Wielkopiątkowe;  
 30 marca godz.18.30 Wielka Sobota; Liturgia Wigilii Paschalnej; 
 31 marca godz. 6 rano Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego,   REZUREKCJA; 
                godz.9.30 Msza św.   I DZIEŃ WIELKANOCY Msza św. dzienna; 
 1 kwietnia godz.9.30 Msza św.  II DZIEŃ WIELKANOCY. 
Spowiedź św. przed i po nabożeństwach. 
Święcenie pokarmów: Wielka Sobota godz.10 diakon Ryszard Malinowski,  
godz. 17 Wielka Sobota ks. Faustyn Jankowski, oraz przed i po Liturgii Wigilii Paschalnej;  
po Mszach niedzielnych: Rezurekcyjnej i Dziennej w Niedzielę Zmartwychwstania. 

* Zespół Tańca „Orzeł Biały” pod kierunkiem Tomka Kühn’a  zaprasza chętnych na lekcje 
tańca. Zgłoszenia do  Kierownika Zespołu Tomka Kühn’a. 

* Brydż Towarzyski w każdy piątek o godz. 18.30 w Sali Parafialnej przy  kościele w  
   Norwood na rogu ulic: Wolfgang & Ivy dzielnica Norwood.  
   Szczegóły:   Andrzej Bona-Wysocki 082 857 6746 lub Andrzej Marek 082 576 9854. 

* Polskie Smaki: serniki, makowce, pączki, pasztety, biały ser, zimne nóżki, 
sałatki jarzynowe, pierogi z owocami itd., kapusta kiszona i... wiele atrakcji smakowych 
wyrobów delikatesowych! Zamówienia: Maria tel. 011 482 2138, cell. 082 263 6989 

* Polskie Wędzonki według tradycyjnych receptur: krakowska, kabanosy, kiełbasa 
wiejska, kaszanka, salceson itp. Zamówienia: Grażyna: 082 536  23 94;  
                                                                       Sławek 082 964 3530,  011 316 4966 

  Sprzedaż po Mszy św. w Norwood,  róg ulic:  Wolfgang & Ivy; godz. 10.30-12 

* GUESTHOUSE JENNY Atlasville, Bożena Lubasińska 083 708 2513 
   e-mail: jenny@sapolichem.co.za 
    

           
W NUMERZE: 
65.LAT ZJEDN.-  B.M.J.Kukulska 
Zarząd Zjednoczenia Polskiego 
Składki członkowskie;  Słowo  - Basia  
Z życia Polonii – skrót. (bmj) 
Powitanie Pani Ambasador, listy 
Z żałobnej karty...W.Witoszyński 
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- B.M.J.Kukulska 
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W Johannesburgu i innych miastach gdzie osiedlili się Polacy, w latach 1982-1989 organizowane były 
zbiórki dla internowanych w Polsce i dla ich rodzin. Wysyłki szły drogą morską w kontenerach do Londynu, 
a stamtąd były kierowane do Polski.  
W roku 1990 powstała placówka dyplomatyczna Biuro Interesów RP w Pretorii. Rok później zostały 
nawiązane stosunki dyplomatyczne między Polską i RPA i utworzona została Ambasada Rzeczypospolitej 
Polskiej w Pretorii wraz z konsulatem, i rola Zjednoczenia diametralnie się zmieniła.  
Organizacja Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu zmieniła zdecydowanie swój profil po roku 1990, 
przestała być organizacją polityczną. W statucie podkreślone jest, że nie angażuje się w działalność 
jakiejkolwiek partii politycznej, jednocześnie broni interesów i dobrego imienia Polaków w kraju i na 
obczyźnie. Celem Zjednoczenia jest utrzymanie narodowej, kulturowej, społecznej i towarzyskiej łączności 
między Polakami oraz wzajemnej pomocy.  

Od roku 1990 członkowie Zjednoczenia uznają rząd Rzeczyspospolitej Polskiej i prezydenta RP z siedzibą w 
Warszawie.  
Na skutek wspólnej inicjatywy kilku organizacji: Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu, Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów, Stowarzyszenia Techników Polskich i szerokiej zbiórki pieniężnej,  w dniu 9 maja 
1981 na terenie Johannesburga został odsłonięty i poświęcony pomnik zbudowany w hołdzie polskim 
jeńcom wojennym, ofiarom zbrodni katyńskiej. Jest to pierwszy na świecie Pomnik Katyński postawiony w 
miejscu publicznym. Usytuowany jest w miejskim parku w dzielnicy Melrose. Od tamtej pory pod 
pomnikiem odbywają się uroczystości upamiętniające znaczące polskie rocznice patriotyczne.  

Zjednoczenie kultywuje tradycje polskie poprzez organizowanie  obchodów rocznicy Katynia i katastrofy 
pod Smoleńskiem, Matki Boskiej Królowej Polski, rocznicy Powstania Warszawskiego, Święta Wojska 
Polskiego z udziałem Kombatantów i Sybiraków. Wspólnie z lotnikami południowoafrykańskimi 
organizowane są przez Komitet Obchodów Lotów nad Warszawę – coroczne uroczystości pod Pomnikiem 
Katyńskim. Obchodzony jest w polskim kościele w dzielnicy Norwood Dzień Niepodległości.  

Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu utrzymuje ścisłą współpracę ze wszystkimi organizacjami polskimi w: 
Pretorii, Durbanie, Kapsztadzie i Vanderbijlparku. Jest też zacieśniona współpraca z Ambasadą Polską RP, 
Konsulatem w Pretorii i biurem Wydziału Handlowego i Inwestycji w Johannesburgu. 
Obecna prezes Barbara M.J.Kukulska jest kolejnym 13. prezesem. Nieprzerwanie działa społecznie od chwili 
przyjazdu do RPA tj. 31. lata, w zarządzie Zjednoczenia  jest od 1998 roku. Jest prezesem najdłuższej 
kadencji, obecnie jest 14. rok jej działaności jako prezesa i redaktor naczelnej „Wiadomosci Polonijnych”. 

Organizacja posiada własny sztandar zaprojektowany przez Barbarę M.J. Kukulską, a ofiarowany przez 
Senat i Wspólnotę Polską z okazji 55. lecia Zjednoczenia, poświęcony w kościele polskim w Johannesburgu 
w dniu 3 maja 2003 roku przez arcybiskupa Szczepana Wesołego przybyłego z Rzymu. 

Zjednoczenie na przestrzeni 65. lat inspirowało do działania i organizowania życia polonijnego, jak: zawody 
sportowe, konkursy, pikniki, spotkania towarzyskie. Zostały założone m.in.: Szkoła Polska im. Jana Pawła II 
(sierpień 1979, pierwsza szkoła polska, która nadała imię papieża Polaka), Rada Polonii, Biblioteka Polska, 
Zespół Tańca „Orzeł Biały”, Związek Sybiraków, Fundacja Dziedzictwa Polskiego. 

Działacze Zjednoczenia za pracę społeczną otrzymali odznaczenia państwowe. Do roku 1990 przyznawane 
były przez rząd RP w Londynie, a po przekazaniu insygniów państwowości do Warszawy, przez rząd RP w 
Polsce.  

W ostatnich latach nastąpiły zmiany pokoleniowe tutejszej Polonii. Emigracja solidarnościowa przybyła tu w 
latach 1981-1982, grupa inteligencji (inżynierowie, lekarze, ekonomiści), powoli osiągnęła wiek emerytalny. 
Ich dzieci pokończyły studia i założyły rodziny, liczna grupa rozjechała się po świecie w poszukiwaniu 
lepszych warunków życia, a ci co zostali, zajęci są praca i wrośli w tutejsze środowisko często mając za 
małżonków partnerów innej narodowości. Nie odczuwają oni potrzeby uczestniczenia w życiu polonijnym, 
gdyż internet stwarza dostępność do informacji o Polsce na bieżąco. Łatwość podróżowania wpływa na 
zacieśnięcie kontaktów bezpośrednio z rodzinami w Polsce, bez potrzeby uczestniczenia w działalności 
polonijnej w kraju zamieszkania, w RPA.  

Ten brak zainteresowania młodych Polaków sprawami polonijnymi stwarza obawy co do przyszłości 
przetrwania organizacji; młodzi nie mają czasu, a emeryci nie mają sił do wyczerpującej pracy społecznej. 
Obecny zarząd zdając sobie sprawę z tej sytuacji ma plany przyszłościowe, aby nie dopuścić do rozwiązania 
Zjednoczenia istniejącego 65. lat. Organizacji, która dała przykład i inspirację wszystkim związkom 
polonijnym powstałym w Południowej Afryce. 

Barbara M. J. Kukulska  prezes Zjednoczenia, redaktor naczelna „Wiadomości Polonijnych”  



tekst i grafika: Barbara M.J.Kukulska 
zdjęcia: Janek Kopeć 

Przywitanie Pani Ambasador 
 

W dniu 1 lutego 2013 r., delegacja zarządu 
Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu udała 
się do Pretorii, aby powitać nowo przybyłą Panią 
Ambasador Annę Raduchowską – Brochwicz. 

Delegacja w składzie prezes Barbara Kukulska, sekretarz 
Marek Kukulski, fotoreporter Janek Kopeć została bardzo 
elegancko i miło przyjęta na audiencji w gmachu 
Ambasady RP w Pretorii. Podczas spotkania wywiązała się 
bezpośrednia rozmowa, Pani Ambasador była 
zainteresowana sprawami polonijnymi i działalnością 
naszej organizacji. Przekazaliśmy wraz z oficjalnym 
listem, książkę „Polskie Jubileusze w Południowej Afryce”, 
oraz 613 numer „Wiadomości Polonijnych”.  

 



Z ŻAŁOBNEJ KARTY…             
  Włodzimierz  Witoszyński                    urodz.:16 lutego 1926 roku,  Brzeziny k/Łodzi 

                                                                      zm.: 28 stycznia 2013 roku, Warszawa 
wspomnienie: Maria Witoszyńska 

Włodzimierz urodził się w Brzezinach kolo 
Głowna w woj. łódzkim. W czasie II wojny 
światowej Włodzimierz był członkiem Armii 
Krajowej i został odznaczony później Krzyżem 
Walecznych, którego w czasach PRLu  z 
różnych powodów nie przyjął. 
Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki 
Gliwickiej w 1951 roku i przez pierwsze 14. lat 
pracował w Polsce w Elektromontażu, pod 
koniec pracy w Polsce był Szefem Biura 
Projektowego Napowietrznych Linii 
Przesyłowych. W 1964 roku jego ciotka, 
Dobrosława Basińska, lekarz specjalizujący się 
w leczeniu chorób płuc (gruźlica) dostała 
kilkuletni kontrakt w Południowej Afryce. Po 
roku pobytu w RPA zaproponowała przyjazd do 
Afryki Włodzimierzowi, który już od dłuższego 
czasu planował opuszczenie Polski. 
Argumentem decydującym na rzecz przyjazdu 
do Afryki był fakt: „i nawet cygara są tu takie 
tanie!” ... A żadne z nich nie paliło! 
Włodzimierz przyjechał do Afryki przez Austrię 
w listopadzie 1965 roku na podstawie 
zapewnienia pracy przez małą firmę 
inżynieryjną w Durbanie. Po wylądowaniu 
okazało się, że firma zbankrutowała  i nie ma 
pracy. Przez kilka miesięcy mieszkał z ciocią 
Sławką i szukał pracy. Podjął  pracę w Eskomie 
w Witbank jako asystent Construction System 
Engineer i był odpowiedzialny za konstrukcje 
wielu napowietrznych linii przesyłowych w 
ówczesnym Eastern Transvaal.  
Stąd też miał wielki sentyment dla tego 
pięknego zakątka rozległego kraju. Po 3. latach 
został przeniesiony do Head Office Eskomu w 
Johannesburgu, gdzie zajmował różne 
stanowiska aż do 1986 roku, kiedy został 
zmuszony do wcześniejszego przejścia na 
emeryturę, gdyż jego miejsce było potrzebne 
dla kuzyna szefa, starszego od Włodzimierza o 
kilka lat. To był dla Włodka wielki cios po 
siedmioletnim okresie pracy na stanowisku 
Project Leader budowy Elektrowni Tutuka w 
Eastern Transvaal. Inne Jego projekty to: 
Hendrina Power Stadion w Eastern Transvaal, 
Van Eck Power Station w Windhoek, oraz całe 
mnóstwo innych mniejszych lub większych 
elektrowni rozsianych po całej Południowej 
Afryce. 
Po odejściu z Eskom został zatrudniony przez 
Bateman  Engineering LTD jako Project 
Manager of  Feasibility Studies & Management 
of Utilities Section Mossel Bay Liquid Fuel. 
Pracę dla Bateman zakończył w 1990 roku.  

Przeniósł się do pracy w EMS/Fluor, gdzie zatrudniony był 
przez następne kilka lat. Zainicjował tam wprowadzenie 
systemu komputerowego. Potem był kolejny powrót do 
Batemana  na 2. letni kontrakt. 
Ostatecznie zrezygnował z pracy zawodowej w wieku lat 
72.  i zaczął być „regularnym” emerytem. 

 
 

Jego hobby to: wycieczki piesze po górach, zwiedzanie 
świata, opera, książki i pomoc innym. Zawsze był ktoś, 
kto potrzebował jego pomocy, porady. Zwłaszcza w 
okresie najazdu emigracyjnego Polaków przed i w czasie 
stanu wojennego w Polsce. Bywały takie okresy, kiedy w 
domu przemieszkiwały całe rodziny Polaków, którzy nie 
wiedzieli, co z sobą zrobić.  
Z pierwszego małżeństwa z Danutą ma córkę Teresę. 
Potem zjawiła się na świecie wnuczka Ewelina urodzona w 
Warszawie, która przyjechała do RPA mając 2. latka. 
Mieszkała w Johannesburgu wiele lat, zdała maturę i na 
studia pojechała do Polski, gdzie już została. Wyszła za 
mąż i rok temu pojawił się nowy dodatek do rodziny, 
prawnuczka Milenka urodzona w Warszawie. 
W Południowej Afryce Włodek mieszkał 47. lat do połowy 
2012 roku. Przeniósł się do Polski, aby być bliżej swoich 
bliskich. 
Włodzimierz zmarl  28 stycznia 2013 roku w Szpitalu 
Bielańskim w Warszawie, zaledwie po półrocznym pobycie 
w Polsce, której nie zdążył się nawet przyjrzeć, bo zajęci 
byliśmy organizowaniem ciągle potrzebnej pomocy 
lekarskiej.  
Przeszedł w Warszawie aż trzy operacje: wstawienie 
rozrusznika serca, wymianę panewki biodrowej i 
wyjątkowo trudną operację brzuszną. Już po pierwszej 
operacji stał się niepełnosprawnym i większość czasu 
spędzał w wózku inwalidzkim.  
Stracił możliwość poruszania się o własnych siłach, co 
było w konsekwencji przyczyną upadku, złamania stawu 
biodrowego i jego wymiany.  Spowodowało to konieczność 
spędzenia miesiąca w szpitalu. Ostateczną przyczyną 
Jego śmierci były zaburzenia całego systemu 
pokarmowego. 
Trudno teraz pozbierać się po odejściu bliskiej osoby, 
mego męża, z którym dzieliłam życie przez 34. lata. 



PONTYFIKAT  PAPIEŻA  BENEDYKTA  Xvi 
 

Pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI był 
trudny ze względu na sytuację, jaka zaistniała w 
ostatnich dziesiątkach lat w świecie i w Europie.

W tym czasie pogłębiły się procesy laicyzacyjne, 
wzmogła się wzajemna wrogość, agresja wobec Kościoła, 
wobec tego, co prezentuje chrześcijaństwo. Szczególnie 
trendy antychrześcijańskie zadomowiły się i uwidoczniły 
w Europie, która jest dziś najbardziej zlaicyzowanym 
kontynentem świata.  

Jan Paweł II zabiegał o to, żeby znalazły się elementy 
chrześcijańskie w podstawowych dokumentach Unii 
Europejskiej, ale nie udało się tego wprowadzić. 
Tendencja antychrześcijańska się nasilała i Papież musiał 
się z tym zmierzyć. Robił wszystko, żeby obronić prawdę 
o Europie, o Kościele. Pokazywał, że życie bez Boga, 
życie społeczne i narodowe, które nie jest kształtowane na 
prawie Bożym, ulega deformacji. 

Pontyfikat obecnego Papieża Benedykta XVI 
znamionują słowa: „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. 
Dlatego Ojciec Święty stale przypomina, jak ważna jest 
wiara w Boga, jak ważne jest budowanie życia osobistego, 
rodzinnego, społecznego na prawie Bożym, na Bożym 
Słowie. 

Niezwykle ważna dla Papieża była walka z 
relatywizmem moralnym. Współczesny liberalizm 
zrównuje wszystkie religie, przypisując im jednakową 
wartość; moralność uzależnia od sytuacji. Człowiekowi 
nadaje zdolność określania tego, co dobre, i tego, co złe. A 
przecież, że jest to wyłączna prerogatywa Pana Boga. To 
Pan Bóg określił w swoim prawie, co jest dobre, co jest 
złe, a człowiek jest tylko lektorem, a nie kreatorem tego 
prawa. Człowiek powinien to tylko odczytywać. Jesteśmy 
świadkami, jak w poszczególnych parlamentach próbuje 
się ustalać prawdę, debatować nad nią, a nie odkrywać. To 
jest bardzo niebezpieczne. Ojciec Święty miał 
świadomość tego i robił wszystko, żeby ograniczyć 
dyktaturę relatywizmu. 

Pontyfikat Benedykta XVI charakteryzuje wielka 
troska o rodzinę, zwłaszcza w ostatnim roku, w którym 
odbył się kongres w Mediolanie i Światowe Spotkanie 
Rodzin.  

Papież zwrócił się tam z wielkim przesłaniem do 
rodzin. W obliczu ideologii gender, dyskusji o związkach 
partnerskich, aborcji, in vitro, Papież robił wszystko, co 
mógł, żeby obronić świętość rodziny i w ogóle rodzinę 
jako instytucję, która jest starsza nawet niż Kościół, bo 
sięga początku stworzenia. 

Ojcu Świętemu bardzo zależało na jedności 
chrześcijan; jako człowiek, który wyszedł z kraju kolebki 
protestantyzmu, bardzo bolał nad rozbiciem 
chrześcijaństwa.  

Uczynił wiele, by zjednoczyć Kościół. Można tutaj 
wspomnieć o gestach, które wykonał wobec anglikanów. 
Dzięki utworzeniu dla nich specjalnego ordynariatu wielu 
anglikanów mogło powrócić na łono Kościoła 
katolickiego. Były też gesty wobec lefebrystów.  

Papież wyciągał rękę, ale nie zawsze spotykało się to z 
dobrą wolą, nad czym Benedykt XVI bardzo bolał.  

Zezwolił na sprawowanie Liturgii w rycie 
potrydenckim, przedsoborowym, tak żeby powiedzieć, że 
Kościół też ceni tę Liturgię.  

Była tylko prośba, żeby lefebryści zaakceptowali 
prawdę, którą ogłosił Sobór Watykański II. Oni 
sprzeciwiali się kilku dokumentom, zwłaszcza Deklaracji 
o wolności religijnej czy Dekretowi o ekumenizmie, 
niektórym fragmentom konstytucji pastoralnej o Kościele. 
Do tej pory mają problemy, żeby przyjąć naukę Soboru, 
bo to jest warunek, żeby mogli dojść do jedności z 
Kościołem, z Papieżem. I to właśnie nie zostało jeszcze 
wyjaśnione do końca.  

To są główne linie tego pontyfikatu.  
 

Gdyby można było porównać, choć to jest trudne, 
Benedykta XVI z Janem Pawłem II, to widać, że Papież 
Polak koncentrował się na człowieku, dlatego właśnie 
skierował do Kościoła hasło: „Nie lękajcie się! Otwórzcie 
drzwi Chrystusowi!”.  

Jan Paweł II zapatrzony był w człowieka jako dzieło 
Boże, stąd też w jego nauczaniu silnie obecny był wątek 
praw człowieka, jego godności.  

Benedykt XVI dopełnił to spojrzeniem na Pana Boga, 
wskazując, jak ważny jest Bóg, Jego prawo, wiara w 
Niego, przyjaźń z Bogiem i w ogóle budowanie życia 
osobistego, rodzinnego w oparciu o prawo Boże i przyjaźń 
z Bogiem. 

Obecnego Papieża cechowała też wielka duchowość. Z 
tego, co mówił, z jego homilii, przemówień wynikała 
wielka głębia. Jego nauczanie odbierało się jako coś, co 
wychodzi z serca, umysłu człowieka, który jest głęboko 
zatopiony w Bogu, który żyje Bogiem na co dzień, który 
jest rozmodlony.  

Papież zanim podjął decyzję o abdykowaniu (ogłosił w 
dniu 11 lutego 2013 r.), która wszystkich zaskoczyła, to 
została ona przemodlona i jest wynikiem 
odpowiedzialności za Kościół. Papież zdaje sobie sprawę, 
jak wielkie zadania stoją przed Kościołem, a ma 
świadomość, że jego siły fizyczne są ograniczone. I 
dlatego właśnie taką decyzję podjął.   

To jest decyzja w pełni odpowiedzialna, przemodlona 
od conajmniej roku. Przez usta Benedykta XVI przemawia 
Duch Święty. 

Pożegnanie Papieża i ostatni wpis na Twitterze: -
„Dziękuję za waszą miłość i wasze wsparcie. Obyście, 
stawiając Chrystusa w centrum waszego życia, mogli 
zawsze doświadczać radości!” 

Do zgromadzonych wiernych w letniej rezydencji 
Castel Gandolfo w której będzie przebywał przez kilka 
miesięcy, powiedział ostatnie przesłanie jako Namiestnik 
Kościoła Katolickiego Benedykt XVI:  
 

- „Chcę nadal całymi siłami pracować dla dobra kościoła i 
dla dobra ludzkości. Podążajmy dalej razem, dla dobra 
kościoła, dla dobra Boga.  

O godz. 20 przestanę być papieżem. Potem będę już 
tylko pielgrzymem, który rozpocznie ostatni etap swojego 
ziemskiego pielgrzymowania. Dziękuję i dobranoc.  

Całą serdeczność swoją kieruję do was i błogosławię: 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 
 
Opracowała Barbara M.J.Kukulska.  
Materiały źródłowe: wypowiedź ks.bp Ignacego Deca, 
ordynariusza świdnickiego 
 
 
 
 



 

Złote Sowy Polonii - Polonijne Oskary 
 

Kapituła z siedzibą w Austrii przyznała ZŁOTE SOWY POLONII za rok 
2012. Po raz ósmy rozpatrzono kandydatury z całego świata i wyłoniono 
osoby wyróżniające się nie tylko talentem i dokonaniami, aktywnością, 
kulturą osobistą, postawą moralną, ale również działalnością społeczną, 
oraz życzliwością i umiejętnością współpracy z polonijnymi środowiskami. 
Polonijne Oskary przyznawane są Polonii przez Polonię dla osób 
działających ponad podziałami i broniących dobrego imienia Polski i 
Polaków na emigracji.  

 

Organizatorzy zapewniają, że celem Polonijnych Oskarów, jest wyłonienie laureatów i uświadomienie tego faktu, że 
Polonia to nie tylko pracownicy bardziej lub mniej sezonowi, ale potężna armia osób pracujących nad utrzymaniem 
tożsamości narodowej, osób pracujących często - niejako anonimowo -  nad poprawą wizerunku Polski i Polaków na 
całym świecie. W naszej Ojczyźnie niewiele o nich wiadomo...  
Złote Sowy mają za zadanie pokazać tych ludzi, ich osiągnięcia i choćby w skromnym wymiarze, nagrodzić ich za 
codzienną, mrówczą pracę „od podstaw”. Za pracę, talenty, radość jaką niosą innym swoim twórczym istnieniem.  
Po wnikliwej analizie zgłoszonych propozycji Kapituła Złotych Sów, w skład której wchodzą redaktorzy pisma 
JUPITER (wydawanego w Wiedniu): Jadwiga Hafner, Cezary Kwapisz oraz Marek Kudlicki muzyk z Austrii, 
Magdalena Potorska kurator wystaw artystycznych z Niemiec, Beata Dżon dziennikarka Polska-Austria; przyznano 
Złote Sowy za rok 2012 przedstawicielom Polonii w siedmiu kategoriach.  
Patronat honorowy nad imprezą objęli: Marszałek Senatu RP – Bogdan Borusewicz, prezes Stowarzyszenia 
Wspólnota Polska – Longin Komołowski, ambasador RP w Austrii, TV Polonia, redakcja tygodnika ANGORA. 
Koncert Galowy i wręczenie statuetek odbędzie się dnia 23 marca 2013 o godz. 18.00 w sali Hotelu Artis. Media 
zostały zaproszone na konferencję prasową z udziałem Laureatów. 
                                Laureaci Złotych Sów Polonii za rok 2012:         Jadwiga Hafner -„Jupiter” 
Literatura 
Hubert Klimko-Dobrzaniecki – Islandia/Austria. Studiował 
filozofię, teologię i filologię islandzką. Wydał dwa tomiki wierszy 
po islandzku, publikował opowiadania w "Studium", "Czasie 
Kultury", "Twórczości", "Lampie" i "Portrecie". Rozgłos przyniosła 
mu quasi-powieść, składająca się z dwóch odrębnych nowel: "Dom 
Róży. Krýsuvík", która otrzymała nominację do Nagrody literackiej 
Nike. Nominowany do Literackiej Nagrody Europy Środkowej 
Angelus oraz do Nagrody Mediów Publicznych Cogito. W 2007 
roku znalazł się na liście kandydatów do Paszportu Polityki. 
Magdalena Parys – Niemcy. Absolwentka pedagogiki i 
polonistyki na Uniwersytecie Humboldtów. Doktorantka z 
dziedziny studiów porównawczych. Poetka, pisarka i tłumaczka; 
założyła polsko-niemieckie pismo literackie „Squaws”, którego jest 
redaktor naczelną. Tworzy w języku polskim i niemieckim. 
Organizatorka spotkań i konkursów literackich. W Berlinie 
prowadzi małą sieć księgarń.  W 2011 r. wydała swoją pierwszą 
książkę TUNEL, która od razu zyskała wysoką lokatę na listach 
najciekawszych debiutów i współczesnej literatury polskiej. 
Film 
Lech Majewski - polski reżyser filmowy i teatralny, pisarz, poeta i 
malarz. Członek Gildii Reżyserów Amerykańskich i Europejskiej 
Akademii Filmowej. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie oraz na Wydziale Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. 
Jesienią 1981 roku reżyser został zaproszony do Cambridge i 
pozostał w Anglii. W 1982 roku wyreżyserował na Tamizie 
Odyseję Homera. Przedstawienie zdobyło uznanie krytyki i 
publiczności: Times określił je jako "potężny teatr". Plenerowa 
Odyseja zwróciła również uwagę Michaela Hausmana, producenta 
m.in. "Amadeusza" Miloša Formana, w wyniku czego Majewski 
został zaproszony do Stanów Zjednoczonych, gdzie zrealizował Lot 
świerkowej gęsi oparty na motywach swojej debiutanckiej powieści 
„Kasztanaja”. W 1986 Majewski wyjechał do Rio de Janeiro, by 
napisać scenariusz wspólnie z Ronaldem Biggsem, "mózgiem" 
słynnego napadu stulecia. Więzień Rio został ukończony w 1988 w 
Pinewood Studios pod Londynem. W filmie, dystrybuowanym 
przez Columbię Pictures-TriStar, grają: Florinda Bolkan, Peter Firth 
oraz Breno Mello, pamiętny odtwórca "Czarnego Orfeusza". 
W 1990 r. przeniósł się do Hollywood, gdzie rozpoczął współpracę 
ze studiem Davida Lyncha, realizując Ewangelię według Harry'ego 
opartą na własnym scenariuszu. Film ten rozpoczął karierę Viggo 

Mortensena, pamiętnego odtwórcy roli Aragorna w sadze "Władca 
Pierścieni". 
W 1999 roku Majewski wyreżyserował Wojaczka. Film 
zaprezentowany na wielu festiwalach, m.in. w Rotterdamie, 
Berlinie, Jerozolimie, Rio de Janeiro, Londynie, mieście Meksyk, 
São Paulo, Nowym Jorku, Montrealu i Los Angeles, otrzymał 
ponad 20 nagród, m.in. Nagrodę Europejską w Strasburgu, a w 
Barcelonie Międzynarodowa Federacja Klubów Filmowych uznała 
Wojaczka za najlepszy Niezależny Film Europejski roku 2000. 
Odtwarzający główna postać aktor niezawodowy Krzysztof 
Siwczyk otrzymał nominację Europejskiej Akademii Filmowej na 
Najlepszego Aktora Europejskiego obok Bruno Ganza i Richarda 
Harrisa. W 2010 r. wyreżyserował film Młyn i krzyż  i właśnie za 
ten (jeden z kilkunastu filmów) otrzymuje Złotą Sowę Polonii. 
Urszula Antoniak – Holandia. Ukończyła studia na Wydziale 
Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu 
Śląskiego. W Holandii skończyła studia na wydziale reżyserii. Po 
ukończeniu kolejnego fakultetu, zajęła się tworzeniem filmów 
dokumentalnych. Ostatecznie jednak zdecydowała się zmierzyć z 
filmem fabularnym, co zaowocowało jej oficjalnym debiutem - 
filmem Nic osobistego. Obraz, będący koprodukcją holendersko-
irlandzką, zdobył liczne nagrody na festiwalach 
międzynarodowych. W roku 2011 na Festiwalu w Cannes miała 
miejsce premiera drugiego filmu Urszuli Antoniak „Code Blue”. 
Został on zaprezentowany w ramach programu Piętnastka 
Reżyserów, który promuje młode talenty filmowego świata. 
Media 
Grażyna Słomka–Niemcy. Pedagog, filmoznawca, reżyser i 
dziennikarka. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 
Olsztynie - Wydział Kulturoznawstwa (1976 – 1981); Uniwersytetu 
Łódzkiego - Podyplomowe Studium Filmoznawstwa i Teatrologii 
(1983 – 1984 ) oraz  Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi - Zaoczny Wydział Reżyserii 
Filmowej i Telewizyjnej  (1990 - 1993). 
Czterokrotnie nominowana do Nagrody Państwowego Instytutu 
Sztuki Filmowej w kategorii: promocja filmu polskiego za 
granicami kraju. Pomysłodawca i realizatorka projektu "Filmland 
Polen". Mieszka w Niemczech od 1995 roku. Wykorzystując swoje 
doświadczenia i kontakty z wieloletniej działalności kulturalnej w 
Polsce zorganizowała w okresie listopad 1997 – styczeń 1998 
pierwszy na terenie Hamburskiego Okręgu Konsularnego przegląd 



ponad 30 polskich filmów fabularnych i dokumentalnych, 
połączonych ze spotkaniami z twórcami (w tym dużą retrospektywę 
filmów Krzysztofa Kieślowskiego). W spotkaniach z widzami 
wzięli wówczas udział m. in. Krzysztof Zanussi, Maja 
Komorowska, Iga Cembrzyńska, Sławomir Kryński i krytyk 
filmowy Jan Olszewski. Od roku 2001 pokazy filmów i spotkania z 
twórcami w ramach cyklu "Filmland Polen" (Polski Krajobraz 
Filmowy), poza Hanowerem, Lubeką i Kilonią organizowane są 
również w Hamburgu. Od roku 2003 działalność w ramach projektu 
"Filmland Polen" w zakresie upowszechniania kultury filmowej 
przyjęła formę "Festiwalu Nowego Filmu Polskiego" czterech 
północno-niemieckich krajach związkowych: Hanower w Dolnej 
SaksoniiLubeka w Szleswiku-Holsztynie i Miasta-Kraje związkowe 
Hamburg i Brema. Od roku 2004 głównym organizatorem festwalu 
FILMLAND POLEN jest Stowarzyszenie o nazwie Deutsch-
Polnisches FilmForum e.V. Hannover. 
Barbara Maria Józefa Kukulska – Afryka Południowa. 
Ukończyła studia w 1969 roku na Politechnice Łódzkiej i uzyskała 
tytuł magistra inżyniera włókiennika. W 1975 roku w Warszawie 
skończyła Studium Podyplomowe z Organizacji i Zarządzania. Od 
roku 1982 mieszka w RPA, gdzie natychmiast  aktywnie włączyła 
się w pracę polonijną. Początkowo działała w miejscowości 
Secunda, gdzie była współzałożycielką organizacji Zjednoczenie 
Polskie w Secunda pod patronatem Zjednoczenia w 
Johannesburgu, a po przeniesieniu się na stałe w styczniu 1984 do 
Johannesburga w organizacji Zjednoczenie Polskie w 
Johannesburgu. Pisała pod pseudonimem krótkie felietony i 
reportaże do periodyku „Komunikat”, wydawanego przez 
Zjednoczene Polskie w Johannesburgu. Biuletyn organizacji w 
roku 1998 został przekształcony w pismo „Wiadomości 
Polonijne”. 
W kwietniu 2000 roku na Walnym Zgromadzeniu organizacji 
została wybrana prezesem Zjednoczenia. Ambitnie podjęła się 
pracy dziennikarskiej i wydawania samodzielnie periodyku 
„Wiadomości Polonijne”. Pierwszy numer pisma całkowicie 
redagowany przez nią w kwietniu 2000 roku, wzbudził 
zainteresowanie i pochlebne opinie szerokiego grona czytelników. 
Pracę prezesa i redaktor naczelnej wykonuje nieprzerwanie do 
chwili obecnej. Jest najdłuższej kadencji prezesem Zjednoczenia i 
redaktorką pisma w czasie 65.lat istnienia organizacji.  
Barbara Kukulska pełni podwójną funkcję z całkowitym 
oddaniem sprawom polonijnym, organizuje imprezy polonijne i 
pisze artykuły, reportaże do „Wiadomości Polonijnych”. Inspiruje 
Polaków do zaprezentowania siebie i swoich osiągnięć w ramach 
cyklu „Sylwetki Polaków”, spisuje wspomnienia osób, które 
zostały wysiedlone na Syberię podczas II wojny światowej. 
Poprzez cały cykl artykułów o 500. polskich dzieciach, które 
przypłynęły statkiem do Południowej Afryki w kwietniu 1943 
roku, rozsławiła na cały świat martyrologię rodzin polskich 
wysiedlonych z domów w roku 1940 na Syberię przez NKWD. 
Dzieci Polskie wraz z opiekunami, po przyjeździe do Południowej 
Afryki, umieszczone zostały w koszarach wojskowych w 
Oudsthoorn i przebywały tam do 1946, następnie przygotowane 
do samodzielnego życia, osiedliły się i założyły rodziny.  
„Wiadomości Polonijne” oprócz wydania papierowego, od trzech 
lat wydawane są też elektronicznie przez Barbarę Kukulską, 
wysyłane są na wszystkie kontynenty; tam, gdzie osiedlili się 
Polacy. Pismo wzbudza duże zainteresowanie, szczególnie 
wysoko oceniane są artykuły wstępne autorstwa Barbary 
Kukulskiej. Artykuły filozoficzno-refleksyjne z dużą dozą ironii, 
ale zawsze wydobywające wartości głęboko zakorzenione w 
Polakach. Artykuły Barbary Kukulskiej drukowane były w wielu 
krajach m.in. Australii, Polsce, Białorusi, Niemczech, Austrii, 
Słowacji, Belgii, USA. 
Jest autorką opracowań i książek wydanych w RPA w języku 
polskim: Katyń 1940, zbiór dokumentów i faktów historycznych 
(2001), „Jedziemy do Polski!” (2004, wspomnienia Sybiraków, 
oraz teksty dawnych piosenek polskich śpiewanych na Syberii), 
Polskie Jubileusze w Południowej Afryce (2008).  
Z okazji Pikników Polonijnych wydała Śpiewnik (2006) z 
polskimi piosenkami, skrypt dla młodzieży Historia Polski w 
skrócie (2007). W książce 20. lecie Światowego Forum Mediów 

Polonijnych (2012), wydanej przez Stowarzyszenie Małopolskie 
Współpracy z  Polonią znajduje się jej felieton. 
W roku 2009 została napisana praca magisterska  Polonia 
południowoafrykańska na tle „Wiadomości Polonijnych”. Praca 
Magdaleny Opalskiej napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. 
Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach.  
Barbara Kukulska uczestniczyła trzykrotnie jako dziennikarz 
polonijny w Światowym Forum Mediów Polonijnych w Tarnowie. 
Była każdorazowo nagradzana przez Kapitułę Światowego Forum 
Mediów Dyplomem Fioletowego Kleksa. Składała swoje prace 
reporterskie, felietony na konkursy Senatu RP, Wspólnoty 
Polskiej. Dzięki jej mrówczej pracy rozpropagowała wśród 
Polaków na całym świecie: Sybiraków, Kombatantów  i Polonię z 
Południowej Afryki  
Muzyka 
Aleksander Zbigniew Pinderak – Austria.  Polski tenor, którego 
edukacja rozpoczęła się w szkole muzycznej, w klasie gitary. 
Edukację wokalną rozpoczął w chórze chłopięco-męskim prof. 
Stuligrosza w Poznaniu. Rozpoczęte w 1988 roku studia wokalne 
na Akademii Muzycznej w Łodzi kontynuował w Wyższej Szkole 
Muzycznej im. Carla Marii von Webera w Dreźnie. Dyplom 
śpiewaka operowego i koncertowego uzyskał w tej uczelni z 
wyróżnieniem. Przez 5 lat Aleksander Pinderak związany był z 
Semperoper w Dreźnie. Po przeniesieniu się do Wiednia rozpoczął 
współpracę z Wiedeńską Staatsoper i Wiener Hofmusikkapelle, 
gdzie od ponad 500 lat muzykują razem Wiedeńscy Filharmonicy, 
chór chłopięcy Wiener Sängerknaben i śpiewacy z wiedeńskiej 
Staatsoper.  
W latach 2005-2008 roku występował gościnnie w teatrach i salach 
koncertowych całej Europy nie będąc związanym na stale z żadnym 
teatrem. Na deskach polskich teatrów pojawił się po raz pierwszy w 
Operze Krakowskiej w roku 2004. W 2006 roku wykonał partię 
tenorową 9 Symfonii Beethovena z orkiestrą mediolańskiej La Scali 
na festiwalu Warszawska Praga. Rok później zadebiutował w 
Operze Narodowej w Warszawie rolą Almavivy w Cyruliku 
Sewilskim i na zaproszenie dyrektora Wita rozpoczął współpracę z 
Filharmonią Narodową. Od sezonu 2008 jest solistą Wiedeńskiej 
Volksopery. 
Brał udział w międzynarodowych konkursach wokalnych. Ważnym 
rozdziałem w działalności artystycznej A. Pinderaka jest udział w 
koncertach. Jako członek Wiedeńskiej Dworskiej Kapeli 
Muzycznej śpiewał jako solista w wielu mszach oraz w galowym 
koncercie dyrygowanym przez Riccardo Muti upamiętniającym 
500. lat istnienia tej instytucji. 
Dominika Zamara – Włochy. Rozpoczęła grę na fortepianie w 
wieku 7 lat. Swoją profesjonalną naukę śpiewu operowego 
rozpoczęła w średniej szkole muzycznej im. Ryszarda 
Bukowskiego we Wrocławiu otrzymując dyplom z wyróżnieniem. 
W tym samym okresie uczestniczyła w wielu koncertach, 
festiwalach, kursach muzycznych oraz konkursach otrzymując 
liczne wyróżnienia i nagrody. W 2005 roku otrzymała stypendium 
od rządu włoskiego na roczną naukę w konserwatorium 
muzycznym w Weronie. W 2008 roku odbyła tournee po Francji 
podczas Festiwalu Muzyki Sakralnej wraz z wybitnym wirtuozem, 
organistą Fabrice Pitroise. W 2009 roku wystąpiła w Niemczech, 
Polsce, Włoszech, Anglii, Szwajcarii. W 2010 roku zaśpiewała we 
Włoszech, w Watykanie, w Polsce, we Francji, w Las Palmas, a w 
Wiedniu wystąpiła już dwukrotnie podczas Gali wręczania 
Polonijnych Oskarów – Złotych Sów.  
W 2011 zaśpiewała główną partię Mimi w operze Cyganeria w 
Padwie. W tym samym roku zadebiutowała w Los Angeles (Warner 
Grand Theater) wraz ze słynną Marią Newman - wielokrotnie 
nagradzaną kompozytorką i Chris'em M. Allport'em - aktorem, 
piosenkarzem), a także w Hollywood oraz Malibu. Uczestniczyła w 
Festiwalu Mozartowskim w Salzburgu oraz odbyła ponowne 
tournee po Francji z Fabrice Pitroise. W 2012 roku nagrała płytę 
„Life” dla Edit Music Italy, której została dyrektorem artystycznym 
od muzyki klasycznej. Natomiast wydawnictwo SHIVA w tym 
samym roku wydało płytę z muzyką rosyjską.  
Współpracuje z radiem i telewizją włoską oraz hiszpańską. 6 
stycznia 2013 roku zaśpiewała koncert w Rzymie ze śpiewakami 
operowymi oraz wykonawcami muzyki rozrywkowej, m.in. z Al 



Bano. Gościem tego koncertu był również prezydent Włoch. 
Koncert transmitowany we włoskiej telewizji Rai Uno.  
Natomiast na kwiecień przyszłego roku otrzymała zaproszenie na 
Festiwal do Grecji, a w lipcu do Dallas w USA. W swojej 
działalności współpracuje z wieloma wybitnymi i słynnymi 
śpiewakami operowymi oraz muzykami z Polski oraz z zagranicy 
wykonując repertuar operowy, operetkowy, musica da camera. 
Śpiewa w języku włoskim, polskim, niemieckim, angielskim, 
francuskim, rosyjskim, czeskim oraz po łacinie. W swoim 
repertuarze ma opery, operetki, pieśni, muzykę sakralną, muzykę 
kompozytorów współczesnych, utwory w stylu rock oraz pop 
opera. Obecnie mieszka we Włoszech. 
Sztuki Plastyczne  
Henryk Gajewski  - Holandia. Artysta, filmowiec, twórca 
unikatowej koncepcji artystycznej Art Child, teorii Przedfaktów 
oraz Sztuki Interpersonalnej. Konceptualista, aktywny w wielu 
dziedzinach twórczych, jak fotografia, film, performance, 
happening, mail art, audio art, video art, internet. Jego prace były 
eksponowane między innymi w muzeach: Stedelijk Museum 
Amsterdam, Le Centre Pompidou Paryż, The Philadelphia Museum 
of Art, MACBA Barcelona, Centraal Museum Utrecht, 
Verzetsmuseum Amsterdam. Założyciel i animator Galerii Remont 
w Warszawie (1972-1979), Post Remont (1979-1981). 
Pomysłodawca i wydawca artystycznych zinów, biuletynów i serii 
książek, jak "Post", "Trans Remont Express", "Art Text". Autor 
akcji "Andy Warhol" (1974) będącą ironiczną formą rozprawienia 
się z utrwalonymi konwencjami i schematami wśród odbiorców 
sztuki. Organizator cyklu artystycznych spotkań "Proces" (1975). 
Uczestnik Documenta 6 w Kassel, FIU (1977). Twórca pierwszej w  
Europie Środkowo-Wschodniej  międzynarodowej manifestacji 
sztuki performance "I am - International Artists' Meeting" (1978).  
Akcja "Husaria - rekonstrukcja dźwięku historii sprzed 300 lat" 
(1985). Autor pierwszej w Polsce Internetowej akcji artystycznej - 
"No War, YES ..."(1995). Założyciel społeczności internetowej 
"Polskie Podwórko" (1997) skupiającej Polaków z całego świata, 
uchodzącej w oczach wielu za pierwowzór FaceBook. Koordynator 
akcji, która w 2000 r. doprowadziła do wpisania schorzenia 
„Stwardnienia Rozsianego” do rejestru chorób nieuleczalnych, 
ułatwiając życie tysiącom chorych w Polsce. Filmy artystyczne i 
dokumentalne (1979 - 2012) między innymi "Blinking", "Pink", 
"Audio Trap", "Pasażer", "Tilt Back", "Identity", "I am standing 
here", "Otto & Bernard", "The New Monument", "10x Pugliese". 
Gabriela Morawetz – Francja. Ukończyla Akademię Sztuk 
Pięknych w Krakowie otrzymując dyplom w pracowni prof . 
Jerzego  Nowosielskiego i prof. Mieczyslawa Wejmana. Przed 
dyplomem odbyła 2-miesięczną  Rezydencję w  Centrum Grafiki  
Współczesnej  w Genewie. W latach 1975 –1983  mieszkała w 
Caracas w Wenezueli,  gdzie Concejo National de la Cultura 
przyznało jej dwuletnie stypendium artystyczne. Doskonaliła wtedy 
głównie rysunek, malarstwo i grafikę. Pierwsze wystawy 
indywidualne mają miejsce  nie tylko w Caracas, ale też w 
Krakowie i  Warszawie.  Od  1983 r.   zamieszkała w  Paryżu..  
W początkach lat  90. tych wprowadza do swojej twórczości 
fotografie,  instalacje  i video. Wystawia  często  w galeriach i 
instytucjach  we Francji  /Galerie Thessa Herold, Musee de la 
Poste, Orangerie du Senat/, w USA /Maya Polsky Gallery, Chicago,  
Hardcore Contemporary Space Gallery, Miami/, Real Artways w 
Hartford, Claire Oliver Gallery w Nowym Jorku, w Wenezueli/, 
Museo de Arte Contemporaneo, Caracas, Galeria 39, Galeria 
Freites, Galeria Artepuy/ w  Japonii /Biwako Biennale/, we  
Włoszech /Primo Pianoliving Gallery, Arte Fiera w Boloni, a także  
w Polsce /galeria Kordegarda, Zachęta, galeria Studio/.  
Na przestrzeni ostatnich 10 lat realizuje około 30 wystaw 
indywidualnych oraz bierze udział w wielu wystawach 
międzynarodowych. Artystka z łatwością porusza się między 
różnymi technikami łącząc w jednej serii prac fotografię, rzeźbę, 
rysunek i malarstwo. Z malarstwem związana jest najdłużej, od 
czasu studiów w Krakowskiej ASP. 
Prace Gabrieli Morawetz znajdują się w kolekcjach prywatnych w 
wielu krajach m.in. we Francji, Wenezueli, Hiszpaniii, Kolumbii, 
Japonii, Chinach i wielu innych.  A także w  kolekcjach 
publicznych: Museo de Bellas Artes, Caracas, Venezuela Museo  de 
Arte  Contemporaneo, Caracas, Venezuela Cesarea Museum, Israël 

Diner’s Bogota, Kolumbia World Bank, Washington, USA Reflex, 
Museum Miniatur, Amsterdam, Pays-Bas Musée de la Poste, Paris 
Działacz polonijny 
Frank (Franciszek) Spula – USA.  Ukończył studia w zakresie 
biznesu na Uniwersytecie DePaul w Chicago, pracował następnie w 
organizacjach polonijnych. Pełni funkcję prezesa Związku 
Narodowego Polskiego, największej polonijnej organizacji bratniej 
pomocy w Stanach Zjednoczonych (z siedzibą w Chicago). Od 
października 2005 jest także prezesem Kongresu Polonii 
Amerykańskiej. Oba stanowiska objął po zmarłym w marcu 2005 
Edwardzie Moskalu; na stanowisko prezesa ZNP został wybrany 
podczas konwencji w Filadelfii w czerwcu 2005 (na niepełną 
kadencję do 2007). Po decyzji z 17 września 2009 administracji 
prezydenta Baracka Obamy o rezygnacji z budowy elementów 
tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach, Frank Spula zaapelował 
do Baracka Obamy o naprawę stosunków z Warszawą, 
nadwyrężonych - m.in. rezygnacją USA z budowy w Polsce tarczy 
antyrakietowej. Przypomniał, że Polonia amerykańska liczy ponad 
10 milionów wyborców. Spula sformułował wobec administracji 
pięć postulatów. Wezwał Obamę do włączenia do swego 
kierownictwa „eksperta doświadczonego w sprawach polsko-
amerykańskich”, przeprowadzenia „przeglądu polityki USA wobec 
Polski” w celu umocnienia wzajemnych stosunków, dotrzymania 
umowy o dostarczeniu Polsce rakiet Patriot, informowania Polski i 
konsultowania się z nią w sprawach negocjacji Ameryki z Rosją 
oraz objęcia Polski programem turystycznego ruchu bezwizowego 
do USA. 
Teresa Konopielko – Rosja. Absolwentka Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza oraz Sankt Peterburskiego Uniwersytetu 
Państwowego. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Sankt Petersburgu. Filolog- rusycysta.  Autorka 
artykułów naukowych o twórczości Sergiusza  Jesienina.  
Wykładowca języka rosyjskiego i literatury. Współzałożycielka 
pierwszej organizacji polonijnej w  Rosji – 1988 r. Inicjatorka 
utworzenia organizacji polonijnych w Archangielsku i Murmańsku.   
Współinicjatorka Forum organizacji polonijnych w ZSRR, Szkoły 
Języka Polskiego w Petersburgu w ramach organizacji polonijnych. 
Inicjatorka  bardzo wielu przedsięwzięć kulturalnych promujących 
Polskę i Polaków ( w tym 12. Festiwali Kultury Polskiej w Sankt 
Petersburgu), konferencji, wystaw , w tym wystawy: „Poznań-
Budapeszt-56”, upamiętniania obecności Polaków w Petersburgu i  
w północno-zachodnim regionie Rosji. Współorganizator  
Wydziału Filologii Polskiej w Instytucie Języków Obcych w 
Mińsku (Białoruś). Inicjatorka i współzałożycielka  pierwszych 
mediów polonijnych w Rosji ( Polonus, Gazeta Petersburska). 
Długoletnia redaktor naczelna jedynego polskiego miesięcznika 
kulturalno-oświatowego w Rosji:”Gazety Petersburskiej”. Autorka 
książki ”Polacy w  Sankt Petersburgu”.  
Przyjaciel Polski w... Niemczech, Austrii i Europie 
Steffen Möller – Niemcy. Aktor i kabareciarz, mieszkający i 
występujący w Polsce. Po ukończeniu gimnazjum i odbyciu służby 
cywilnej udał się na Wolny Uniwersytet w Berlinie na studia 
teologii i filozofii. Na kurs języka polskiego pojechał do Krakowa. 
Po ukończeniu studiów w Berlinie wrócił w 1994 do Polski, gdzie 
pracował najpierw jako nauczyciel języka niemieckiego w Liceum 
im. Królowej Jadwigi w Warszawie, a potem jako wykładowca 
języka niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim (m.in. w 
Instytucie Lingwistyki Stosowanej). Znany z programu Europa da 
się lubić, roli Stefana Müllera w serialu M jak miłość oraz z 
pierwszej edycji programu TVP2 Załóż się, którego prowadzącym 
był od września do grudnia 2005. Steffen Möller wydał dwie płyty 
ze swoimi występami: "Niemiec na Młocinach" i "E, tam, Unia!", 
jest też autorem książki "Polska da się lubić", która została także 
wydana po niemiecku pod tytułem "Viva Polonia". W październiku 
2010 wyszło polskie tłumaczenie jego książki o muzyce poważnej – 
"Moja klasyczna paranoja". 
Steffen Möller zasiadał wśród zagranicznych gości talk-showu 
Europa da się lubić od pierwszego odcinka tego programu. 
Występował w nim regularnie, do samego końca. 21 czerwca 2008 
roku wziął udział w ostatnim odcinku programu – Europa bye, bye. 
W Austrii był już kilkakrotnie gościem Polonii a imprezy z jego 
udziałem (m.in. Bal Wiosny) spotykały się z entuzjastycznym 
przyjęciem publiczności. 



czŁowiek ze stali 
gen. August Emil Fieldorf „Nil” 1895-1953 

Przed 60. laty w dniu 24 lutego 1953 r., o godzinie 
15.00, sowiecki kat w polskim mundurze zamordował 
w więzieniu mokotowskim gen. bryg. Augusta Emila 
Fieldorfa „Nila” – zastępcę komendanta głównego 
Armii Krajowej.  
Wyrok wydano „w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”. 
Nie pozwolono generałowi umrzeć śmiercią żołnierza. 
Założono mu pętlę na szyję, aby go pohańbić! 
August Emil Fieldorf urodził się 20 marca 1895 roku 
w Krakowie. Związał się z ruchem 
niepodległościowym w wieku 17. lat wstępując do 
Związku Strzeleckiego. W latach 1914-1917 był 
żołnierzem I Brygady Legionów dowodzonej przez 
Józefa Piłsudskiego. W trakcie wojny polsko-
bolszewickiej w latach 1919-1920 brał udział m.in. w 
kampanii wileńskiej.  

 
Z archiwów Zofii Zarkadas, wnuczki generała. 
1928 rok, rodzina Fieldorfów. Od lewej: Janina-
żona, Maria ur. 1925, Krystyna ur. 1922, August 
Emil Fieldorf. Fot: Jan Bułhak w Wilnie.  

Po zakończeniu kampanii poznał w Wilnie swą 
przyszłą żonę Janinę Kobylińską, ożenił się w roku 
1919, osiedlił w Wilnie i tam urodziły się dwie córki: 
Krystyna i Maria. Krysia po wyjściu za mąż za 
wojskowego urodziła w Wilnie Zosię. Zosia od 
pierwszej chwili stała się ukochaną jedyną wnuczką. 
Od 1938 roku był dowódcą 51. Pułku Piechoty  
Strzelców Kresowych w województwie tarnopolskim, 
gdzie zastała go II wojna światowa. Po klęsce 
kampanii polskiej przedostał się na Węgry, a 
następnie do Francji i Wielkiej Brytanii. Został 
wysłany do okupowanej Polski jako pierwszy 
emisariusz Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych gen. 
Władysława Sikorskiego. Przyjął pseudonim „Nil” w 
roku 1940 w nawiązaniu do słów Horacego: „Nil 
desperandum” – „Nie rozpaczajcie”! Od 1942 r. w 
Komendzie Głównej AK, szef Kedywu, organizator 
zamachu na Franza Kutscherę i innych akcji. 
Wyznaczony na komendanta organizacji 
NIE(podległość), pierwszej poakowskiej konspiracji 
niepodległościowej, która miała się przeciwstawić 
sowietyzacji Polski. Aresztowany przez NKWD, 

nierozpoznany, pod fałszywym nazwiskiem Walenty 
Gdanicki spędził dwa lata (1945-1947) na zesłaniu w 
łagrach pod Swierdłowskiem, które przeżył cudem. 
Aresztowano go 9 listopada 1950 roku w Łodzi, 
przewieziono do Warszawy i umieszczono w 
więzieniu na Mokotowie. Podczas śledztwa generał 
zdecydowanie odmówił współpracy, choć był 
podstępnie nakłaniany do kolaboracji. 

 
Z archiwów Zofii Zarkadas.  

Na zdjęciu A.Emil Fieldorf „Nil” 

Zabronił żonie zwracania się do władz z prośbą o 
jego ułaskawienie. Z racji jego postawy adwokat 
przyznany z urzędu, Jerzy Mering, w rozmowie z 
żoną Janiną Fieldorf nazwał go człowiekiem ze stali.  

Dodał: „ Nie okazuje ani skruchy, ani żalu. Szkoda, 
że on nie jest po naszej stronie. My potrzebujemy 
takich ludzi”. Po długim i ciężkim śledztwie w 
więzieniu mokotowskim, na podstawie fałszywych 
zeznań zastraszonych świadków, został oskarżony o 
zdradę narodu polskiego i skazany na śmierć. Wyrok 
wykonano w dniu 24 lutego 1953 roku przez 
powieszenie. Żona i córki, nie były powiadomione o 
śmierci, ani nie poznały miejsca złożenia ciała. 
Symboliczny grób generała „Nila” znajduje się na 
Powązkach.  
7 marca 1989 na skutek wieloletniego „oczyszczania” 
imienia swojego ojca, Maria Fieldorf-Czarska 
wywalczyła, że prokurator generalny PRL wydał 
postanowienie, iż August Emil Fieldorf nie popełnił 
zarzucanego mu czynu, nie był zdrajcą narodu 
polskiego.  
30 lipca 2006 r. prezydent RP Lech Kaczyński 
odznaczył pośmiertnie „Nila” Orderem Orła Białego, 
który odebrała, wówczas jeszcze żyjąca, młodsza 
córka Maria Fieldorf-Czarska: „Marzy mi się Polska, 
której aparat sprawiedliwości jest czysty i godny 
najwyższego szacunku i zaufania”.



29 lutego 2008 roku Sejm RP w 55. rocznicę 
śmierci gen. „Nila” podjął uchwałę, której jeden z 
zapisów brzmi:  
„August Emil Fieldorf jest przykładem człowieka, 
który całe życie poświęcił walce o niepodległość i 
suwerenny byt Rzeczypospolitej Polskiej”. 

„Chowani byli po kryjomu, przeważnie nocą, bo 
komuniści obawiali się, że miejsca pochówku staną 
się miejscami kultu dla Polaków” – mówił w dniu 
24 lutego 2013 roku o żołnierzach wyklętych ks. 
abp Sławoj Leszek Głódź podczas Mszy świętej w 
Luzinie koło Wejherowa.  
Stwierdził, że postać gen. Fieldorfa docenił dopiero 
śp. prezydent RP Lech Kaczyński, który odznaczył 
go pośmiertnie w 2006 r. Orderem Orła Białego. 
– „To on przywrócił wielu zapomnianych 
bohaterów narodowej pamięci. Gdyby nie on, „Nil” 
do dziś z pewnością tego Orła Białego by nie 
otrzymał” – mówił ksiądz arcybiskup. „Generał 
Fieldorf, gdy wrócił w 1947 r. z zesłania na Syberii, 
ujawnił się, bo sądził, że przychodzą już normalne 
czasy. Ale odmówił współpracy z bezpieką i za tę 
odmowę poniósł najwyższą cenę!  Mija dokładnie 
60. lat od tego morderstwa. Nie jest znane miejsce 
pochówku generała, a żaden z uczestników tych 
zbrodni sądowych: sędziowie, śledczy, 
prokuratorzy, nie poniósł kary. Dożyli spokojnej 
starości, otrzymali wysokie renty i jeszcze żyje 
prokurator będący przy wykonaniu kary śmierci. 
Taka jest sprawiedliwość”. – mówił w gorzkich 
słowach ks. abp Sławoj Leszek Głódź. 

Gen. August Emil Fieldorf „Nil” za zasługi w czasie 
I i II wojny światowej oraz wojny polsko-
bolszewickiej został dwukrotnie odznaczony 
Orderem Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem 
Kawalerskim Polonia Restituta oraz Złotym 
krzyżem Zasługi. W 2006 roku pośmiertnie nadano 
mu Order Orła Białego. 
 
Opracowała: Barbara M.J. Kukulska na podstawie 
przesłanych przez wnuczkę gen. Fieldorfa - Zofię 
Zarkadas - pamfletów i zdjęć. 
 
WSPOMNIENIE BARBARY M.J.KUKULSKIEJ 

Z Zosią, wnuczką generała poznałam się w wieku 
przedszkolnym. Mieszkałyśmy wówczas w Łodzi kilka 
kamienic od siebie. Potem chodziłyśmy do tej samej 
Szkoły Podstawowej i do Liceum. 
Miałyśmy podobne zainteresowania i wychowywane 
byłyśmy w rodzinach o mocnym kręgosłupie 
moralnym i patriotycznym. 

Jeździłam z Zosią do jej rodziny, a że babcia Janina 
miała liczne rodzeństwo Kobylińskich, to wakacje 
miałyśmy urozmaicone odwiedzając coraz to kogoś 
innego, gdzie przyjmowane byłyśmy z prawdziwą 
staropolską gościnnością i sercem. 

Należałam do nielicznego grona koleżanek Zosi, 
które mogły odwiedzać ją w mieszkaniu, w starej 
kamienicy w Łodzi przy ulicy Próchnika 39. 
Wmurowana jest tam obecnie granitowa tablica 
informująca, że mieszkał tam gen. Fieldorf. Składane 
są tam wiązanki kwiatów i zapalane znicze.  

Po zdaniu matury, Zosia wyjechała na studia do 
Warszawy na Akademię Sztuk Pięknych, gdzie 
skończyła kierunek rzeźbę, a ja zostałam w Łodzi 
studiując na Politechnice Łódzkiej. Brak nam było 
naszych spotkań i aczkolwiek iż dni miałyśmy 
wypełnione zajęciami na uczelni, to koniecznie raz w 
miesiącu odwiedzałyśmy się choć na kilka godzin.  
Pomimo rozłąki przyjaźń nasza przetrwała i Zosia 
była świadkiem na naszym ślubie, a my na jej. Zosia 
była też matką chrzestną naszego syna Wojtka. 

Po wielu latach, Zosia wraz z mężem Jorgosem 
Zarkadas i synem Dimosem wyjechali do Austrii i 
będąc tam dzwonili często, aby nas przekonać do 
podążenia za nimi. Po pół roku i my zdecydowaliśmy 
się na emigrację, wyjeżdżając z Polski ostatnim 
pociągiem przed stanem wojennym.  
 
Chciałyśmy być bliżej siebie i wspólnie jechać do 
Australii, jednak w Austrii nasze drogi rozeszły się i 
my przyjechaliśmy do Południowej Afryki, a Zosia z 
rodziną do Kanady. Upłynęło 31. lat, kiedy się ostatni 
raz widziałyśmy, ale nie tracimy ze sobą kontaktu i 
mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. 

W Południowej Afryce jest jeszcze jedna osoba, która 
znała gen Fieldorfa. Anulka Kors, żona śp. Stanisława 
Korsa, słynnego w Polonii artysty malarza, zetknęła 
się z dziadkiem Zosi w swoim dzieciństwie.  
Matka Anulki, Jadwiga Luro przyjaźniła się w Wilnie z 
Janiną Fieldorf, a potem już w Polsce miały ze sobą 
kontakt.  
Anulka wspomina takie zdarzenie.  
Z Wilna przyjechała wraz z rodzicami i młodszym 
bratem Jurkiem do Jeleniej Góry. Był rok może 1947 
lub 1948. Rodzice musieli wyjść z domu i surowo 
nakazali dzieciom nikomu nie otwierać drzwi.  

Po jakimś czasie, ktoś zapukał i wymienił ich imiona 
prosząc o wpuszczenie do środka. Anulka poznała po 
głosie „wujka” Emila Fieldorfa i otworzyła drzwi 
niebaczna na zakaz rodziców.  
Wujek Emil czekając na powrót rodziców dzieci 
zaczął się z nimi bawić. Wymyślił, że Anulka jest 
księżniczką, a Jurek królewiczem. Na szafie 
poustawiał taborety i wsadził tam Anulkę i Jurka 
tłumacząc dzieciom, że siedzą na tronach.  
Jak wspomina Anulka, siedzieli cicho na górze, gdyż 
bali się, że pospadają i zaczęły ich dręczyć wyrzuty 
sumienia, czy dostaną karę, że byli nieposłuszni. 

Jednak rodzice, gdy wrócili i zobaczyli „królewiczów 
na tronach” na szafie i swego przyjaciela z Wilna w 
ich mieszkaniu, to darowali przewinienie, tak bardzo 
cieszyli się z niespodziewanej wizyty gen. „Nila”.  
    



tekst i zdjęcia: Janek Kopeć 

93. rocznica zatonięcia SS MENDI 
 

Na cmentarzu Avalon w Soweto, dzielnicy Johannesburga, 
w odosobnionym zakątku jest pomnik upamiętniający 
tragiczną śmierć ponad 646. żołnierzy 
południowoafrykańskich, którzy oddali swe życie w roku 
1917 w czasie I wojny światowej. Nie zdążyli oni dopłynąć 
do wybrzeży Francji, kiedy w walce zmagały się siły 
alianckie z agresją niemiecką. 

 
 
Ten historyczny monument postawiony w Południowej 
Afryce, był uroczyście odsłonięty w dniu 23 marca 1995 
roku przez królową Elżbietę II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obchody były zorganizowane przez City of Johannesburg 
w dniu 23 lutego br. Wieńce zostały złożone pod 
nagrobkiem przez organizacje kombatanckie 
południowoafrykańskiej armii, lotnictwa, marynarki 
wojennej, delegatów „Umkhonto We Sizwe” i innych 
organizacji.  

 
Na zdjęciu od lewej: emerytowany komandor SA Navy 

Mr Manni, oraz brazylijski Naval Attache w RPA  
komandor Mr Ralph Da Costa Silveira 

Na uroczystość przybyli attaché wojskowi z: USA, Belgii, 
Kanady, Brazylii. 

Czterdziestoosobowy chór dzieci z Soweto odśpiewał kilka 
pieśni.  

 
 
Edward Mamatela, 94. letni weteran 
południowoafrykańskiego korpusu ekspedycyjnego 
rozpoczął uroczystość.  

 

W tegorocznym 
składaniu wieńców pod 
pomnikiem, wziął udział 
kombatant II wojny 
światowej, honorowy 
pułkownik kombatantów 
RPA, prezes 
Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów w 
Johannesburgu – Stefan 
Mathews. 

Na zdjęciu: Edward Mamatela z Soweto rozpoczął uroczystość 
odśpiewaniem pieśni spod Monte Cassino. 
Jest on jedynym z trzech żyjących żołnierzy afrykańskich, 
którzy wraz z 2. Korpusem Polski armią gen. Wł. Andersa 
uczestniczyli w kampanii włoskiej w latach 1944-45. 
Edward Mamatela brał udział m.in. w walkach o Monte 
Cassino i Bolonię. 

 
Archiwalne zdjęcie SS Mendi 

Historia SS Mendi parowca o tonażu 4230 ton, który 
transportował 823. żołnierzy 5.Batalionu, South African 
Native Labour Corps jest największą tragedią morską 
militarną Południowej Afryki w XX wieku. 
Kanał La Manche spowijała o godzinie 5 rano w dniu 21 
lutego 1917 roku gęsta mgła. Doszło do kolizji z dużo 
większym brytyjskim okrętem SS Darro, który taranując  
SS Mendi przeciął go w pół. Blisko portu Le Havre zginęło 
616. Południowoafrykańczyków, w tym 607. czarnych 
żołnierzy, oraz 30. Brytyjczyków z załogi okrętu.  
 



 
Nazwiska tych, których pochłonęły fale lodowatego o tej 
porze Oceanu Atlantyckiego, są wygrawerowane na 16.tu 
marmurowych tablicach pomnika w Avalon Cmentarzu w 
Soweto. 
Coroczne uroczystości mające na celu oddanie czci i hołdu 
poległym, obchodzone są w wielu miastach RPA, gdzie 
znajdują się pomniki  upamiętniające to tragiczne 
wydarzenie.  

Organizacje kombatanckie państw, które walczyły w I 
wojnie światowej przeciwko agresji Niemiec, pamiętają, że 
żołnierze Południowoafrykańscy oddali swe życie „za 
wolność naszą i waszą”, nie biorąc bezpośrednio udziału 
na froncie zachodnim. Cześć Ich pamięci! 
Polska organizacja kombatantów SPK w Johannesburgu 
reprezentowana przez honorowego płk Stefana Mathews 
ma swój zaszczytny udział w tych uroczystościach.  

 
Barbara M.J.Kukulska 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych  1 marca 
 

 
 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który 
przypada 1 marca, został ustanowiony w 2011 r. przez 
parlament "w hołdzie żołnierzom wyklętym - 
bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w 
obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc 
o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń 
demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w 
ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej 
agresji i narzuconemu siłą reżimowi 
komunistycznemu".  

Data Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
upamiętnia rocznicę wykonania przez funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa wyroku śmierci na 
przywódcach WiN-u.  

1 marca 1951 r. siedmiu członków IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" - ppłk 
Łukasz Ciepliński, mjr Adam Lazarowicz, por. Józef 
Rzepka, kpt. Franciszek Błażej, por. Józef Batory, Karol 
Chmiel i mjr Mieczysław Kawalec - zostało 
zastrzelonych w mokotowskim więzieniu na 
Rakowieckiej w Warszawie.  

Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” skupia ponad 80 
organizacji i środowisk patriotycznych, pragnących w 
dniu 1 marca wspólnie uczcić Bohaterów 
Antykomunistycznego Podziemia.  
Żołnierze Wyklęci walczyli o niepodległą Polskę.  
Po wojnie z bronią w ręku zginęło ponad 20 tys. 

„Żołnierzy Wyklętych”. W latach 1944-1955 
komunistyczne sądy orzekły ponad 8 tys. wyroków 
śmierci, z których ok. 4,5 tys. zostało wykonanych. 
Ponad 200 tys. polskich patriotów trafiło do więzień i 
obozów pracy, najmłodsi do obozu w Jaworznie 
(chłopcy) i w Bojanowie (dziewczęta).  
    Po latach walki, czasach wyrafinowanych tortur i 
zbrodni sądowych, po kolejnych dekadach fałszowania, 
spotwarzania i zapominania, społeczne obchody 
narodowego święta dają szansę przerwania swoistej 

obławy nadal zastawianej w Polsce na prawdę, 
sprawiedliwość i na wartości patriotyczne, które 
chcemy dzielić z Żołnierzami Wyklętymi.  

Dzień uroczystego upamiętnienia bohaterów 
antykomunistycznego podziemia, ma pobudzić do 
refleksji we wspomnieniu i w modlitwie. 
    Kilkudniowym obchodom w całej Polsce mają 
towarzyszyć akcje edukacyjne, koncerty, przeglądy 
filmowe i konferencje  przygotowane przez organizacje 
oraz instytucje.  

„Chciałbym, żeby tradycja żołnierzy wyklętych czy 
zapomnianych, żołnierzy tragicznych, trwała jako 
pamięć o warunkach niezwykle trudnych, które 
zdołaliśmy przeżyć i zamienić na wolność, 
niepodległość i demokrację” - powiedział prezydent 
Bronisław Komorowski podczas uroczystości przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza.  

„Dziś po raz 2. obchodzimy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, czyli żołnierzy zbrojnego podziemia 
antykomunistycznego i niepodległościowego, którzy 
stawiali opór sowietyzacji Polski aż do 1963 roku”. 

Prezydent podkreślił, że dramat polskiego żołnierza 
polegał na tym, że państwa polskiego nie było.  

„- I dlatego, jak w mało której kulturze, w tradycji 
polskiej mówi się o żołnierzach tułaczach, żołnierzach 
wyklętych, o żołnierzach, którzy nie mogli walczyć w 
imieniu państwa polskiego.  
Żołnierzach, którzy walczyli bez zaplecza własnego 

państwa, często bez sztandaru, tylko z imieniem Polski 
na ustach, którzy walczyli w warunkach trudnych i 
beznadziejnych”. - powiedział prezydent Komorowski.  

Dlatego, jak powiedział, nie ma piękniejszego 
sposobu ich uczczenia niż ceremoniał wojskowy.  

Prezydent zaznaczył, że pamięć o żołnierzach 
wyklętych trwała w pamięci narodu polskiego przez 
lata.   

„- Trwała i dotrwała do wolnej Polski”. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 dalszy ciąg z poprzedniego numeru:                  Opracowanie: Barbara M.J.Kukulska 

W KWIETNIU 2013 r. PRZYPADA JUBILEUSZ  
70.LECIA PRZYJAZDU DZIECI POLSKICH DO OUDTSHOORN. 

Pamiętnik  Sybiraczki - Heleny Cieślakówny 
Ze wzruszeniem przerzucam kartki zeszytu spisane 70. lat temu. Pożółkły papier, gdzieniegdzie 

zniszczony, zapis piórem maczanym w atramencie. W opracowaniu zachowany został oryginalny styl. 
Odtworzone wspomnienia koszmarnych wydarzeń wysiedlenia z domu rodzinnego w roku 1940.  
Spisała to Helena Cieślakówna (mama Krysi  Jaworskiej), która w grupie 500. Dzieci Polskich  

wraz z nauczycielami dotarła do raju, jakim określano wówczas Południową Afrykę.                             
W Oudtshoorn dzieci znalazły opiekę i godziwe warunki życia.  

                    
Na drugi dzień pojechałam do Tarnopola. Zawiozłam 
tatusiowi bieliznę, ubranie i potrzebne rzeczy. Nastąpiła 
chwila rozstania z tatusiem i nie wiem kiedy się 
zobaczymy. Odprowadziłam tatusia na stację. Bardzo  
obawialiśmy się, żeby ktoś z naszej milicji nie był na 
stacji. Jakoś szczęśliwie się powiodło, że nie musiał tatuś 
czekać do drugiej w nocy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O dziewiątej był pociąg do Lwowa. Nastąpiła chwila 
rozstania, może na długo. Nie wiedziałam, kiedy znowu 
zobaczymy się pod rodzinnym dachem. Łzy cisnęły się do 
oczu, nie mogłam się powstrzymać, chociaż starałam się 
bardzo, ale nie mogłam. Tatuś prosił żebym nie płakała, 
chociaż sam się wstrzymywał. Tatusiowi było żal, że nie 
mógł się pożegnać z moim rodzeństwem. Gdy wracalam 
do domu nie widzialam nic przed sobą, tylko tatusia. 
Długo nie mogłam usnąć, kiedy na stacji gwizdała 
lokomotywa przypominał mi się tatuś. 
Dnie przechodzily bardzo powoli. Każdy żył nerwami. 
Najmniejszy stuk, czy uderzenie wiatru w okno, czy w 
drzwi doprowadzało do zdenerwowania. Ludzie bali się 
wychodzić na ulicę, aby ich nie aresztowali. Wujek dostał 
pracę w szkole muzycznej. Jako tako, pchało się naprzód. 
W sklepie w długiej kolejce stałam codziennie, żeby 
dostać cokolwiek. Czasami przychodziłam z niczym 
zmarznięta po kilkugodzinnym czekaniu.  Z chlebem nie 
było tak ciężko, gdyż mamusia przywoziła ze wsi z 
Bucniowa. 
Jednego dnia wybrałam się do domu, a było to dziesiątego 
lutego (1940 roku - dop.redakcji).  
Nic nie przeczuwając, gdy wysiadłam na stacji 
Barczowica i szłam do Bucniowa. A było to cztery 
kilometry. Wracałam sama, było już ciemno, trochę bałam 
się, a tu ani żywej duszy. Szłam dość szybko. Po drodze 
spotkalam chłopca z Ostrowa. Była to wieś obok naszej. 

Tatuś uczył tam przez trzy lata i ten chłopiec nas znał. 
Pytał mnie kogo od nas wywieźli. Ja nic o tym nie 
wiedziałam i bardzo się przelękłam. Byłam pewna, że 
mamusi z rodzeństwem nie zastanę już w domu. 
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zdjęcie z archiwum rodzinnego: rok 1943,  

Helena Cieślakówna lat 18 
Nawet nie chciałam już iść do wsi. Rozmyślałam czy nie 
wrócić na stację, gdyż tam stały wagony. Poszłam jednak 
w kierunku domu. Po drodze wstąpiłam do wuja. 
Chciałam dowiedzieć się wszystkiego. Okazało się, że 
mamusia na razie została. Jak będzie dalej, to nie 
wiadomo, bo mają zabierać ludzi, to i na nas kolej 
przyjdzie. Wujek powiedział mi, że mamusia była 
zadowolona, że mnie nie ma. Tymczasem ja 
przyjechałam. Również dowiedziałam się, że mamusi 
rodzeństwo, zostali wywiezieni. Jak również tatusia brat 
stryjeczny z rodziną. Tylko stryjkowi udało się zbiec. 
Bardzo mi było ich żal. Nie wiedziałam co mam robić. 
Nie mogłam uwierzyć, że ich wywieźli. Musiałam 
pogodzić się z losem. Porwał mnie straszny gniew na tych 
barbarzyńców. -Co oni już nie wyprawiają, aresztują, 
wypędzają z domów i wywożą w głąb tej głodnej Rosji.  
Po drodze spotkalam mamusię. Byla tak roztargniona, że 
mnie nie poznała. Dopiero, gdy się odezwałam, przelękła 
się i dopytywała dlaczego przyjechałam. Mamusia prosila 
mnie, żebym nie szła do domu, bo dziś bedą wywozić. Ja 
zaś uparłam się i poszłam tam. W domu zastałam straszny 
bałagan. Józia i Zosi nie było. Adaś z Kaziem klęczeli i 
modlili się, ażeby Pan Bóg miał ciocię w swej opiece.  



Łzy zakręciły mi się w oczach. Romka pakowała rzeczy. 
Zaczęłam jej pomagać w pakowaniu. 
Przyszła mamusia z gospodarzem Ukraińcem. On pomógł 
nam wszystko spakować i prosił nas, żebyśmy nie 
nocowali w domu, tylko u niego. Poradził, aby rzeczy 
również zanieść do niego. Młodsze rodzeństwo razem z 
mamusią nocowało u niego. Ja zaś nocowałam u drugiego 
Ukraińca. Strasznie nie lubiałam Ukraińcow, ale teraz 
przekonałam się, że między tymi barbarzyńcami są 
jednostki, które mają dobre serce. Przez trzy dni mamusia 
nie pozwoliła mi nocować w domu, chociaż się upierałam. 
Musiałam ustąpić! 

 
Po trzech dniach poszłam do Tarnopola, do cioci. 
Ujrzałam to samo co u nas. Była tam jedna pani, a ja 
zaczęłam mówić na Ukraińców, nie wiedząc o tym, że 
ona rownież jest Ukrainką. Ciocia zwróciła mi uwagę, 
żeby uważać z „językiem” (uważać co się mówi-dop. 
red.) bo mogę wpaść, ale mnie to wcale nie przestraszyło. 
Dowiedziałam się, że ciocia, tatusia siostra, strasznie się 
rozchorowała, gdy ktoś powiedział, że nas wywieźli. 
Strasznie rozpaczała! A kiedy zobaczyła swojego brata, to 
myślała, że widzi ducha.  
Wszystko ucichło jeszcze na jakiś czas. 
Chodziłam do szkoły, ale później musiałam przerwać 
naukę. Zosia wróciła do domu. Po kilku dniach, 
zachorowała na serce tak, że jednego dnia zawieźli ją do 
szpitala. W szpitalu jej nie przyjęli, gdyż nie było miejsca. 
Wrócił też Józek. On też zachorował.  W domu zrobił się 
szpital, bo mamusia i Kazio też leżeli. Romka z Adasiem 
gospodarowali w domu, ale nie mogli sobie dać rady. 
Musiałam porzucić naukę i wracać do domu. 
Na święta wielkanocne było bardzo smutno. Zosia leżała 
w łóżku i ciągle mówiła o swojej bliskiej śmierci, co nas 
bardzo martwiło. Tęskno nam było za tatusiem  i do tej 
utraconej wolności. I tak przeszły święta. 
Od tatusia dostawaliśmy bardzo często listy. Tatuś był już 
w Przeworsku. Bardzo często jeździłam do Tarnopola po 
listy od tatusia, gdyż tatuś listy adresował do cioci. 
Jednego dnia pojechałam do cioci. Byłam tam trzy dni. W 
piątek, t.j. 12 kwietnia chciałam jechać do domu. Ciocia 
nie chciała mnie puścić, ale mnie coś ciągnęło do domu. 
Poszłam na stację, nie dostałam biletu i poszłam pieszo do 
domu.  
Spokojnie kładliśmy się spać nie przeczuwając nic, aż tu 
nad ranem (sobota 13 kwietnia 1940 r.- dop. red.)  słyszę 
straszne pukanie do drzwi. Mnie zdawało się, że to wujek, 
gdyż śniło mi się, że wujek puka. Nie chciało mi się 

otworzyć, aż tu słyszę, że ktoś wali w drzwi frontowe. 
Mamusia wstała i otworzyła. W przedpokoju usłyszałam 
rozmowę i męskie głosy. Przez ciało przeleciał mi lekki 
dreszcz... Przeczuwałam, że zdarzyło się coś złego! 
Romka pobiegla do pokoju. Usłyszałam płacz. To Romka 
płacze. Nałożyłam fartuszek i boso biegnę zobaczyć. 
W drzwiach stanęłam jak wryta! Na środku pokoju stoi 
bolszewik i kilku Ukraińców. Przy drzwiach stoi 
bolszewik milicjant. Kazali nam pakować rzeczy, zbierać 
się, gdyż przesiedlają nas na drugi obłast (region-
dop.red.). 
Straszna rozpacz. Józio i Zosia chorzy! Jak z nimi jechać? 
Każą nam się spieszyć. Pakujemy co możemy. Nikt nie 
wie, że nas wywożą. Dowiedział się wreszcie nasz sąsiad. 
Udało się jemu przynieść chleba i jeszcze coś, ale już 
zapomniałam. Gdy rzeczy były spakowane, kazali nam 
ładować na wozy. Potem, gdy wszystko było załadowane, 
mówili nam: -siadać.  

 

Kopia 
oryginalnego 
zapisu w 
zeszycie 
Pamiętnika. 

Piękne równe 
pismo 
odręczne. 

Wozy ruszyły. Mżyło. Opanowała nas straszna rozpacz, 
że zostawiamy nasz ukochany dom, i wszystko co było 
nam bliskie. Żegnaliśmy nasz dom ze łzami, nie 
wiedzieliśmy na jak długo... Cały czas byłam obrócona w 
stronę domu, po chwili znikł z oczu. Żegnaliśmy go z 
daleka, ale sercu był bliski. Nie tak dawno jeszcze 
byliśmy razem, a dziś jedziemy w nieznaną dal bez tatusia 
i nie wiadomo kiedy wrócimy pod rodzinny dach.  
Mijając domy widzimy, że ludzie już powstawali. Każdy 
wybiegał, nie wierzyli swoim oczom, że nas wywożą. 
Tatuś mój był bardzo lubiany przez tutejszych chłopów, 
zarówno Polaków jak i Ukraińców. Wiozą nas przez wieś, 
gdzie niegdzie ktoś wyjdzie, stanie, popatrzy, czasami 
nawet popłacze... Coraz to ktoś podszedł do wozu i co 
miał pod ręką to  rzucił na wóz, gdyż nie można było 
bliżej podejść. Mijamy kościół, żegnamy Dom Boży i nie 
wiemy również kiedy zobaczymy kościoł, gdyż 
jechaliśmy do kraju o którym mówiono, że tam Boga 
niema. Minęliśmy naszą wieś. Wozy bardzo powoli jadą. 
Konie jak gdyby wiedziały, że nas wiozą na biedę i nie 
chcą ciągnąć. 
W następnej wsi też nas żegnają, gdyż tatuś uczył tam 
przez trzy lata i również nas znali. Minęliśmy tę wieś. 
Wyjechaliśmy na pole, chlupanina straszna. Konie nie 
mogą ciągnąć, są strasznie zmęczone. Mamy jeszcze 
przejechać cztery kilometry do stacji. Minęliśmy 
Berczowie. Na tej stacji mają nas ładować do pociągu. 
Gdy podjechaliśmy do stacji, zobaczyliśmy dużo pustych 
furmanek. Na torach stały wagony towarowe z ludźmi. 
Nas wsadzili do pustego wagonu. Po chwili zajechało 
kilka wozów z nowym ładunkiem, a później jeszcze 
więcej. Do naszego wagonu załadowali ludzi z 
Petrykowa. Znachodziła się tu również moja koleżanka z 
ławy szkolnej, Irka Minczanowka. Na tej stacji pociąg stał 
cały dzień. Wujek do nas przychodził kilka razy, zawsze 
coś przyniósł. W nocy pociąg ruszył do Tarnopola, gdzie 
przez trzy dni stał. Tam przeładowali nas do wagonów 
sowieckich, również towarowych. 
W czasie przeładowania, NKWD zabrało mamusię na 
rozmowę. Ja z Romką musiałam wszystko przenieść. 
Ciężko nam było, ale musiałyśmy! A mamusia nie 
przychodziła. Bardzo martwiliśmy się, gdyż baliśmy się 
żeby jej nie aresztowali. Nareszcie mamusia przyszła. 
Bardzo ucieszyliśmy się, że przynajmniej pojedziemy z 
mamusią, a nie sami. 



Co chwila ktoś do nas przychodził, nie tylko z krewnych, 
ale i ludzie z tej wsi w której mieszkaliśmy. Przynosili co 
mogli. Bardzo dziękowaliśmy za ich dobre serce. Dopiero 
wtedy poznałam jak oni lubili i byli przywiązani do 
mojego tatusia. We wtorek pociąg ruszył w nieznaną dal. 
Mijaliśmy nasze wsie z żalem i bólem serca. W 
Podwołoczyskach pociąg zatrzymał się trochę dłużej.  
 

Był to ostatni postój na ziemi polskiej. 
Pociąg ruszył. Jedziemy dalej. Niezadługo mamy mijać 
granicę i żegnać naszą matkę Polskę, która nas karmiła. O 
godzinie w pół do drugiej pożegnaliśmy na długo, a może 
na zawsze naszą Ojczyznę. Ufamy mocno, że kiedyś 
wrócimy... 
dalszy ciąg w następnym numerze!   

Alfabet Józefa Piłsudskiego
Gdyby Józef Piłsudski pojawił się we współczesnych mediach, wzbudziłby falę oburzenia.  

Jego uwagi są bez ogródek, dosadne, celne, dowcipne. 
Niżej wybór wypowiedzi Marszałka, opracowany przez: K. Hejke, M. Michalska, P. Lisiewicz 

 

Agentura  
Agentury obce to jest zjawisko stałe i 
codzienne, towarzyszące nam rok za 
rokiem, dzień za dniem, jest to część 
naszego życia tak wielka i tak starannie w 
stosunku do nas ułożona, że nasza praca - 
że tak powiem - jest współbieżna z pracą 
agentur obcych (.). Podczas kryzysów - 
powtarzam - strzeżcie się agentur. Idźcie 
swoją drogą, służąc jedynie Polsce, 
miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, 
co służą obcym.  
Ambicja  
Kiedy przypomnę sobie nasz ówczesny 
stan ducha, to obok ideałów politycznych 
znajdę w nim na dnie zaciekłą 
wewnętrzną ambicję; pomimo że byliśmy 
samotni, że była nas garstka, okazać 
chcieliśmy się godnymi wielkiej 
przeszłości żołnierza polskiego, 
chcieliśmy wywołać w duszy wielki 
oddźwięk pancernej przeszłości Polski.  
Cenzura  
Dosyć sobie przedstawić ludzi, którzy nie 
mają prawa czytać niesfałszowanej 
historii swego narodu: dosyć widzieć 
utwory naszych wieszczów, pokaleczone 
brutalną ręką cenzorów; dosyć pomyśleć, 
że istnieje nowoczesne społeczeństwo, w 
którym stronnictwa polityczne albo są 
pozbawione prawa istnienia, albo w 
najlepszym razie skazane na 
przemawianie potwornym, niewolniczym 
językiem Ezopa; dosyć wyobrazić sobie, 
że szeroka, tak bolesna dla nas 
działalność rządowa podlegać nie może 
wcale publicznej krytyce - a często nawet 
zwykłemu omówieniu; dosyć tego 
wszystkiego, by wiedzieć, jak nie 
odpowiadającym potrzebom 
społeczeństwa jest stan legalnego słowa 
drukowanego, jak poniżająco wyglądamy 
wobec innych narodów.  
Doktryny  
Dajcie mi spokój z doktrynami, 
nienawidzę tego słowa.  
Dziennikarze  
Jest w zwyczaju najmowanie siebie i 
swego pióra do oszczerstwa. Tacy, co się 
tak wynajmują i są dobrymi w tym 
zakresie fachowcami, robią majątek, są 
cenieni.  
Egzamin  
Z tym zdawaniem egzaminu w walce o 

niepodległość to nie taka prosta sprawa. 
Ten egzamin zdaje się wielokrotnie, zdaje 
się go przez całe życie, a co gorsza, na 
ostatnim egzaminie można się ściąć.  
Geopolityka  
Najgorszą rzeczą w polityce jest polityka 
zygzaków. Polska nie może się do tego 
przystosować, jest to niemożliwe, w 
swym położeniu geograficznym musi być 
przewidująca i nie może prowadzić 
polityki o linii zmiennej.  
Godność  
(.) proszę tylko, byś nie robił ze mnie 
"dobrego oficera lub mazgaja i 
sentymentalistę", tj. człowieka 
poświęcenia, rozpinającego się na krzyżu 
dla ludzkości, czy czego tam. Byłem do 
pewnego stopnia takim, lecz było to za 
czasów młodości górnej i chmurnej; teraz 
nie, to minęło i minęło bezpowrotnie, to 
mazgajstwo i krzyżowanie się dokuczyło 
mi, gdym na naszych inteligentów 
patrzył; takie to słabe i beznadziejne. 
Walczę i umrę jedynie dlatego, że w 
wychodku, jakiem jest nasze życie, żyć 
nie mogę, to ubliża - ubliża mi jako 
człowiekowi z godnością nie niewolniczą! 
Niech dzieci się bawią w hodowanie 
kwiatów czy socjalizmu, czy polskości, 
czy czego innego w wychodkowej (nawet 
nie klozetowej) atmosferze - ja nie mogę. 
To nie sentymentalizm, nie mazgajstwo, 
nie maszynka ewolucji społecznej, czy 
tam co - to zwyczajne człowieczeństwo. 
Chcę zwyciężyć, a bez walki i to walki na 
ostre, jestem nie zagajnikiem nawet, a 
wprost bydlęciem, okładanym kijem czy 
nahajką. (.) Nie rozpacz, nie poświęcenie 
mną kieruje, a chęć zwyciężenia, 
przygotowania zwycięstwa.  
Indywidualizm 
Polska to jeden wielki kołtun, trzeba 
przedtem dobrze grzebieniem ten kołtun 
rozczesać, aby każdy włos był z osobna, a 
wtedy może da się kosę zapleść.  
Kapitulanctwo  
Ziuk, posłany zostałeś tu do tej Polski za 
karę za jakieś straszne przewinienie w 
dawnych twoich przeżyciach.  
Ty z natury ryzykant, z przyrodzenia 
wojownik musisz odbyć swą wędrówkę 
karną po ziemi wśród narodu, który 
ryzyka boi się jak czart święconej wody, 
na zimne jeszcze dmucha, a przed każdą 

walką natychmiast ustępuje. No i cóż 
poradzisz, musisz misję czy tam karę 
odbyć do końca.  
Gdy naród nie chciał wojny, tyś 
zaryzykował wojnę w imieniu twego 
narodu. Za karę trafiłeś od razu do 
więzienia. Miałeś zadatki na wodza, 
kochany naród obciął ci zaraz skrzydełka 
i powiedział: Halt! Bratku, idź tak jak 
twój narodek miły na najemnika 
pogardzanego. Teraz zaś mało ci jeszcze! 
Cały naród czynu czeka! czynu wielkiego 
poddania się! czynu cudownego bez 
ryzyka, czynu sprzedania się za spokój i 
bez odpowiedzialności. A tobie mało 
jeszcze! Chcesz ryzyka niesprzedawania 
się? Chcesz szaleńcze pozostać sobą i 
walczyć? (z listu do Michała 
Sokolnickiego, 14 listopada 1915 r.)  
Kłamstwo  
Prawo walki o byt jest prawem istnienia 
w świecie. Ten jest słabszy, kto buduje na 
kłamstwie i fałszu, w porównaniu z tym, 
który buduje na prawdzie. Jak w walce 
wódz, który opiera się na kłamliwych 
wieściach, który się kłamliwymi 
raportami kieruje, idzie do przegranej, tak 
samo naród, który na kłamstwie buduje 
swe myśli, idzie do pewnej zguby.  
Komizm  
Ja nie patrzę na rzeczy tragicznie, ja 
raczej skłonny jestem do komizmu.  
Legalizm  
Jeśli mogą być jakieś wahania w wyborze 
środków, kiedy się chce pozostać w 
ramach legalności, to nie ma ich tam, 
gdzie celem jest ocalenie Polski.  
Media  
Był cień, który biegł koło mnie - to 
wyprzedzał mnie, to zostawał w tyle. 
Cieniów takich było mnóstwo, cienie te 
otaczały mnie zawsze, cienie nieodstępne, 
chodzące krok w krok, śledzące mnie i 
przedrzeźniające. Czy na polu bitew, czy 
w spokojnej pracy w Belwederze, czy w 
pieszczotach dziecka - cień ten 
nieodstępny koło mnie ścigał mnie i 
prześladował. Zapluty, potworny karzeł 
na krzywych nóżkach, wypluwający 
swoją brudną duszę, opluwający mnie 
zewsząd, nie szczędzący niczego, co 
szczędzić trzeba - rodziny, stosunków, 
bliskich mi ludzi, śledzący moje kroki, 
robiący małpie grymasy, przekształcający 



każdą myśl odwrotnie - ten potworny 
karzeł pełzał za mną jak nieodłączny 
druh, ubrany w chorągiewki różnych 
typów i kolorów - to obcego, to swego 
państwa, krzyczący frazesy, 
wykrzywiający potworną gębę, 
wymyślający jakieś niesłychane historie, 
ten karzeł był moim nieodstępnym 
druhem, nieodstępnym towarzyszem doli 
i niedoli, szczęścia i nieszczęścia, 
zwycięstwa i klęski.  
Moskale  
Mógłbym nazwać swe dzieciństwo - 
sielskim, anielskim. Mógłbym - gdyby nie 
zgrzyt jeden, zgrzyt, który sępił czoło 
ojca, wyciskał łzę z oczu matki i głęboko 
się wrażał w mózgi dziecięce. Tym 
zgrzytem było świeże wspomnienie o 
klęsce narodowej 1863 r.... Wszystkie zaś 
marzenia moje koncentrowały się 
wówczas koło powstania i walki orężnej z 
Moskalami, których z całej siły 
nienawidziłem, uważając każdego z nich 
za łajdaka i złodzieja.  
Niemożliwe  
Gdy w życiu mądra spotka cię przestroga: 
głową muru nie przebijesz - nie wierz 
temu.  
Niepodległość  
Polacy chcą niepodległości, lecz 
pragnęliby, aby ta niepodległość 
kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi 
- a niepodległość jest dobrem nie tylko 
cennym, ale i bardzo kosztownym.  
Niewolnicy  
W psychice i moralności społeczeństwa 
naszego niewola polityczna poczyniła 
takie spustoszenia, jak w strategicznym 
urządzeniu kraju.  
Opór  
Żadne zdrowe społeczeństwo nie będzie, 
bez zdobycia się na opór czynny, znosić 
gospodarki bandytów, podtrzymywanych 
przez władzę, i władz, podtrzymywanych 
przez bandytów.  
Pamięć  
Jestem wyznawcą zasady, że ten, kto nie 
szanuje i nie ceni swojej przeszłości, to 
nie jest godzien szacunku teraźniejszości 
ani prawa do przyszłości.  
Patriotyzm  
W sercach szlachetnych nieszczęście i 
poniżenie kraju jest zawsze źródłem 
patriotyzmu. 
Pływanie  
Są dwa systemy nauki pływania.  
Jeden - rzucić ucznia od razu na głęboką 
wodę i, dawszy mu ogólne wskazówki 
umiejętnego zachowania się w wodzie, 
pozostawić mu zupełną swobodę.  
Ten - stwarza dzielnych i silnych 
pływaków.  
Drugi - otoczyć ucznia pęcherzami, wziąć 
go na linkę i, broń Boże, nie dopuszczać, 
by choć raz napił się wody - ten znowu 
stwarza mazgajów, bojących się wody i 
oglądających się za "szczegółami" nauki 
pływania i za łaskawą opieką linki i 
pęcherza.  

Jestem zawsze za pierwszym systemem. 
A gdy czas nagli, gdy potrzebni są 
pływacy, nie zatrzymałbym się nawet 
przed zatonięciem kilku czy kilkunastu 
niezdatnych do pływania.  
 

Podziały  
Jednym z przekleństw naszego życia, 
jednym z przekleństw naszego 
budownictwa państwowego jest to, żeśmy 
się podzielili na kilka rodzajów Polaków, 
że mówimy jednym polskim językiem, a 
inaczej nawet słowa polskie rozumiemy, 
żeśmy wychowali wśród siebie Polaków 
różnych gatunków, Polaków z trudnością 
się porozumiewających, Polaków tak 
przyzwyczajonych do życia według 
obcych szablonów, według obcych 
narzuconych sposobów życia i metod 
postępowania, żeśmy prawie za swoje je 
uznali, że wyrzec się ich z trudnością 
możemy.  
 

Posłowie  
Jeżeli pan przysłuchiwał się kiedykolwiek 
uważnie, co jest trudne, obradom panów 
posłów, to musiał pan dostrzec, że pan 
poseł chce być nadinżynierem, 
nadkonduktorem, nadlekarzem, 
nadprawnikiem, nadagronomem, 
nadrządem, nadprezydentem - i szuka, że 
tak powiem, swojej chwały w bredzeniu 
tak, że uszy więdną. Albowiem takiego 
uniwersalnego człowieka nie ma na całym 
świecie.  
Potworki  
Nasz orzeł jest biały, jedną ma naturalną 
głowę, a szpony dość ostre, by potworki 
(dwugłowe orły - rosyjski i niemiecki - 
przyp. PL) zwyciężać i gniazda swojego 
bronić.  
Przełomy  
Wszystko to, czego człowiek nieraz się 
wstydzi i co przy szarzyźnie życia przed 
najbliższymi ukrywa, to w chwili 
przełomów i kryzysów, pod gorącym 
oddechem wypadków przejawia się i w 
całej nagości występuje.  
 

Przyszłość  
Przed Polską leży i stoi wielkie pytanie: 
czy ma być państwem równorzędnym z 
wielkimi potęgami świata, czy ma być 
państwem małym, potrzebującym opieki 
możnych? Na to pytanie Polska jeszcze 
nie odpowiedziała. 
Rosja  
Dusza Rosjanina, jeśli nie każdego, to 
prawie każdego jest przeżarta bakcylem 
nienawiści i niepokoju w stosunku do 
każdego wolnego Polaka i do idei wolnej 
Polski.  
Oni są łatwi i zdolni do uczucia wielkiej 
nawet przyjaźni i będą was kochać 
szczerze i serdecznie, jak rodzonego 
brata, do chwili, nim nie poczują, że w 
sercu swoim jesteście wolnym 
człowiekiem i boicie się ich miłości, w 
której dominującym pierwiastkiem jest 
żądza opieki nad wami, inaczej mówiąc - 

władzy.  
 

Sędziowie  
Sędziów znajdziemy w naszych 
dzieciach, dzieci nasze, te dorastające 
obecnie małe główki, które ciekawymi 
oczkami już teraz na nas spoglądają 
nieraz z trwogą będą szukać w stronicach 
historii, gdzie byli ich rodzice.  
 

Siła  
Siła bez wolności i sprawiedliwości jest 
tylko przemocą i tyranią. Sprawiedliwość 
i wolność bez siły jest gadulstwem i 
dzieciństwem.  
 

Sprawiedliwość  
Sprawiedliwość narody muszą brać same.  
 

Systematyczność  
Nigdy nie byłem systematyczny i żaden 
system mną nie kierował.  
 

Tchórzostwo  
Chcę właśnie sobą (.) podkreślić tę 
gorzką, bardzo gorzką prawdę, że w 
społeczeństwie, które walczyć o siebie nie 
umie, które cofa się przed każdym batem, 
spadającym na twarz, ludzie ginąć muszą 
nawet w tem, co nie jest szczytnem, 
pięknem i wielkiem.  
Traktaty  
Z traktatami, moi panowie, jest tak samo 
jak z kwiatami i dziewictwem. To trwa 
tyle, ile trwa.  
Upór  
Jestem jak Litwin, uparty - długo myślę, 
lecz od postanowienia nie odwodzą mnie 
trudności. 
  

Warcholstwo  
Jeśli się chce pomiędzy swoimi być 
prorokiem, jest się zwykle w ich 
mniemaniu warchołem.  
 

Wielbiciele  
Powoływać się na Kościuszkę, 
posługiwać się jego imieniem, zachwycać 
się nim i solidaryzować się z jego 
ideałami może każdy bezkarnie, bez 
konsekwencji i kosztów.  
Bo Kościuszko nie żyje. Kto solidaryzuje 
się ze mną, musi płacić wysiłkiem, męką, 
trudem, ofiarą z wolności, z życia. 
Kiedyś, gdy mnie już nie będzie, będę 
miał także miliony równie zapalczywych i 
podobnie nieryzykujących wielbicieli.  
 

Współwinni  
Dopóki niewolnik lub wyzyskiwany bez 
szemrania krzywdy znosi, dopóki kark 
swój pokornie schyla, dopóty jest 
pochyłym drzewem, o którym przysłowie 
mówi, że na nie kozy skaczą, dopóty jest 
on współwinnym niewoli i krzywdy 
swojej.  
 

Zwycięstwo  
Być zwyciężonym i nie ulec, to 
zwycięstwo; - zwyciężyć i spocząć na 
laurach, to klęska. 
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- Prognozy demograficzne dla Polski. Prognozy 
demograficzne dla Polski są niepokojące. Demografowie 
przewidują nie tylko zmniejszenie się liczby ludności, ale 
także znaczny wzrost udziału osób starszych w ogóle 
społeczeństwa. Sytuację pogarsza także fakt, że wciąż za 
granicę wyjeżdża stosunkowo duża liczba Polaków w wieku 
produkcyjnym. Polskie perspektywy demograficzne nie są 
najlepsze. Są wręcz tragiczne. Polska zajmuje obecnie 209. 
miejsce na świecie pod względem dzietności.
- Wstrzymanie pieniędzy przez Unię Europejska na 
polskie drogi.  Komisja Europejska poinformowała o 
wstrzymaniu wypłaty 3,5 mld zł z funduszy  UE na projekty 
drogowe zarządzane przez GDDKiA w ramach programu 
Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej. 
Środki te wstrzymano do chwili, gdy zostaną wyjaśnione 
ewentualne nieprawidłowości i wzmocniony system kontroli 
wydatkowania środków. Straty Polski mogą wynieść nawet 
kilka miliardów euro. Wiceprzewodniczący sejmowej 
Komisji Infrastruktury przewiduje, że po "wpadkach 
drogowych" Komisja Europejska szczegółowiej przyjrzy się 
także innym inwestycjom na terenie Polski. 
- Platforma Obywatelska zawsze mówi jednym głosem.  
- Nie będę tolerował, póki jestem szefem PO, zachowań, 
które zagrażałyby jedności Platformy w tych sprawach, w 
których jedność jest niezbędna. W Platformie nie ma frakcji. 
Na początku istnienia Platformy mieliśmy kłopoty z posłami, 
którzy wyobrażali sobie, że anarchizm jest cnotą. Nie będę 
tolerował, póki jestem szefem Platformy, zachowań, które 
zagrażałyby jedności Platformy, w tych sprawach, w których 
jedność jest niezbędna. Posłowie o tym wiedzą.  Od moich 
współpracowników, którzy są w podległości urzędowej, czyli 
od moich ministrów, oczekuję lojalności i sam staram się 
wobec nich być lojalnym. Jeśli komuś nie odpowiada 
funkcjonowanie w formacji politycznej, która ma swoje 
zasady, cele, to może w każdej chwili znaleźć się poza tą 
formacją. Mam nadzieję, że nie będzie tego typu potrzeby – 
oświadczył premier RP Donald Tusk. 
- MSZ rozdziela pieniądze dla polonijnych mediów. 
Niektórzy protestują, gdyż nieprzyznanie w 2013 r. przez 
MSZ grantów mediom polonijnym w wielu krajach, gdzie 
wydawane są polonijne czasopisma i portale internetowe, 
skazuje wiele z nich na zawieszenie lub zamknięcie 
działalności. List mediów polonijnych został skierowany do 
dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za 
Granicą w MSZ Barbary Tuge-Erecińskiej, a także do 
przewodniczącego senackiej Komisji Spraw Emigracji i 
Łączności z Polakami za Granicą Andrzeja Persona oraz 
przewodniczącego sejmowej Komisja Łączności z Polakami 
za Granicą Adama Lipińskiego. W liście podkreślono, że 
skromne środki, jakie mogą pozyskać od lokalnych 
sponsorów, nie starczają na pokrycie nawet podstawowych 
kosztów utrzymania redakcji. "I nie chodzi tu tylko o koszty 
druku czy dystrybucji, gdyż te obniżamy do minimum, 
rozwijając wydania w wersji elektronicznej" - zaznaczono w 
liście. (6/02/2013 –PAP). Według sygnatariuszy listu, 
dzisiejsza migracja Polaków, głównie w celach 
zarobkowych, niesie ze sobą ryzyko asymilacji, jakże często 
mylonej z integracją, toteż na mediach polonijnych spoczywa 
obecnie szczególna odpowiedzialność 
- W podlodowcowym jeziorze na Antarktydzie 
odnaleziono życie. Zeszłoroczne badania przez Rosjan na 
Antarktydzie podlodowcowego Jeziora Wostok, izolowanym 
od milionów lat akwenie, nie spełniły oczekiwań, gdyż nie 
znaleziono śladów życia, a woda była raczej jałowa.  

W międzyczasie Amerykanie zdołali się dostać 
podlodowcowego akwenu, Jeziora Whilans w Zachodniej 
Antarktydzie. Próbki wody pobranej przez ich urządzenia 
zawierają żywe komórki. Pierwsze analizy wskazują, że 
komórki zidentyfikowane w wodzie aktywnie wykorzystują 
tlen. Odkryte organizmy pozostawały w hermetycznym 
środowisku przez przynajmniej 100 tysięcy lat.  
W przypadku tego typu odkryć zawsze pozostaje pytanie, czy 
to życie nie zostało przypadkiem wprowadzone do jeziora. 
Jednak odkryto też pozostałości po obumarłych mikrobach, 
co wskazuje, że w tym przypadku nie mamy do czynienia ze 
skażeniem. Informacja o odkryciu rozpaliła emocje ponieważ 
otwiera to możliwości do odnalezienia pozaziemskich 
organizmów na niektórych dużych księżycach lodowych na 
orbicie Saturna i Jowisza. Badania prowadzone na 
Antarktydzie stanowią swoiste "proof of concept" dla 
przyszłych misji w kierunku ciał niebieskich takich jak 
Europa czy Tytan. 
- Kto ile płaci za gaz Gazpromu (gaz z Rosji)? Rosyjska 
gazeta „Izwiestija” opublikowała dane, które pochodzić mają 
z przecieku z samego Gazpromu. Do tej pory podawano ceny 
szacunkowe. Polityka Gazpromu skonstruowana jest w ten 
sposób, że każde z państw podpisuje długoterminowe i 
dwustronne kontrakty na dostawy. Na ich podstawie 
ujawnienie rzeczywistych cen, oznacza złamanie tajemnicy 
handlowej.  Okazuje się, że wśród 23 państw pobierających 
gaz z Rosji, Polska w roku 2012 zajmuje 22 pozycję 
najwyższych cen za m3. Najwięcej gazu w Polsce zużywa 
przemysł chemiczny, a to nie tylko kojarzące się z 
rolnictwem nawozy, a już praktycznie wszystko, od leków po 
plastikowe opakowania. Gaz może będzie tańszy, ale na 
Gazprom specjalnie nie powinniśmy liczyć. Technologie 
łupkowe i LNG mogą w dłuższej perspektywie poprawić 
sytuację. Z pewnością nie stanie się to z dnia na dzień, ale 
już teraz zwiększenie wydobycia gazu łupkowego i 
powstające jak grzyby po deszczu terminale LNG, tworzą 
coś na kształt światowego rynku gazu. 5 listopada 2012  roku 
udało się wynegocjować z Gazpromem niższe ceny. Ile 
dokładnie Polska płaci obecnie za gaz, to już sprawa poufna. 
- Rocznica masowej deportacji Polaków. 10 lutego 1940 r. 
władze sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech 
masowych deportacji obywateli polskich, w czasie której - 
według danych NKWD - do północnych obwodów Rosji i na 
zachodnią Syberię wywieziono około 140 tys. ludzi. W 
czasie transportu ludzie umierali z zimna, głodu i 
wyczerpania. Decyzję o deportacji wydała 5 grudnia 1939 r. 
Rada Komisarzy Ludowych. Przez następne dwa miesiące 
trwały przygotowania do jej przeprowadzenia, w czasie 
których sporządzano listy i prowadzono "rozeznanie terenu". 
Wywózka objęła chłopów, mieszkańców małych miasteczek, 
rodziny osadników wojskowych oraz pracowników służby 
leśnej. Jej przebieg nadzorował osobiście Wsiewołod 
Mierkułow - zastępca szefa NKWD Ławrientija Berii. 
Deportacja przeprowadzona przez NKWD 10 lutego 1940 r. 
odbyła się w straszliwych warunkach, które dla wielu były 
wyrokiem śmierci. W czasie jej realizacji temperatura 
dochodziła nawet do minus 40 stopni C.  
Na spakowanie się wywożonym dawano od kilkunastu do 
kilkudziesięciu minut. Bywało i tak, że nie pozwalano zabrać 
ze sobą niczego. Deportowanych przewożono w wagonach 
towarowych z zakratowanymi oknami, do których ładowano 
po 50 osób, a czasami więcej. Podróż na miejsce zsyłki 
trwała niekiedy nawet kilka tygodni.  
 



Wśród deportowanych Polacy stanowili mniej więcej   
82.procent. Wywożono również Ukraińców i Białorusinów - 
pracowników leśnych. Po dotarciu na miejsce zsyłki 
zesłańców czekała niewolnicza praca, nędza, choroby i głód. 
Kolejne deportacje obywateli polskich przeprowadzono w 
kwietniu i czerwcu 1940 r. Ostatnią rozpoczęto w przededniu 
wojny niemiecko-sowieckiej pod koniec maja 1941 r.  

     

W sumie według danych NKWD w czterech deportacjach 
zesłano około 330 - 340 tysięcy osób. 
- Film dokumentalny „Anatomia upadku” Anity Gargas 
o katastrofie smoleńskiej. Film zawiera zeznania Rosjan, 
którzy byli bezpośrednimi świadkami katastrofy. Zeznania te 
zaprzeczają wersji oficjalnej, według której polski tupolew, po 
tym jak zahaczył o brzozę, odwrócił się do góry kołami, zanim 
rozbił się o ziemię. Film „Anatomia upadku” zawiera wycinki z 
amatorskich filmów nakręconych przez funkcjonariuszy 
rosyjskich, pokazujących celowe niszczenie wraku kilka dni po 
katastrofie. Różne jego części zostały skradzione i sprzedane 
miejscowym złomiarzom (co potwierdza jeden z mieszkańców 
zamieszanych w ten proceder, sfilmowany z ukrytą twarzą). 
Dodatkowo samolot został umyty przed ceremonią 
upamiętnienia tragedii z 10 kwietnia 2010 r.  
- Papież Benedykt XVI abdykuje. Papież Benedykt XVI 
poinformował, że zakończy pontyfikat 28 lutego o godz. 20. 
Wówczas rozpocznie się okres sede vacante - powiedział 
rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi.  
Pełny tekst oświadczenia papieża Benedykta XVI:
"Najdrożsi Bracia,  
zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech 
kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o 
wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po 
wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem 
pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już 
wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę 
Piotrową.  
Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej 
istocie powinna być spełniona nie tylko przez czyny i słowa, 
ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i 
modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i 
głosić Ewangelię w dziesiejszym świecie, podlegającym 
szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim 
znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, 
jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na 
tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego 
wykonywania powierzonej mi posługi. 
Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną 
wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa 
Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 
19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od 
godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie 
zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy 
do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla 
wyboru nowego Papieża. Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze 
szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście 
ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich 
moich niedoskonałości. 
Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego 
Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego 
najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną 
dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża.  
Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć 
całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu 
Kościołowi Bożemu".  
Pontyfikat Benedykta XVI trwał 8 lat, a Joseph Ratzinger 
jest 265. papieżem. 
 

- Konklawe - wybór nowego papieża ma się rozpocząć w 
połowie marca 2013 roku w Watykanie. Następcę Benedykta 
XVI wybiorą kardynałowie, którzy nie ukończyli jeszcze 80. 
roku życia. Jest ich obecnie 117, ale  wiadomo, że nie wszyscy 
przybędą na konklawe. Z tymi, którzy już są w Rzymie, papież 
pożegna się o godzinie 11 w dniu 28 lutego br. O godz. 17 
wystartuje śmigłowiec, który zawiezie papieża do Castel 
Gandolfo. Benedykt XVI pozdrowi z balkonu mieszkańców 
tego miasteczka oraz pielgrzymów. Potem przejdzie do swego 
apartamentu. Punktualnie o godz. 20.00 spod jego drzwi odejdą 
halabardnicy Gwardii Szwajcarskiej.  
Będzie to symboliczne zakończenie pontyfikatu. 
- Zmiany w rządzie RP. Bartłomiej Sienkiewicz został 
nominowany nowym ministrem spraw wewnętrznych. 
Bezpartyjny fachowiec, prawnuk Henryka Sienkiewicza, 
wieloletni doradca premiera Donalda Tuska, blisko związany 
najpierw z dawną Unią Wolności, a potem z Platformą 
Obywatelską.  
- Narządy ludzkie będą wkrótce drukowane na drukarce. 
Być może już wkrótce możliwe będzie wydrukowanie nowych, 
w pełni funkcjonalnych narządów. Brzmi to jak science-fiction, 
ale już teraz drukarki 3D używające organicznego „tuszu’ z 
komórek macierzystych są w stanie wydrukować fragmenty 
naczyń krwionośnych. Liderem badań w tym zakresie jest 
amerykańska firma Organovo, która ogłosiła strategiczny alians 
z inną firmą biotechnologiczną ZenBio specjalizującą się w 
komórkowej medycynie regeneracyjnej. Firmy postarają się 
udoskonalić technologię, w której komórki są umieszczone w 
specjalnym wkładzie drukarki, a następnie warstwa po warstwie 
tworzą pożądany kształt.   
Pomimo oczywistych korzyści medycznych tej metody, może to 
również powodować wiele zagrożeń w przyszłości.  Można 
sobie nawet wyobrazić wydrukowanie całego człowieka. 
Klonowanie weszłoby wtedy na zupełnie nowy poziom. Duże 
uczelnie, laboratoria badawcze i instytuty biomedyczne 
informowały już o drukowaniu eksperymentalnych zastawek 
serca, chrząstek stawu kolanowego, implantów kostnych, 
komórek nerkowych, a nawet fragmentów naczyń 
krwionośnych.  
Z biegiem czasu, inżynierowie majá nadzieję wydrukować 
tkanki odpowiednie do zabiegów chirurgicznych, a także całe 
organy, które będą mogły być używane do przeszczepów. 
- Polska zbuduje pierwszy czołg po II wojnie światowej. 
Powstanie nowy stuprocentowo polski czołg. Kontynuatorem 
chlubnej tradycji zakładów PZinż ma być konsorcjum firm z 
Bumarem na czele. Jak informuje polska-zbrojna.pl Konsorcjum 
zbuduje dla wojska uniwersalną platformę gąsienicową, która 
może być zabudowywana, jako czołg lub bojowy wóz piechoty. 
Konstrukcja ma zostać oparta na doświadczenia przy swoistym 
proof-of-concept w zakresie budowy broni pancernej, jaki 
podjęli kilka lat temu inżynierowie z Ośrodka Badawczo 
Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych w skrócie OBRUM. 
Efektem ich pracy była konstrukcja ochrzczona Anders.  
W sumie stworzenie Andersa kosztowało około 10 milionów 
dolarów i to wtedy właściwie powstał pierwszy polski czołg po 
II wojnie światowej. Nie został jednak dopuszczony do 
produkcji, ponieważ zawierał funkcjonalności, których nasze 
wojsko nie chciało, a nie zawierał tego, czego by od niego 
oczekiwano. Padają sugestie, że jeśli Konsorcjum z Bumarem 
wygra przetarg to może powstać nawet 1000 czołgów. Polska 
armia posiada obecnie około 900 czołgów, z czego 
zdecydowana większość, bo aż 500 sztuk to przestarzałe T-72. 
Jest też kilka egzemplarzy jego modyfikacji zwanej PT-91. 
Najnowocześniejszymi czołgami w naszych siłach zbrojnych są 
Leopardy 2A4, których mamy 128. Są to konstrukcje z lat 
osiemdziesiątych i zostały nam darowane przez Bundeswehrę, 
bo było to tańsze od złomowania. 
Opracowała dla Wiadomości Polonijnych:  
                                Barbara M.J.Kukulska 
 



Agnieszka i Jakub Pająkowie 
z Juba w Sudanie Południowym 

„Nie tak to miało być” 
Planowaliśmy podróż z Południowej Afryki do 

Sudanu Południowego we trójkę: Jakub i Agnieszka 
Pająk plus nasz kolega Jarek Rogalski z Polski. 
Spotkaliśmy się w Johannesburgu, gdzie dzięki 
poradzie pani Barbary Kukulskiej trafiliśmy do Jenny 
Guest house – zacisznej ostoi pani Bożeny 
Lubasińskiej w Atlasville. Aby zrealizować plan 
podróży Johannesburg - Juba potrzebny był nam 
wytrzymały terenowy samochód. Wkrótce w nasze 
ręce trafiło wymarzone auto, toyota land cruiser fzj. 
Już żadne bezdroża nam niestraszne. Porównując z 
Sudanem Południowym południowoafrykańska 
biurokracja jest dość uciążliwa, jednak dzięki pomocy 
Polonii z Johannesburga, procedury rejestracyjne i 
eksportowe stały się jaśniejsze. Szczególne 
podziękowania dla pani Bożeny i jej syna Tomka 
Lubasińskiego oraz dla pana Tadeusza Rogoży, 
którzy pomiędzy swoimi biznesami znajdywali dla 
nas czas.   

W Johannesburgu kupiliśmy trochę sprzętu 
kempingowo-turystycznego oraz jedzenie na wyjazd 
(np. w niemieckim sklepie udało się dostać świetny 
chleb, a także kiełbasy przypominające nasze 
krajowe wyroby). Objadaliśmy się także serami i 
innymi frykasami, których brakuje nam na co dzień w 
Sudanie Południowym, gdzie mieszkamy i pracujemy 
już blisko trzy lata. Po ponad tygodniu w 
Johannesburgu spędzonym na załatwianiu 
formalności dotyczących eksportu samochodu i 
zakupach, 15 lutego wyruszyliśmy na południe. 
Według wstępnych zamiarów mieliśmy realizować 
trasę: RPA-Lesotho–RPA– Swaziland–RPA–
Botswana– Zimbabwe–Zambia–Malawi–Mozambik–
Tanzania–Uganda–Sudan Południowy (Juba- 
Dżuba). 

 
W Afryce są również wyciągi narciarskie, na tle nowego auta 

Agnieszka i Jakub Pająkowie 
Już 16-tego lutego przekroczyliśmy granicę RPA 

- Lesotho. Byliśmy bardzo ciekawi nowego kraju, tym 
bardziej, że wszyscy mówili nam, że „nic tam nie 
ma”.  

 
Malowniczy krajobraz w górach Lesotho 

Krajobrazowo jest to przepiękny, górski kraj, 
gdzie pasą się owce, a pasma górskie jak malowane 
wiją się po horyzont.  

 
Odciski dinozaurów 

Zwiedziliśmy kilka atrakcyjnych miejsc, takich jak 
stanowisko odcisków stóp dinozaurów, czy jaskinie z 
malowidłami naskalnymi. Wszystko to w bardzo 
urokliwych miejscach.  

 
Chaty Lesotańczyków 

Lokalna architektura bazuje na miejscowej skale 
- porfirze, z którego budowane są okrągłe chaty kryte 
słomą (tukule). Domki te i zagrody są solidnie 
wykonane, choć szpecą je nieco toalety z blachy 
falistej (ktoś tu zaszczepił ten wynalazek 
cywilizacyjny, niestety). 

Jeśli chodzi o warunki noclegowe to w Lesotho 
można znaleźć zakwaterowanie na każdą kieszeń. 
Kempingi czy domki mają ciepłą bieżącą wodę, 
dobre warunki w przystępnej cenie.  

 
Lodge w Lesotho. Wzorowany na tradycyjnym budownictwie 

Nieodłącznym elementem miejsca zakwaterowania 
jest palenisko lub grill. Aby gotować zgodnie z 
lokalnymi zwyczajami wyposażyliśmy się również w 
grilla, kociołek i wszystkie niezbędne ku temu 
akcesoria.  



 
Droga w Lesotańskich górach 

Jechaliśmy naszą terenówką po zawiłych 
górskich drogach podziwiając krajobrazy. Mijaliśmy 
lesotańskich pasterzy wypasających owce, bardzo 
wysoko, nawet ponad 3000 m n.p.m.  

Jak na Afrykę w Lesotho jest dość zimno, 
podczas letnich nocy temperatura spada nawet do 
kilku stopni Celsjusza. 

 
Pasterz na koniu 

Lokalni mężczyźni ubierają się w ciepłe wełniane 
koce, często przemieszczają się pieszo bądź na 
koniach lub mułach.  Był to okres zbioru ziół, bo osły 
przewoziły całe snopki żółto-zielonego zielska. Ku 
naszej radości w jednej z dolin zastaliśmy 
spacerujące po podmokłych łąkach bociany białe. 

 

 
Bocian - pewnie z Polski 

Biorąc pod uwagę fakt, że co czwarty bocian 
urodził się w Polsce dla nas były to oczywiście 
swojskie boćki spędzające polską zimę na Czarnym 
Lądzie. 

Mieliśmy też okazję doświadczyć 
nieprzewidywalnej pogody, jaką można spotkać w 
każdych górach. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po wyjeździe z Lesotho ku wybrzeżu 

Południowej Afryki sprawy się skomplikowały. W 
trakcie jazdy, podczas omawiania trasy, nasz 
kompan dostał ataku bezdechu przypominającego 
epilepsję. Podjęliśmy natychmiastowe działania i 
zawieźliśmy go do przydrożnej kliniki, skąd po 
wstępnych badaniach skierowano Jarka do szpitala. 

 
Aga z Jarkiem oraz nasz super samochód;  Lesotho 

Niestety trafiliśmy do szpitala publicznego, gdzie 
przeraziły nas zalegające w poczekalni tłumy. 
Przeszło dwie godziny bezowocnie siedzieliśmy z 
Jarkiem w poczekalni, podczas gdy Kuba szukał 
lepszej kliniki. Jarek poczuł się lepiej, więc 
zdecydowaliśmy się porzucić nieprzesuwającą się 
kolejkę pacjentów. Po drodze do lepszej kliniki Jarek 
dostał drugiego ataku. Nasze auto ponownie 
zamieniło się w karetkę: reanimacja na tylnym 
siedzeniu i pędzimy jak szaleni do szpitala łamiąc 
przepisy drogowe, z wciśniętym klaksonem 
przejeżdżając skrzyżowania na czerwonych 
światłach. Udało się dotrzeć na izbę przyjęć, gdzie 
już pomogli nam lekarze. Po serii badań okazało się, 
że Jarek ma guza na mózgu i jedynym wyjściem jest 
operacja. Jesteśmy w Pietermaritzburgu, już trzeci 
dzień po operacji. Jarek powoli wraca do zdrowia, 
choć jeszcze długa droga rehabilitacji przed nim. 
Zostaniemy z nim dopóki nie wyjdzie ze szpitala. 
Jutro z Polski przylatuje jego żona Iza.  

Można planować, ale plany lubią się zmieniać. 
Niezbadane są wyroki Boskie. Możemy się cieszyć, 
że guz dał o sobie znać w RPA, gdzie jest świetna 
opieka medyczna, a nie gdzieś w buszu w 
Mozambiku albo gdziekolwiek indziej na odludziu. 
Trzymamy kciuki za Jarka, najważniejszy jest jego 
powrót do zdrowia. My we dwójkę wyruszymy w 
dalszą podróż jak już ustabilizuje się sytuacja. 
Od Redakcji WP:  Aga i Kuba Pająkowie mieszkają w 
Sudanie i prowadzą interesującego bloga: 
www.sudan.info.pl    lub www.pajakowjazdy.wordpress.com
zostali nominowani w konkursie na "bloga 
travelerowca" przez Traveler National Geographic 
Polska. 

W pewnym momencie zasnuły 
się one chmurami, z których 
zaczął padać mokry grad. 
Zbocza pokryły się białą szatą. 
Później pogoda się poprawiła, 
wyszło słońce, a następna 
dolina swą zielenią 
przypominała nam Hobbiton.

http://www.sudan.info.pl/
http://www.pajakowjazdy.wordpress.com/


SŁOWNICZEK BRYTYJSKIEJ I UNIJNEJ DYPLOMACJI 
 

 
 



 

 
 

 

dekalog emigracji 
WSKAZANIA BŁ. JANA PAWŁA II  

DLA POLAKÓW NA ŚWIECIE 

1.Nie zapominaj, że najwyższym dobrem jest Bóg i bez Niego 
nie zrozumiesz samego siebie i nie odnajdziesz sensu życia. 

2.Nie zapieraj się imienia swojego narodu ani jego 
historycznych doświadczeń, bo są to jego własne korzenie, 
jego mądrość, choćby gorzka, jego powód do dumy. 

3.Pamiętaj o tym, że gdziekolwiek rzucą cię losy, zawsze 
masz prawo, aż po kres dni twoich, pozostać członkiem swej 
narodowej rodziny. 

4.W najgorszych nawet okolicznościach, zmieniając 
środowisko, obywatelstwo, nie wypieraj się nigdy wiary i 
tradycji twych przodków, jeśli chcesz, by twoi nowi bracia i 
twoje dzieci nie wyparły się ciebie. Rodzino, stań się tak jak 
wielki Kościół nauczycielem i matką. 

5.Szanuj swój naród, pomnażaj jego dobre imię i nie dozwól, 
aby było nadużywane dla politycznych, nacjonalistycznych czy 
jakichkolwiek innych celów. 

6.Nie dozwól, aby twoja rodzina, naród, był przez 
kogokolwiek okradany, lżony, niesłusznie oczerniany. 

7.Nie wywyższaj siebie i swojego narodu ponad jego 
rzeczywiste zasługi i ponad narody inne; raczej pokaż innym 
to, co w twoim narodzie jest najlepsze. 

8.Ucz się od innych narodów dobrego, ale nie powtarzaj ich 
błędów. 

9. Pamiętaj, że mieć rodzinę – naród- jest to wielki przywilej 
wynikający z przyrodzonego prawa człowieka, ale i nie 
zapominaj o tym, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy 
obowiązek”. 

10.Pamiętaj, że jesteś dzieckiem narodu, którego Matką i 
Królową jest Bogurodzica Maryja, „dana jako pomoc ku 
obronie”. Powtarzaj często modlitwę serc polskich: „Jestem 
przy Tobie, pamiętam, czuwam”. 

 
rok założenia 1991 

OFERUJE BILETY LOTNICZE  
każdymi liniami lotniczymi. 

 

NOWOŚĆ: SANATORIA W POLSCE       
wycieczki zagraniczne i lokalne, 

wypożyczanie samochodów, ubezpieczenia 
podczas podróży, zakwaterowanie. 

Szybko, tanio i solidnie. 

Wszystko zalatwiamy telefonicznie albo emailem

 
Halina Bojara       
halina@kriscotravel.co.za 
Skype: halusia595 

 

www.kriscotravel.co.za
www.limohire.co.za
www.krisco.pl  (polska strona) 

tel: 012-329 1526 
fax: 086210  6439 
Cell 082 324 8808

Maryjo, Królowo Polski i Polonii, Tobie 
oddajemy naszą Ojczyznę i całą Polonię 
świata. Weź pod swój matczyny płaszcz każde 
dziecko tej ziemi i prowadź bezpiecznie drogą 
prawdy i pokoju do swego Syna Chrystusa, 
naszego Pana i Króla. Amen. 
 

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego - Poznań 

 

Już od ponad 20 lat 

Aero  Travel  Tours 

oferuje najwyższej jakości serwisy turystyczne: 
        Bilety lotnicze krajowe i zagraniczne, 

• Zwiedzanie Afryki dla osób indywidualnych i grup, 
• Wycieczki pobytowe i objazdowe w każdy zakątek 

świata, 
• Rezerwacje hotelowe i w parkach narodowych, 
• Wynajem samochodów, 
• Ubezpieczenia turystyczne,  
• Transfery lotniskowo-hotelowe. 

 
Nasz pełny zakres usług na stronie:   www.aerotraveltours.com 

 

Zapraszamy firmy i organizacje do współpracy - 
- oferujemy specjalne stawki dla klientów korporacyjnych. 

 
  
  Tel:   011  791-1771/3  Unit D13.  

Lifestyle Riverfront Office Park.    Fax:  011  791-1775 
Bosbok Rd. Randpark Ridge 2156.    Cell:  082  9010 896 

   
Informacji udzielają: Viola, Beata i Kasia 

e-mail: aerotravel@aerotravel.co.za 
 

http://www.aerotraveltours.com/
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	PRZEGLAD  PRASY.pdf
	- Rocznica masowej deportacji Polaków. 10 lutego 1940 r. władze sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich, w czasie której - według danych NKWD - do północnych obwodów Rosji i na zachodnią Syberię wywieziono około 140 tys. ludzi. W czasie transportu ludzie umierali z zimna, głodu i wyczerpania. Decyzję o deportacji wydała 5 grudnia 1939 r. Rada Komisarzy Ludowych. Przez następne dwa miesiące trwały przygotowania do jej przeprowadzenia, w czasie których sporządzano listy i prowadzono "rozeznanie terenu". Wywózka objęła chłopów, mieszkańców małych miasteczek, rodziny osadników wojskowych oraz pracowników służby leśnej. Jej przebieg nadzorował osobiście Wsiewołod Mierkułow - zastępca szefa NKWD Ławrientija Berii.
	Deportacja przeprowadzona przez NKWD 10 lutego 1940 r. odbyła się w straszliwych warunkach, które dla wielu były wyrokiem śmierci. W czasie jej realizacji temperatura dochodziła nawet do minus 40 stopni C. 
	Na spakowanie się wywożonym dawano od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Bywało i tak, że nie pozwalano zabrać ze sobą niczego. Deportowanych przewożono w wagonach towarowych z zakratowanymi oknami, do których ładowano po 50 osób, a czasami więcej. Podróż na miejsce zsyłki trwała niekiedy nawet kilka tygodni. 
	Wśród deportowanych Polacy stanowili mniej więcej        82.procent. Wywożono również Ukraińców i Białorusinów - pracowników leśnych. Po dotarciu na miejsce zsyłki zesłańców czekała niewolnicza praca, nędza, choroby i głód. Kolejne deportacje obywateli polskich przeprowadzono w kwietniu i czerwcu 1940 r. Ostatnią rozpoczęto w przededniu wojny niemiecko-sowieckiej pod koniec maja 1941 r. 
	W sumie według danych NKWD w czterech deportacjach zesłano około 330 - 340 tysięcy osób.
	- Film dokumentalny „Anatomia upadku” Anity Gargas o katastrofie smoleńskiej. Film zawiera zeznania Rosjan, którzy byli bezpośrednimi świadkami katastrofy. Zeznania te zaprzeczają wersji oficjalnej, według której polski tupolew, po tym jak zahaczył o brzozę, odwrócił się do góry kołami, zanim rozbił się o ziemię. Film „Anatomia upadku” zawiera wycinki z amatorskich filmów nakręconych przez funkcjonariuszy rosyjskich, pokazujących celowe niszczenie wraku kilka dni po katastrofie. Różne jego części zostały skradzione i sprzedane miejscowym złomiarzom (co potwierdza jeden z mieszkańców zamieszanych w ten proceder, sfilmowany z ukrytą twarzą). Dodatkowo samolot został umyty przed ceremonią upamiętnienia tragedii z 10 kwietnia 2010 r. 


