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Komitet Redakcyjny 

y z naszym wydawnictwem. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współprac
  

 Stanisława Bluma (The Blum Foundation). sfinansowany przez Fundacj
 został Muzeum i Archiwum Polonii AustralijskiejRocznikaDruk niniejszego wydania 

 do druku. Archiwum Polonii Australijskiej
Rocznika Muzeum i biecie Cesarskiej za pomoc w przygotowaniu IV tomu Kwiatkowskiej, El
skiej, Małgorzacie tynie DerwiKozika, Stanisławowi Wójcikowi, Monice Wiench, Krys

ongołłowiczom, dr Jerzemu Łuk-zemu Magdalenie Bonieckiej-Budzynowskiej, Bogumile i Jer
 autorom oraz Andrzejowi Mielnikowi, Pragniemy bardzo serdecznie podziekowa

zyku polskim i angielskim. nie jednak w jzykach, przewanych j publikowane w róTeksty b
 w Australii.  polskiego, którzy mieszkajw ogólnym tego słowa znaczeniu, autorów pochodzenia

ce historii,  materiały dotyczzamy publikowaod miejsca zamieszkania ich autorów. Ponadto zamier
nie ci polskiej w Australii niezalece historii społecznodziemy artykuły dotycz bnadal zamieszcza

Rocznika Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej w tomie II  przyjZgodnie z zasad
niejsza organizacja polska w Australii.  najwaCzytelnikom warunki w jakich kształtowała si

 naszym my przypisami. W ten sposób zamierzamy przedstawi, który opatrzyliSquare,  Potts Point
1950 r. w mieszkaniu p. TAYLOR, 10 Barncleuth Australii, odbytego w dniach 6-go  i 7-go stycznia 

polskich w Protokół z pierwszego Zjazdu delegatów organizacyj  opublikowamy sizdecydowali
zku z tym skiego. W zwi amb. Alfreda E. PoniOrganizacji w Australii pod prezesur

lnej Polskich ło 60 lat od czasu powstania Tymczasowej Rady Nacze  W 2010 r. min
]. , Ignacy BanaAustralii [Stefan Nowicki, Nienoniła (Nela) Boratyn

 w  polonijncizanych z działalno ich fragmenty, osób zwimy wspomnienia, bcilizamie
e w poprzednich rocznikach zku Sowieckim. Przypomnijmy tu, syberyjskim zesłaniu w Zwi

cych jego pobytu na , głównie dotycznieRyszard Asznowicz przedstawił fragment swoich wspom
du Stanisława Mikołajczyka (1943-44). Rehabilitation Administration (UNRRA) w polityce rz

ci United Nations Relief and  problem organizacji i działalnoski opisał jak prezentował siDerwi
cił szkic o historii rodu Radziwiłłów. Zdzisław A. pstw. Piotr P. Bajer zamie1980 r. i ich nast

 sierpniowych  swoimi refleksjami na temat polskich wydarze2008). Marek Baterowicz podzielił si
ficyna Wydawnicza Kucharski, ToruEmigracji przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika - O

ół Archiwum widerski, Londyn 1962; II wyd. Towarzystwo Przyjaci(I wyd. B. i Oceanii 1790-1940 
Polacy w Australii ki ążolskich wydaniach jego ksiAustralii i Oceanii, które nie były publikowane w p
go o Polakach w . Zamieszczamy w nim cztery eseje Lecha PaszkowskiePolonii Australijskiej

Rocznika Muzeum i Archiwum k naszych Czytelników czwarte wydanie Obecnie oddajemy do r
 w 2007 r. (t. II), 2009 r. (t. III). . Kolejne tomy ukazały siMuzeum i Archiwum Polonii Australijskiej

Rocznik ej (MAPA) wydało pierwszy  W 1996 roku Muzeum i Archiwum Polonii Australijski
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nterests were in the fields of astronomy, Tahiti, where he led a very active life. His main i
In the next year he returned to  In 1865 Kulczycki retired from the Civil Service. 

‘Note sur une comète apparue le 22 janvier 1865’ .
 ouragan à la Nouvelle-Calédonie’  and l’ouragan du 25 février 1864 à Port-de-France’ , ‘Un
e à Nouméa en juin 1861’ , ‘Notes sur and French periodicals: “Note sur une comète visibl

ocal  At the time he published several articles in the lthe local people, white and native alike.
eal and was greatly respected by  Kulczycki performed all these duties with marked z

Maritime Survey.
mmission and a member of the June 1859 he was made a Member of the Scientific Co

 an on 1 raphical Survey of the Island,Department. In addition he was entrusted with Topog
n charge of this city’s Register of Land Observatory in Port-de-France, Nouméa, and was give

e became the Director of the May 1859 by order of the Governor. Simultaneously h
e Department of Natives Affairs, on 24 Adam Kulczycki. He was appointed the Director of th

nia was Captain, later Colonel,  The most notable Pole in the history of New Caledo

In New Caledonia and French Oceania 

Four essays on Poles in Australia and Oceania

(Melbourne) 
Lech Paszkowski
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al ist, author and editor of historical and biographic Lech Krzysztof Paszkowski (1919-), writer, journal1

widerski, Londyn 1962; 2nd  (1st edition: B. Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940works. Author of Ś
jaciół Archiwum Emigracji przy Uniwersytecie edition with 8 extra new chapters: Towarzystwo Przy

Social  2008, ISBN 978-83-8937-671-8); oruMikołaja Kopernika -Oficyna Wydawnicza Kucharski, T ń
 (background of Sir Paul Strzelecki and Joseph Conrad foreword by Jerzy Zubrzycki; Australia Felix 

 (Australian National Poles in Australia and Oceania 1790-1940Literary Club, Melbourne 1980); 
Sir Paul Edmund ISBN 0 08 029878 8); University Press, Sydney - Oxford - New York 1987, 

ycia. Na falach  (ARCADIA – Australian Scholarly Publishing 1997); Strzelecki: Reflections of his life ż

stwowych - Wydział  (Naczelna Dyrekcja Archiwów Pacze I 1919-1939. Lata młodzieęśćCz ń ń
 II 1939-1948. Lata ęśćycia. CzNa falach Wydawnictw, Warszawa 2005, ISBN 83-89115-51-4); ż

stwowych - Wydział Wydawnictw, Warszawa 2007, ISBN  (Naczelna Dyrekcja Archiwów Pastracone ń

371, 612, 628. 
1, 350, 358, 361,  [Bibliography of Tahiti] (Paris: 1967), pp.153, 23Bibliographie de TahitiReitman, 

 E. ia] (Paris: 1955), pp. 107-8, 324;  P. O’Reilly andanalytical and critical bibliography of New Caledon
 [Methodical la Nouvelle-CalédonieBibliographie Méthodique Analytique et Critique de  P. Cordeil, 

79-81. 
 [Moon over Tahiti] (Warsaw: 1963), pp. yc nad TahitiężKsi(Noumea: 1885), p. 49; L. Wolanowski, 
 [Origin and progress of New Caledonia] Origines et Progrés de la Nouvelle-Calédonie P. Cordeil, 

, pp. 105-6; 1860, p. 88. Ibid.
 97-98.  [Official Bulletin of New Caledonia], 1859, pp.94,Bulletin Officiel de la Nouvelle-Calédonie

publication with author’s permission. 
 2008. Current awnicza Kucharski, Toruprzy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika - Oficyna Wyd

  edition: Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracjind, 2Australii i Oceanii 1790-1940
Polacy w ge edition. Compare L. Paszkowski, essays have not been published in the Polish langua

 Pergamon Press Australia, Sydney… 1987. The Australian National University Press, a division of
, Poles in Australia and Oceania 1790-1940owski,  These essays were previously published in L. Paszk

978-83-89115-76-8). 
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all Poles fighting under the revolutionary gain? Everything. This thought gave the impetus to 
nd to lose anything in this? Nothing. And to whole state of affairs existing in Europe. Had Pola

which, in case of success, could overturn the revolution, we had seen in it a social revolution, 
Poland? Thus, when joining the Paris question was always – what gain could it bring for 

a Polish point of view. Our first thought and We, as Poles, considered all political causes from 
tions but still something much more. browski: ‘…It was not only the matter of our convic

ommune, Jaroslaw browski, the brother of the famous general of the CTheophilus D
expressed in a statement by  Their attitude to the revolution was perhaps best 

heart. 
less the majority of Poles were patriots at unable to find any alternative employment. Neverthe
l convictions, while the rest probably was others joined the Commune because of their politica

14, Some felt loyal to their units and fellow soldiers13conduct of the war against the Prussians.
d as a sign of contempt for the indolent to show their solidarity with the French people, an
 in the battalions of the National Guard, diplomatic pressure. Many Polish emigrants enlisted
his decision was influenced by Russian for fighting the Prussians in the war of 1870-71. T
t to form an independent Polish Legion the reasons was the refusal of the French Governmen

 in the revolution, but one of  There were different motives for their involvement12Commune.
part in the conflict of the Paris  According to recent research about 400 Poles took 

11 Nouméa.buried at the island of Nu, opposite the harbour of
e died on 22 October 1916 and was health started to show some signs of a breakdown. H

 the island. About this time his mental When 1902 arrived he was still not allowed to leave
unted from the date of the amnesty, 1882. declared that the term of twenty years should be co
leased in 1887, but the French authorities land. It was generally expected that he would be re
h he was allowed to settle and cultivate the following year he was granted a lot of 5 ha on whic

ce to twenty years, and the  In 1882 the president of France reduced his senten
by friends. 

lot of books and periodicals sent to him allowed only some extracts. However, he received a 
om his incoming correspondence he was letters he wrote to France were confiscated, and fr

ry uncomfortable among the criminals. The granted some unspecified privileges, but he felt ve
he dungeon. As a political prisoner he was sailed. His punishment for this was two months in t

t unfortunately the ship had already managed to escape from the prison camp to Nouméa bu
ee to Australia and  After his arrival there in May 1868 he tried to fl10to New Caledonia.

on for life  In July 1867 Berezowski was sentenced to deportatithe life of Tsar Alexander II.
ris, he made an unsuccessful attempt on from year 1863. As a twenty-year-old refugee, in Pa

as Antoni Berezowski, an insurgent Caledonia. Perhaps the best known among deportees w
deported from France to New  Unfortunately a considerable number of Poles were 

s and Bridges Service.On 10 February 1869 he was given charge of the Road
graphical Service on 31 January 1868. Cichowski, who was appointed a surveyor in the Topo

ice of New Caledonia was Victor  The next Polish name on the roll of the Civil Serv
uly 1882, age seventy-three.honorary rank of colonel. He died at Tahiti on 11 J

 awarded Legion d’Honneur and the topography and cartography. For his services he was
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 [Historical Papers], vol. 9, London, 1958, p. 120.Teki Historyczne M. Kukiel, 14
, p. 90. Ibid.13

, p. 76. op. cit.ska,  Wycza12
, no. 865, 29 January 1959, p. 3. Biały

Orzeł ],  Berezowskiego’ [Deportation and Death of BerezowskimierDeportacja i  S. Bóbr-Tylingo, 11
(Warsaw: 1957), pp. 34, 126. 

[Poles in the Paris Commune of 1871] Polacy w Komunie Paryskiej 1871 r.ska, 1958, p. 3; K. Wycza
, no. 853, 3 November Orzeł BiałyBerezowski],   S. Bóbr-Tylingo, ‘Proces Berezowskiego’ [Trial of 10

no. 847, 27 September 1958, pp.4-5. 
ezowski], Orzeł Biały [White Eagle] (London), Bóbr-Tylingo, ‘Zamach Berezowskiego’ [Attempt of Ber

35), pp. 413-24; S.  [From the cradle through life], vol. 3 (Cracow: 19ycieOd kolebki przez ,  T. Je
, 1868, p. 29; 1869, 108; 1870, p. 195. Bulletin Officiel de la Nouvelle-Calédonie

: 1971, p. 125.  [Polish Dictionary of Biography], vol. 16 (WroclawSłownik Biograficzny
Polski ; ibid. [Tahitians] (Paris: 1962), p. 244; Wolanowski, Tahitiens O’Reilly and R. Teissier, 
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25f Teneraro and Vohanga.was lost at sea during a gale between the islands o
tu. On 22 January 1941 Brother Boruta two years at the Gambier Islands and later at Tuamo

in Tahiti on 11 November. He worked for Capuchins, was sent to Oceania in 1936 and arrived 
a (1909-41) from the Order of  A Polish-born missionary, Brother Stanislaus Borut

24met in Tahiti, about 1931.
r, Voronich [Woronicz], whom he , mentions ‘ the sly, wizened old Polish pearl dealeFreedom

Rejoice in iscences of his youth,  George Farwell, an Australian author, in the remin

23collection was acquired by the Museum of Neuchatel.
er World War I. In 1919, a part of this in Switzerland, during an Ethnographic Congress aft
s collection was displayed at Neuchatel, ethnographic objects, mainly from the Marquesas. Hi

 gathered an important collection of During his voyages, which took place about 1908, he
ed Oceania before World War I.  A little known, wealthy Pole named Krajewski visit

22in 1887 forty Poles lived in Samoa.
 published in Cracow stated that Catholic Missionsnumber of Poles in Samoa. The periodical 

es from New Caledonia swelled the  It is not known whether the release of the deporte

21 a Frenchman, Gaspard Barthélemy.Draglicewicz was married there on 19 August 1885 to
 Maria 20successful and wealthy settler.1863) and Ferdinand Okolowicz. The latter became a 

sowski (also an insurgent of Alphons GBolonski, Joseph Biernacki (an insurgent of 1863), 
and as free colonists: Ludwik  Several of the Polish deportees settled on the isl

19ski.Ruszczy
ong them Joseph Hankiewicz and  Severin Poles went to Australia to start a happier Life. Am

sty act in 1879. A group of these  The majority of deportees were released under Amne

18occupied in their old or newly gained trades’ .
lot of land for cultivation; some were The prisoners lived in a big camp. Everyone had a p

of labour decimated the convicts.  In New Caledonia ‘bad climate and hard conditions 
higher. 

eportees was twice or even four times hard to guess whether the actual number of Polish d
 It is 17 Twenty-one on Wyczanska’s list were deported.16to deportation to New Caledonia.

 courts were mostly sentenced  The Polish Communards who were tried by the French
of the Polish soldiers-refugees of 1831. 

the latter, the great majority were the sons usually with a Polish father and French mother. Of 
of Polish parentage or mixed marriages, struggle against Russia. The remaining were either 

 were insurgents of the 1863-64 immigrants to France. A considerable number of them
nd the majority consisted of recent seventy per cent of these men were born in Poland a

ons and seventy-six other ranks. About names, including sixty-six officers, fourteen surge
 listed 174 Polish Poles in the Paris Commune 1871ska in her book  Krystyna Wycza

15talking part in this cause…’we surpassed with courage and sacrifice all others 
e, it is hard for many to understand why were fighting “ for their and our freedom”. Therefor
 everything surrounding us. Because we banner. This thought gave us the double value above
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, p. 47. op. cit. O’Reilly and Teissier, 25
p. 41. 

, November 1976, Pacific Islands Monthly (Melbourne: 1975), p. 75: Rejoice in Freedom G. Farwell, 24
63.  Rev. Fr. P. O’Reilly of Paris to author 18 July 1923

.  [Catholic Missions] (Cracow), vol. 6, 1887, pp. 71Missye Katolickie22
(Paris: 1955), p. 101. 

[Caledonians:Bio-bibliographical roll] Caledoniens: Répertoire bio-bibliographique  P. O’Reilly, 21
889), p. 323. [Recollections of an escapee from Noumea] (Paris: 1Nouméa 

Souvenirs d’un evade de ), p. 104; A. Balliére, Caledonia: Old iconographic documents] (Paris: 1959
[New nts Nouvelle-Calédonie: Documents Iconographiques Ancie P. O’Reilly and J. Poirier, 20

, pp. 168, 183. Ibid.19
, p. 150. Ibid.18
, pp. 163-89. Ibid.17
, p. 76. Ibid.16

, p. 92. op. cit.ska,  Wycza15
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potic power to flee his oppressed the numerous exiles, who have been compelled by des
by the ship Edward. He is one of Polish gentleman named Gordonovitsch, who came out 

ome time reached our distant colony is a One of the most interesting arrivals that has for s

 of 19 September 1834 there was a note: CourierIn the 

people for his welfare. 
. Gorodnovitsch would interest most in which he has suffered, the very appearance of Mr
pendent of his country, and his cause most numerously and respectably attended. For, inde
 his Benefit; we are sure it would be has been proposed to get up and Amateur Concert for

d with first rate vocal powers, and it Captain Briggs. This interesting stranger is endowe
leman, whose best friend here is or entertainment for the benefit of this young gent

ose to get up some public subscription of an exile in such a cause. Several gentlemen prop
his means, try to alleviate the sufferings callous his heart, who would not, to the utmost of 
deed, must be the feelings of that man, nation in defending their liberties. Unenviable, in

, a NOBLE People, who perished as a a bravegentleman, the representative amongst us of 
ntion which they show this unfortunate of it in the breasts of their children, by the atte
 liberty, will not fail to nourish the love that those amongst us, who profess to be friends of

rty of his family. – We trust,  wreck which he had saved from the once noble propelittle
, was cheated out of the and in Englandrefuge in this Colony – he has been disappointed, 

 friend, who, he thought, had sought parts of Europe – he has come hither in search of a
s of Siberia – others in exile in different – some of his family sent by the tyrant to the wild

ow left pennyless, and without a home overpowering numbers of a tyrant’s forces – he is n
, before the fellthat Country your shores – he has fought for his Country, until 

resting exiles, who ever reached  has brought to this Colony the first of those inteEdward
ony. Fellow Colonists, the ship  of those blessings that we enjoy, even in this Colshadow

he British Constitution, or even the patriot, is unworthy of enjoying the blessings of t
 an exiled and destitute Polish man who would not share his home and his table with

n any community of Englishmen. The  cause, there can exist no difference of opinion, ithis
t exiled sons. We should hope that in ‘Sarmatia’s wrongs’ , and sympathize with her gallan

s breast, that does not feel for What man is there, who has a spark of freedom in hi

under heading ‘Poles’ : 
 of 16 September published the following article True Colonist The Hobart newspaper 

26unsual visitor, a Polish refugee.
ee women, two passengers and a rather 157 female convicts, twenty-three children, nine fr

, after four months at sea, brought to Hobart Edward On 3 September 1834 the barque 

George Gordonovitsch First Refugee 

(On the South Seas), in Wroclaw in 1976.Południowych 
Na Morzach 1, and  (Charm of the Far-off Nuku Hiva), in Cracow in 197dalekiej Nuku Hiva

Czar  (Tahiti the Most Beautiful) in Wroclaw in 1957, kniejszaTahiti najpicharming books: 
These papers were followed by three appeared in Wroclaw in 1955 and 1959 respectively. 

, both with an English Summary, Populations of New Guinea, Australia and Melanesia
Anthropological Structure of the Original  and Anthropological Structures of the Polynesians

The ed. Godlewski’s papers, of the results of his voyages and studies was delay
ld War II. Because of the war publication returned to Poland just before the beginning of Wor
nding most of his time on Nuku Hiva. He also visited Tuamotu and the Marquesas Islands, spe

district. Godlewski sikiewicz the harbour watchman, a native of Kielce City Council, and W
, W. Malinowski, a member of the local of the local languages. In Papeete he met two Poles

owledge  to study the Polynesian people. He had a fluent knVille d’AmiensTahiti on board the 
d anthropologist, arrived in  In 1938 Aleksander Lech Godlewski, ethnographer an
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ę

  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 (Hobart), 5 September 1834, p. 3. Courier26
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ing advertisement:  of 13, 16 and 20 January 1835 published the followAustralian The 

ishmen.  has ever ensured the sympathy and patronage of Engl
ger, and that itself is a character which expatriate themselves. At all events, he is a stran

nt’  Nicholas of Russia compelled to of the Polish refugees, whose dread of the ‘miscrea
novitsch is understood to be one were so generally and servedly commanded. Mr. Gordo

ments at late Philharmonic concerts under the direction of Mr. Cavendish, whose arrange
n the occasion. The concert will be whole of the musical talent in Sydney will muster o
ry judiciously selected, and that the that the music, vocal and instrumental, has been ve

sday evening next. We understand Mr. Gordonovitsch’s concerts will take place on Tue

 of 17 January 1835 announced: Sydney Gazette The 
series of concerts…’  

pers speak so highly, intendts giving a Sydney, of whose vocal abilities the Hobart Town Pa
tely arrived in  of 1 December noted that ‘…the Polish gentleman laSydney Herald The 

28 arriving at Port Jackson on 19 November.Gulnareboard the 
834 as a cabin passenger on  George Gordonovitsch left Tasmania on 9 November 1

27compass…
ings with taste, but he wants power and throughout good and spirited … . Mr Gordonovitsch s
, was excellent, and the performance of music. The selection, with one or two exceptions

considerable treat to the lovers  of 31 October noted that this concert ‘afforded a CourierThe 
e Court house on 28 October 1834.  Gordonovitsch’s concert took place in Hobart at th

gs and one military commander. three of them colonels in the service of Polish kin
 there are at least six Gordons, Polish Dictionary of BiographyCommonwealth. Thus, in the 

e of the religious tolerance of the Polish in Poland in the seventeenth century, mainly becaus
lled here that thousands of Scotts settled Gordonowicz) – the son of Gordon. It should be reca

, Gordonovitsch (originally  His name indicated that he was of Scottish descent
heart and gave him assistance. 

irst Polish refugee with an open  Evidently the colonists of Tasmania welcomed the f

proposed concert will take place. 
f announcing when and where the hope in our next publication to have the pleasure o
orward upon the occasion, and we amongst us to give it effect will generously come f

 those who have talent and influence number, be attended with the best effects. We trust
 would, as we pointed out in a late this in which harmony of all kinds is so desirable,

etting up of such a thing in a place like gratification of those who contributed to it, the g
rse materially enhance the generous cause which now pompts it and would of cou

ateur concert. Independent of the meets with him it has been proposed to get up an am
der to facilitate his journey until he meeting with his relation in Hobart town, and in or

sting and instructive. Disappointed in share, renders his conversation at all times intere
 took so active though unsuccessful a memorable events in his native country, in which he

and enlightened mind, which from and possesses the advantage of a highly cultivated 
ce. He is of a very respectable family, stranger or the calls of benevolence under its noti

es of fortune bring the cause of a generous sympathy in all cases where the vicissitud
and deservedly distinguished for its those he may find in our little community, proudly 

ign land, without friend or a hope except therefore, he is thrown upon us in this to him fore
n our island. Under the circumstances travelling in these seas, but has not yet arrived i

tion Mr. Gordon, who is now hope of meeting his more wealthy and fortunate rela
y painted in England as well as from a from the prospects so industriously and flatteringl

ng voyage to Van Diemen’s Land native country, and was induced to undertake the lo

 

 

 

 
 

 

 

 NSW Archives Office, Vessels Arrived 1834, 4/5207.28
 (Hobart) 21 October 1834, p. 3. True Colonist

 (Hobart) 28 October 1834, p. 1; Colonial Times (Hobart) and Trumpeter, 31 October 1834, p. 3; Ibid.27
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assortment of Snuff Boxes’ , ‘a selection of description just landed, with a large and splendid 
gars’ , ‘German pipes of every  He recommended to his customers: ‘Best Havannah Ci

 express his warmest gratitude.’  favours hitherto shown him and for which he begs to
licits a continuance of those GEORGE-STREET, (opposite the TREASURY), where he so

 has REMOVED from KING to numerous Friends and the Public in general, that he
fully begs leave to acquaint his advertisement many times: ‘G. Gordonovitsch respect

 repeated his Sydney Herald and the Sydney Monitor In July and August 1835, the 
opened a shop in King Street. 

 and Sydney Monitoradvice of the  The Pole evidently took to his heart the sensible 
persons present. 

h Wales can produce.’  There were 300 brilliant and fashionable assemblages that New Sout
of the most   of 22 January 1835 described the concert as ‘one Sydney Gazette The 

 rank, and live where he likes. thousand pounds he can leave the Colony, resume his
ke a wise man. After pocketing a and sticks to the counter and apron, he will act li

rank as a gentleman for seven years, Gordonovitsch acts in this way, and lays aside his 
offee, tea, and chocolate. If Mr. merchant, and take £80’s worth of snuffs, cigars, c
ends to place it in the hands of a We understand Mr. Gordonovitsch cleared £40 and int

enerous action of no common kind. the applause of every man who can duly estimate a g
 conduct, therefore, entitles him to could have done nothing of himself. Mr. Cavendish’s

novitsch as a stranger and a foreigner he expended in getting up of his concert. Mr. Gordo
ngle sixpence for the time and labour understand that Mr. Cavendish would not accept a si

novitsch. It is most gratifying to and that he was engaged on these terms by Mr. Gordo
ish fully entitled to half the profits, actually gave it. We consider, therefore Mr. Cavend

ave the concert, - Mr. Cavendish pretty full. Although Mr. Gordonovitsch nominally g
. We were glad to see the room every Englishmancommand the esteem and support of 

. The very name of Pole, ought to because he is a Polesupport Mr. Gordonovitsch 
Polish refugee. We hope the Colony will up’  was soul-stirring, proceeding as it did from a 

able execution. His ‘Up, Comrades, gentlemanly song, and with great taste and consider
trength, and he sings a very Gordonovitsch has a mellow voice, not devoided of s

e evening’s entertainment. Mr. therefore merely point out the pleasing parts of th
 the honour to belong. We shall which brave and noble people, Mr. Gordonovitsch has

compliment to the Polish nation, to public were desirous to attend this concert out of 
 criticised like ordinary concerts; the The Concert given by Mr. Gordonovitsch is not to be

:  of 25 January saw the concert in a different lightSydney Monitor The 
request of the audience he repeated it.’  

usly applauded’  and ‘at the  An Italian song sung by Gordonovitsch was ‘unanimo

red. falsetto so sweetly, that the change is not discove
f blending his natural voice with the execution and a brilliant shake. He has the power o

 This gentleman possesses neat accompanied by the full band, was highly effective.
, by Mr. Grodonovitsch, Der Freischutzthe Colony … The Polacca in German, from 

entertainment hitherto attempted in style of magnificence unprecedented by any musical 
t concert at the Pulteney Hotel, in a ‘On Tuesday evening Mr. Gordonovitsch gave his firs

 The same newspaper of 23 January reported: 

. Ellard, Music Saloon, Hunter-street. each, including books of the words, to be had of Mr
an Catholic Choir. Tickets, 7 s. 6d. several amateurs. The Chorusses by Singers from Rom
Knowles, Mr. Gordonowitsch and induced her to come forward on this occasion), Mr. 

oung Lady (whose philanthropy has Triosm &c. will be sustained by Mrs. Taylor and a Y
 Regiment. The songs, th of the 17Despard) he will be assisted by the inimitable Band

 Instant, in which (by the permission of Colonel thCastlereagh-street, on Tuesday, the 20
, will take place at the Old Court House, His Excellency the GovernorPatronage of 

unce, that the Concert, under the CONCERT: Mr. Gordonovitsch has the pleasure to anno 
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Mechosk’ : 
The Late Captain  of 7 May 1863 published another article entitled ‘Courier MailThe 

good Samaritan. 
y. She has been indeed to him the upon him, and nursed him with the greatest assiduit

We learn that Mrs. Cook had waited the great change he knew was shortly awaiting him. 
 last, and seemed perfectly resigned to had come to die with her. He was sensible up to the
id to Mrs. Cook, the landlady, that he lodgings at Rostella House, on Thursday last, he sa
in South Brisbane. On his return to his exhausted that he was obliged to remain three days 
h, and on his way back was so much about three weeks ago, for the benefit of his healt

 his death. He had gone to Ipswich deafness, but disease of the lungs was the cause of
hese colonies. He had suffered long from light upon his history previous to his arrival in t

hing among his papers that throws one that had moved in good society, he was left not
as evidently a man of education, and Ambassador at the Court of Spain; but although he w

 and the wife of the British the nephew of Lady Howden, a lady of Polish family,
s said in the Melbourne papers to be This gentleman was reputed a Polish refugee, and wa

ago, but was not very successful. of Queensland prospecting for gold about two years 
pedition which went through parts appointed by the Government to the command of an ex

f Maryborough. Captain Mechosk was which gave rise to the large and flourishing town o
nd also the important gold districkt diggings at jones’  Creek, the Kingower goldfield, a

f the Tarrangower gold-field, the Mechosk, well known in Victoria as the discoverer o
l be found the death of Captain J. G. In our obituary of this date, we regret to say, wil

 Captain Mechosk’ : of 6 May 1863 reported, under the heading ‘Death of
Queensland Daily GuardianThe In the Brisbane press of 1863 were two obituaries. 

Captain J. G. Mechosk Gold Prospector 

fe as an exile. could not adapt to the British way of life or to li
man, apparently of the British descent, killed himself. One can only guess that this young 

osperous shop in Sydney and  We may never know why he left Australia and his pr

32the pavement in Regent-street.’
ut returned to London and shot himself on ever saw. He opened a cigar divan in King-street, b

vitsch, the noblest looking man I their way to Sydney… Another Pole was Count Gordono
 a good many expatriated Poles made Gordonovitsch: ‘At the time of revolution in Poland

y of George  J. Benson Martin adds a sad postscript to the storReminiscences In his 

31March 1837.
s, when he sold it to a Mr Aldis in  His business progressed well for the next two year

30concerts as a performer and vocalist.
ircles and took part in further  He did not lose his ties with the Sydney musical c

29Colony.’
ing of the sort yet imported into the which, for general perfection, far surpasses any th

ble for ornaments of various kind, and Imitative Animals, just received from Berlin, suita

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 (Camden, NSW: 1883), p. 35. Reminiscences J. Benson Martin, 32
, 14 March 1837, p. 3. Australian31

tively). , 2, 13 and 16 January 1835, pp. 3, 3 and 1 (respecAustralian
, 26  January and 10 February 1835, p. 3: True Colonist, 31 December 1834, p. 2; Sydney Monitor

ert. Other references to Gordonovitsch’s Concert: Taylor’s Concert, and 21 April 1835 Mr Stubb’s Conc
, ML (Ref.Q792. 0991/M): 24 March 1835, Mrs  ‘Concerts and Performers in Sydney 1826-37’ , p. 2630

, 29 September 1835. Australian1; 
t 1835, p. , 16, 20, 23, 27, 30 july 1835, p. 1; 3 and 6 AugusSydney Herald1, 5, 8, 12 August 1835, p. 1; 

 18, 22, 25, 29 July 1835, p.1; Sydney Monitor (Sydney), 17 March 1835 and 10 July 1835; Australian29
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 or more correctly Mechowski. 33comment. The real name of the captain was Mechoski,
e facts in his obituaries, which are worthy of it a difficult task for a biographer to confirm som

osk destroyed his papers making As the second last sentence indicated, Captain Mech

refugee. 
ied, the heartfelt gratitude of a lonely and made his exit easy; and drew from him, ere he d
m motives of pure desinterestedness, who alleviated his distress in his last moments fro

manity are due to the good woman Sydney. The thanks of the friends of science and hu
ce before he took his departure from Mechosk, for he burned the bulk of his corresponden

 by reference to the papers of Captain far-off colony of Queensland. Little can be learned
 rests in its last and long repose in this and after all his troubles and trials, his body now

to which the deceased had belonged; yesterday by a few gentlemen of the masonic order, 
ere followed to the grave yard length returned to Queensland to die. His remains w

, thence to the Fiji Islands, and at character. Broken down in health, he went to Sydney
ield could be discovered of a payable that within the region of his exploration on gold-f

s reports were full and plainly indicated for the discovery of a gold-field in Queensland. Hi
went out on an exploring expedition Mechosk arrived in Queensland a few years ago, and 

it to such a fearful ordeal. Captain adjustment. Few men living would have dared to subm
new, with a view to its proper chloroform, and holding out his leg to be smashed a

the patient refusing to take length. The operation was performed by Dr. Gilbee, 
it might be restored to its original wounded leg broken again, and reset, in order that 

 in a fresh doctor, and had the With characteristic courage, Captain Mechosk called
horter than it ought to have been. maimed limb was found on trial to be considerably s
dly did he perform his duty, that his leg broken. Dr. Greeves attended him, but so ba

 in the streets in Melbourne, and moustache. Again, he was knocked down by an omnibus
rived to hide by cultivating a flowing and left an indelible scar on his lip. This he cont

ich struck out one of his side teeth, Schamyl, he received a lance thrust in the mouth wh
ssian Mountains by the troops of  career. On one occasion, hotly pursued in the Circa

al disease which terminated his eventful added to his infirmities, and brought about the fat
 accidents of a severe character body was covered in scars received in war, but many

d by the Victorian parliament. His other important gold fields, but was poorly rewarde
Maryborough, Jones’  Creek, and adventure he discovered the Kingower, Tarrangower, 

ng the resources of Victoria. As an operations, and this he brought to bear in developi
a, he had a large experience of mining worked while a prisoner in the gold mines of Siberi

migrated to Victoria. Having long would not allow him to continue thus long, and he e
siness, but his restless disposition from the empire. Coming to England he engaged in bu

s dreary durance, but was banished – Lord Howden, he soon obtained his release from hi
ely ambassador at the court of Spain noble member of the British Parliament, who was lat
 allied by marriage of his aunt to a Siberia. Being of a high Polish family, and closely
s political prisoners in the mines of with his officers was captured, and sent to labor a

rection proved unsuccessful. Mechosk artillery against the Russian oppressors. The insur
inst the Czar Nicholas and turned his with his companions joined the insurrectionists aga

he was commandant of a fort, and oppressed native countrymen, the Poles, broke out, 
When an insurrection of his severe wounds in skirmishes with the mountaineers. 

s Chief Schamyl, and received many was engaged in the Circassian war against the famou
became a lieutenant of hussars. He entered the Russian army at an early age, and soon 

irth, and the scion of a noble race. He expeditions that were reckoned forlorn. A Pole by b
, and often had he led valiant troops on regarded by him, for red battle was familiar to him

into the hearts of most men were lightly disposition. Difficulties that would strike terror 
 habits, brave, and daring in his Tuesday last. He was a genial spirit, active in his
nsumption, at Rostella House, on darkness for the perfection of light. He died of co

 to his long home, leaving the dead of Captain Mechosk, after years of suffering, has gone

 

 (Melbourne: 1979). Sites: Map with Notes: Inglewood-Kingower
Gold and Relic  (Melbourne: 1970), pp. 274, 287; The History of Gold Discovery in Victoria J. Flett, 33
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38in his employ.
nd provisions for the gangs of pioneers over these researches, inclusive of wages, tools, a

y, he has expended nearly $7000 Government or the community. Directly, or indirectl
 shape, pecuniary or otherwise, from the dispence with assistance, never solicited it in any

o long as he was in a position to wide. It should be observed that Captain Mechosk, s
 discovery may be promulgated far and workable character of the ground, in order that the

 enable him to proceed to test the Mount Macedon, and seeks for aid from the public to
 and another in the immediate vicinity of and auriferous district in the vicinity of Geelong,

n Mechosk has since discovered Captain Mechosk discovered Simpson’s Ranges. Captai
853. In the month of September, 1853, Ranges), and discovered that goldfield in August, 1
he explored the Kingower (McIntyre gold-fields, in June, 1853. In the following month 
 and Bryant’s ranges, Tarrangower Jones’s Creek and discovered gold in that locality,

ptain Mechosk next proceeded to Creek, which he proved to contain rich deposits. Ca
e German Gully gold-fields, Fryer’s districts in the Colony. His first discovery was th

uit of prospecting over the various Captain Mechosk embarked in March 1852, in the purs

fields: by Charles Pridham, former commissioner of the gold
ound in a letter written in 1857 The best summary of Mechosk’s explorations can be f

37gold’  in Victoria.La Trobe invited the Polish captain ‘ to search for 
nth. There is some evidence that Governor was active as a gold prospector in the following mo

obably in February 1852, as he Captain Mechosk appeared on the Australian scene pr
obtained his master mariner’s ticket. 

is hard to guess when and where he March 1898 by a reader who knew him personally, it 
 of 16 Tarrangower Timess it was stated in in England. If he was also a retired sea captain, a

es of Siberia and when he arrived It is not known how long he was prisoner in the min
 before 1836. thus he probably did not start his military service

cate he was forty-three years old in 1863, Germany and Austria. According to his Death Certifi
n Western and Southern provinces, held by about disturbance in Poland, but it happened only i
ing. Perhaps in 1848 he heard some news  guns against Russia and joined the Circassian upris

certain in which year Mechowski turned the after the Polish-Russian war. Therefore, it is not 
rted his activities in 1834, three years leader of Caucasian people, Shamil (1797-1871), sta

er. The spiritual and military It is impossible to check Mechowski’s military care
olish. therefore clear whether his mother was Russian or P

belonged to the Russian aristocracy. It is not perhaps of Polish origin but at that time actually 
ski was  This family, which in Polish was spelled Skowro36Skavronsky, in January 1830.

therine, daughter of Count Paul Hobart Corodoc Lord Howden (1799-1873) did marry Ca
. Indeed Sir John 35f Lady HowdenIt is stated in the articles that he was a nephew o

 and perhaps John was the last of the line. 34family was very well connected but few in numbers
 a family among the Polish nobility. The According to an eminent genealogist, there was such

ń

 

 

 
 

 informal diplomat. She was the daughter of   Catherine Bagration (1873-1857) – a Russian noble,35
 S. Konarski to the author, 20 January 1973. 34

 

00. In 1805 she broke up with her husband and Potyomkin, and married prince Pyotr Bagration in 18
n Engelhardt, niece of Prince Grigory Count Paul Martynovich Skavronsky and Yekaterina vo

 of Prince Klemens von Metternich, and from him went to Europe. In Dresden, she became the mistress
honour of her father. In 1810-15 she lived in in 1810 gave birth to daughter Clementine named in 

 Baron of ndhe moved to Paris in 1815 and married 2in very good relations with the Tsar Alexander I. S
s  to create there anti-Napoleonic opposition. She waVienna where she was involved in political activity

ppendix A (4). on the Petitions of John Mechosk and Edward Hill, A
, Progress Report of the Select Committee , Legislative Assembly of Victoria, 1856-57, vol. 2V & P38

29 April 1969. , 35, no. 4 (1969), p. 5; and letter to the author Walkabout E. Pack, 37
, vol. 3 (London: 1908), p. 938. Dictionary of National Biography36

e. [Edit.] Howden in 1830. Died at age 75, was buried in Venic
 

 



14
_______________________________ ___________________________________________________

Lech Paszkowski  

                                                

rendered by me, I pass them over. 
 trifles should be included in services with official routine. As I do not desire that such

h is, I believe, most in accordance the most trivial and commonplace character, and suc
, to fill pages with records of matter of It would be easy for one, like many other explorers

March 1861: 
C. Gregory and dated in Brisbane, 18 Final Report addressed to the Surveyor-General, A. 

lt of the exploration is contained in his leader of the Gold Exploration Expedition. The resu
rnment of Queensland as In September 1860 Mechosk was appointed by the Gove

46and on another two horses, as stolen from him.
 to the police there on one occasion three, his ribs. With reference to his losses, he reported

ers who had broken more than one of been violently assaulted and robbed by three offend
amp, when it was found that he had township, by some miners. He was brought into the C

oad side, about six (6) miles from the question was found bleeding and insensible on the r
pon one occasion the gentleman in Inspector Nicholson has the honor to mention that u
s Captain Mechosk’s misfortunes, occasionally benefited by his enterprise. As regard

 the miners generally, who, doubtless, quarters, and  used to be watched rather closely by
self to prospecting in that and other misfortunes and losses he perseveringly devoted him

t Captain Mechosk met with been prospected and discovered. Notwithstanding tha
om the gold-field above named had that gentleman and his party of hired miners, by wh

n the Tarrangower gold-field, he met year 1854, when in charge of the police stationed o
Mechosk’s petition – That in the Committee of the Legislative Assembly upon Captain 
or the information of the Select Inspector C. H. Nicholson has the honor to report f

July 1857: 
llowing official statement on 13 His misfortunes in Victoria are described in the fo

45ria’s dazzling mining history’ .long line of gold discoverers associated with Victo
hosk proved himself peer among the His activity brought him ‘amazing success’  and ‘Mec

44e’  and ‘a great prospector’ .In Victoria Mechosk was remembered as ‘ indefatigabl
1857, and 23 September 1860. 

aid in two instalments: on 23 August of goldfields at Tarrangower and Kingower. It was p
ent of Victoria for discovery Mechosk received a reward of £1000 from the Governm

43n 40 km of Swan Hill.Australia, and north to the Victorian mallee, withi
 Guichen Bay in South His explorations took him west to mount Gambier and

42William and the Black Ranges.
ed there was gold at the feet of Mt in Portland and in 1857 at Casterton. Mechosk claim

 In March 1856 he was 41strict auriferous.prospecting party from Geelong, and declared the di
 Otway Ranges, with a In the winter of 1855 Mechosk took a trip along the

Mechosk’s name is not mentioned on it. 
dedicated to the ‘ first pioneers’  and outskirt of Maldon. Strangely enough this cairn is 
s the site where he found gold on the goldfield was opened in December 1853. A cairn mark

une 1853, and this fabulous Mechosk started prospecting at Bryan’s Range on 5 J

40 Maryborough.Creek is situated at Dunolly and Simpson’s Range at
 Jones’  39ch and May 1852.Mechosk also found gold in German Gully between Mar

 

 

 

 

 

 

 
 

 

, pp. 197-98. op. cit.Appendix B; Flett, V & P, op. cit.46
, (n.d.), p. 8. gingsA Concise History of Maldon and the Tarrangower Dig A. J. Williams, 45
, vol. 4, pp. 322-23. Australian Encyclopaedia, p. 193; op. cit. (Pamphlet), 1948, p. 6; Flett, Maldon

, 16 March 1898; Tarrangower Times,  1864; Maldon (Tarrangower) Past and Present J. G. Moon, 44
p. 7. op. cit., , Convention and True Colonizer43

, pp. 320-26. op. cit. Flett, 42
, 16 July 1855, p. 6. Argus, pp. 320-21; op. cit. Flett, 41

, pp. 258, 274. op. cit. Flett, 40
287. 

, p. op. cit.: Flett, Bendigo Advertiser, no 13, 4 June 1859, p. 7 ref. to Convention and True Colonizer39
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on the latter run. 
ween Proston and Wigton stations, and cobalt is also found in quantity about half way bet

ore satisfactory quantities. Oxide which I believe might had led to the discovery of m
 of that lengthened investigation neighbourhood of Proston, but my time did not admit

 I also found indications of copper in the deposits of silver and lead to a very great extent.
on, near to the latter, I found examination of the country between Mondure and Wigt

ion being knocked up. During my Haly for the necessary horses, those of the expedit
 should say that I was indebted to Mr. gentleman left me. I found no indication of gold. I

ithin eight miles of which that Haly on my route to Proston on the Stewart River, w
proceeded with Mr.  December, having forwarded my party to Mondure, I thOn the 27

ion of gold existed in this part of country. objects of the Expedition. I regret that no indicat
 horses, did his utmost to promote the Esq., M.L.A. who personally, and by the loan of his

 kind and generous aid from C. R. Haly, Taabinga. At the latter station I received the most
 Tarong and  December I examined the country in the vicinity ofrd to the 23thFrom the 18

a westerly direction. 
 or nine miles from Taromco station, in neighbourhood of the former, at a distance of eight

t indications of gold in the and about Cooyar and Yarraman Creeks. I found sligh
amining the country in  December I left Colinton for Taromco, carefully exthOn the 14

Sampson and Mount Brisbane. 
r about midway between Mount district, and only some slight indications of coppe

st to Colinton. No gold exists in that thence north twelve or fifteen, and thence north-ea
west, thence west about fifty miles, December, proceeding about forty miles south-south-

thelf for Mount Brisbane on the 7to Colinton, on the Brisbane River, and started mys
d my party to proceed from Durundur now found essential. That being arranged, I directe
se or hire of a bullock team, which I procuring the assent of the Committee to the purcha

capitulate the difficulty I had in of copper, but not of any importance. I need not re
rabba Creek, I found indications lying south-west from Mount D’Aguilar towards Warra

ntain (which is not named in the chart) item in the trade resources of the colony. On a mou
worked, would form no inconsiderable European slate for roofing purposes; and, properly 
 Australian colonies, and equal to any exception, the finest I have ever seen in the whole
ate in these mountains are, without great. I remarked, also, that the large reefs of sl
ery great. The returns would be very water are available, so that the cost need not be v

yed, and for this both timber and mountains, were the proper sluicing apparatus emplo
ble quantities in the gullies of these emeralds, etc., might be obtained in some considera

 have no doubt that diamonds, rubies, precious stones were strongly and clearly marked. I
 of gold in any shape, but those of route round those mountains, I found no indications

station, and taking a circuitous Glasshouse Mountains. Commencing E. N. E. from the 
ly the , while camped at Durundur, I examined very carefulthOn November 20

ttle value. my rout to Durundur. They were, however, of very li
en Brown’s Creek and Caboolture, in found slight indication of auriferous country betwe

 I th of my journey, but on November 6weather which prevailed throughout the early stages
gress by the heavy and stormy attempt working. I was hindered very much in my pro

either machinery nor money, I did not found for a considerable population, but as I had n
t that profitable employment would be and the requisite capital available, I have no doub

nd of mining. Were machinery procured, country is against any continuous extent of that ki
impracticable, and the roughness of the workings from the great influx of water I consider 
 ground existed in that locality. Alluvial conclusion that a considerable extent of auriferous

se from the station, I came to the Vale (the DÁguilar Range), taking a south-east cour
 surrounding Sampson’s  October, after a careful examination of the rangesthOn the 27

field, and I therefore proceeded on my journey. 
ed as likely to form a permanent gold-miners for eight or nine months, it could be regard

d afford work for from 100 to 200 commencing operations, as, although the ground woul
nion, sufficient to warrant my Brisbane, but the extent thereof was not, in my opi

eve, as Cash’s Range, eight miles from auriferous nature in a range of hills known, I beli
, I discovered indications of an journey from Mr D. Skyring’s run, on the South Pine

y memoranda that in the course of my starting from Brisbane, but on that day I find in m
 October, 1860, nine days after nd22I need not thus allude to occurrences prior to the 

 



16
_______________________________ ___________________________________________________

Lech Paszkowski  

                                                

the technical knowledge gained in Australia. 
o his native country gave her the benefit of educated himself in Australia and after returning t

f a sturdy Polish political refugee who educated immigrants. But there is an unusual case o
ting and assimilating skilled and Australia was almost invariably enriched when accep

eer Piotr Modrak first Australian-educated Polish engin

 by his countrymen and his hosts. rest in the Australian soil, to be nearly forgotten
nother Polish exile’s bones were laid to only mourners of this Australian explorer. And so a
 cemetery. The local masons were the buried in the Church of England section of Brisbane

sis. He returned to Brisbane to die. He was find there a remedy for the last stage of tuberculo
ian Island but, of course, he could not Sick and dispirited he tried the climate of the Fij

47yourself.
, at the same time with this to Couriercorrespondence. I therefore send a copy to the 

his report with previously published I must take care that equal publicity be given to t
f what was due to me, in self-defence Committee having rushed into publicity regardless o
lish official correspondence, but the was treated. I am aware that it is irregular to pub

as a proof of the unfairness with which it and I confidently lay this paper before the public 
ything I might effect in the colony; as a mineral explorer needs no confirmation from an

though not injurious, for my reputation wanting. To me the effect has been most painful, al
 promised at an early stage, was yet correspondence whose most important paper, although

l journals of the day, a colony, or of any Government publishing in the loca
m not aware of any instance in any proceedings connected with the gold expedition. I a

ns as, a complete account of the what purported to be, and was treated by many perso
cally protest against the publication of It would not be just to myself if I did not emphati

chance. 
t I do not think there is the slightest Keppel Bay, in a westerly direction. Along the coas

able gold-field about 150 miles from in that direction that there exists a large and pay
elieve, from the nature of the indications a time, but I repeat what I before stated, that I b

to in this report would be profitable for up to the line of the Burnett River. Those alluded 
coast between Brisbane and Wide Bay, upon as a permanent one in the country west of the 
e is no gold-field that could be relied As to the gold-fields, I am quite certain that ther

seeing them being properly and profitably worked. 
 in fixing the best localities and in fields to which I have alluded, to lend my aid both

 effort is made to open any of the mineral bona fidecuriosity, I shall be ready whenever a 
or the satisfaction of mere idle I add that although I decline to take any trouble f

ment to the Government. the party, and arranged for the return of the equip
y as my health would admit, disbanded Committee, and, as you are aware, I have, as rapidl

bane to learn the wished of the for the Expedition being closed, I returned to Bris
 January, the time fixed ths. On the 18plentiful, although the country is rough mountainou

 Tenningering. In both cases water will be latter, though not to the extent that they exist in
tions in the neighbourhood of the twenty-seven miles, I again found auriferous indica
ningering to Gingin, a distance of remember to have seen before. In my search from Ten

of a finer description then I vicinity of Mount Perry I found abundance of emery 
nningering Creek. In the immediate with Mount Perry, and is in the neighbourhood of Te

from the head station, in a parallel line moderate period. The position lies west-north-west 
 miners might find probable work for a strong to induce me to believe that from 400 to 500

hat station indications sufficiently camp on Degilbo Creek to Tenningering, I found on t
 On a subsequent journey from my January, from Gayndah to the head of Burnett River.

 of th and the 14thss searches from 5I shall not trouble you with recapitulating fruitle
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ly  (1948), p. 367-68; T. Vallance to the author 13 JuQueensland Government Mining Journalsee also 

 Exploration Expedition, pp. 7-8 (605-6);  Qld., 1861, Minutes of the Proceedings of the GoldV & P47
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to gain knowledge but Australia Poland, formed my character and awakened my desire 
nts shared with you. My fatherland, ever your beautiful country and those pleasant mome

to Poland. I will retain in my memory for consider it to be my duty to go to my fatherland – 
has to bid farewell perhaps for ever. I Modrak replied: ‘ It is difficult to speak when one 
ting him to stay with them in Australia. students. They gave him presentation, warmly entrea

 friends, colleagues and On 6 May 1921 Modrak said goodbye to his Australian

53Polish Relief Fund.
e in the Brisbane branch of the During the years 1916-18 Modrak had been very activ

and Europe. 
r services were restored between Australia native country. He had to wait till normal passenge

dence Modrak decided to return to his in Australia. However, when Poland regained indepen
th excellent prospects of making a career later he was engaged in the Department of Mining wi

d Electrical Engineering. Two months was granted the degree of Bachelor of Mechanical an
f teacher and student. In 1917 Modrak Engineering and he successfully combined the life o

his time to study Electrical For the second time he enrolled at the University t

52Electrical).evening University Diploma Course (Engineering and 
r he taught technical subjects for the first he was teaching mathematics and physics. Late

 Ipswich Technical College. At At the beginning of 1914 he became a teacher at the
Bachelor of Science. course at the end of 1913, receiving the degree of 

. Modrak completed this three-year study science and geology (including palaeontology)
d at the University of Queensland to matriculation examination. In March 1911 he enrolle

 to Brisbane and passed the After nearly fifteen months in the bush Modrak went

51mathematics.
and refreshed his knowledge of machines. During this time he took English lessons 

 he became interested in engineering and mill, assisting the maintenance of machinery. There
o Bundaberg he got employment in a sugar to know this part of Queensland. After his return t

s and walked north about 300 km getting middle of 1910 he joined a party of bush woodcutter
tion in the vicinity of Bundaberg. In the farmer. Later he transferred to a sugar cane planta

isbane, and a letter of introduction to a railway ticket to Landsborough, about 70 km from Br
risbane. There he received a free Modrak went straight to the Immigration Bureau in B

50entered Moreton Bay on 12 December 1909.
nd, and Townsville. She , which sailed via Hong Kong, Manila, Thursday IslaNikko Maru

 On 19 November 1909 he boarded the steamer 49cheapest available ticket for the voyage.
there. He had just enough cash to buy the and interesting country, he eventually chose to go 
stralia was described as a most progressive United States, but after reading a book in which Au

aki he planned a voyage to the In September 1909 Modrak escaped to Japan. In Nagas

48sent to Siberia.
al reasons. After two years in prison he was police and accused of forging passports for politic

ay 1907 Modrak was arrested by the Russian and joined a Polish patriotic political party. In M
ults. Two years later he moved to Warsaw completed his studies in 1904, with outstanding res

 Siennica near Minsk Mazowiecki, he Jadwiga née Kucharska. At the Teachers’  Seminary at
 small farmer, Grzegorz and his wife Skierniewice in Central Poland. He was the son of a

t the village of Kampino near Piotr (Peter) Modrak was born on 13 October 1886, a
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, vol. 21, p. 525. Biograficzny

Polski Słownik , 1948 and 1973; d TelekomunikacyjnyPrzegl, pp. 27, 32, 105; J. Kubiatowski, Ibid.52
, pp. 15-16, 18, 21-23, 25-26. Ibid.51
, pp. 6-8, 10-12, 14. Ibid.50

 [In the Land of Kangaroo], (Warsaw: 1947), p. 5 W krainie kangura P. Modrak, 49
(Wroclaw-Warsaw: 1976), p. 524. 

[Polish Dictionary of Biography], vol. 21 Polski Słownik Biograficzny Kubiatowski, ‘Modrak Piotr’ , in 
, no. 5, 1973, p. 204; J. d TelekomunikacyjnyPrzegl Anniversary of His Death], th1948, [25

. Piotr Modrak 1886-; Kubiatowski, ‘Mgr incommunication review] (Warsaw) no 7-8, 1948, p. 228
 [Tele-d TelekomunikacyjnyPrzegl. Piotr Modrak’  [Obituary], . P. In J. Kubiatowski, ‘48
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55ddenly in Warsaw in 21 May 1948.Restituta and the golden Cross of Merit. He died su
awarded the Order of Polonia For his services to the State and community he was 

 (The Sea). Morzein the magazine 
 Paul Strzelecki’s explorations in Australia, in 1947. In 1937 he published and article about Sir

nd reprinted by Geographical Library Kangaroo), which was published in Warsaw in 1936, a
 (In the Land of the W krainie kanguraHe wrote a popular book for schools 

Queensland in 1947. 
 in absentia by the University of degree – that of Master of Engineering, granted him

o gain one more  (London), 1937-38. Those publications helped him tWireless Engineerthe 
ics, some of them in English in Modrak published numerous articles on technical top

Head School of Agriculture. 
aw Polytechnical University and at the Telecommunication, as well as lecturing at the Wars

 he taught at the State College of of buildings were annihilated. In the years 1945-48
 city of Warsaw, where eight-five per cent restoration of the telecommunication network of the

 Telegraph Office. He assisted in the the director of the Warsaw District of the Post and
pation. After the War Modrak became establishments allowed to operate under German occu

trical School, one of the few During World War II Modrak taught at the State Elec

54Telecommunication in Warsaw.
 the State Technical School of Telecommunication in Warsaw. From 1933 he taught at

director of the Head Office of Radiotechnical Establishments. Later he became the 
e factories of the State Tele- and In the years 1930-32 he was the chief manager of th

ed the degree of Master of Science. Harvard University in the USA and after a year gain
first director. In 1929 he went to range at Babice near Warsaw. 1n 1923 he became its 

 the radiotelegraphic station of transatlantic settled in Warsaw, helping to plan and to construct
ralian trained engineer in Poland. He It is interesting to follow the career of this Aust

of his friends. 
, farewelled by many Orsovahe boarded the allowed me to realise this desire.’  Two days later 

 

 

1937, no. 4, p. 26. 
 [The Sea] (Warsaw), April Morzeof Australia], p. 7-8; P. Modrak, ‘Badacz Australii’  [An explorer 

 (Melbourne). 23 October 1971, Polish Weekly’ , Warsaw: 1976), p. 524; L. Paszkowski, ‘Piotr Modrak
, vol. 21 (Wroclaw-Polski Słownik Biograficzny1948, p. 228; J. Kubiatowski, ‘Modrak Piotr’ , in 

 (Warsaw) no 7-8, d TelekomunikacyjnyPrzegl. Piotr Modrak’  [Obituary], . P. In J. Kubiatowski, ‘55
, pp. 107-12. Ibid.54
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culture.
e Polish and Lithuanian history and and entrepreneurs who left a significant mark on th

manders, clergymen, cultural benefactors produced many outstanding politicians, military com
ginning of World War II. This family has maintaining great wealth and influence until the be

rs, but have done so 'in style', acquiring and their influential profile for over five hundred yea
 generations, Radziwiłłs have not only kept While other families prospered only for three, four
ughout the often turbulent Polish history. kinship and family solidarity that guided them thro

rovidence, it has been Radziwiłłs' notion of back at its history, it is clear that, apart from P
uanian extraction-the Radziwiłłs. Looking most prominent Polish aristocratic families of Lith

to of one of the  (The Lord is Our Counsel) is the famous family motBóg nam radzi
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(Melbourne) 

Peter Paul Bajer
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chool of Historical Studies - Monash University,  Peter Paul Bajer (1969-) - Doctor of Philosophy [S1

ophical, Historical and International Studies, 2009]; Adjunct Research Associate, School of Philos

: Oficyna Wydawnicza "Adiutor",  (Warszawa-PoznakitnyNowy almanach bł220 and S. Leitgeber, 
 - Buenos-Aires, 1964), pp. 213-, vol. 2 (ParykiejMateriały do biografii, genealogii i heraldyki pols

ogie niektórych utytułowanych rodów polskich," in descendants of the family i.e. E. Borowski, "Geneal
strived to present information about contemporary the family. Of interest are also publication which 
s well as, much data about spouses and women of information about offices held by the Radziwiłłs, a

ncludes  (Warszawa: PWN, 1959), tabl. 163, 164. The chart iGenealogiaby W. Dworzaczek, 
0s. Another descendants chart has been published about subsequent generations of Radziwiłłs till 199

ealogical tree by J. Grala containing information 1990). Of much value is appended to this volume gen
 (Warszawa: Czytelnik, Dom Radziwiłłówz, various ommissions and errors study by S. Mackiewic

), pp. 303-348; and heavily criticised for (Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1997
Poczet polskich rodów arystokratycznychska, (Warszawa: Wydawnictwo DiG, 1996); T. Zieli

byRadziwiłłowie herbu Tr S. Górzynski, (ed.), Altenberga, Wende i Ska, 1908), pp. 93-118; and 29;
garni H. , (Lwów-Warszawa: nakł. Ksicych rodów polskichyjkitny: genealogia Almanach bł

d in volumes 26-27; J. Dunin-Borkowski, and 11 as well as supplementary information appende
: 1879-1908), vol. 4 , (Poznaga szlachty polskiejZłota ksiski (ed.), ychlivol. 15, pp. 143- 151; T. 

, 15 vols. (Warszawa: 1904-1938), Rodzina: Herbarz szlachty polskiejsecondary sources are S. Uruski, 
ts history and genealogy. Of the most important publications have provided much information about i

raph of academic standard, a number of Although the family is still awaiting a major monog
saw (Biblioteka Publiczna m. Warszawy). in Warsaw and the Public Library of the City of War

ka Narodowa) , PAN Library in Kórnik, National Library (Biblioteskich) in Pozna(Biblioteka Raczy
ski’s Library d PAN Library in Cracow, RaczyCzartoryski’s Library (Biblioteka Czartoryskich) an

that family can be also found in stwowe in Kielce. Still some records pertaining to Archiwum Pa
owice, Oksa and Chycza can be found in . Similarly family papers from the archives in NagłPozna

stwowe in en deposited in the Archiwum Pafrom the archives of the Przygodzice estate have be
łoneczka estates. Fragments of documents AGAD is housing also documents from Nieborów and Po

dziwiłł Family). Apart from that repository, Warszawskie Radziwiłłów," (Warsaw Archive of the Ra
e collection is known as "Archiwum Glównym Akt Dawnych (hereafter: AGAD) in Warsaw. Th

 the Radziwiłł family is held in Archiwum  The largest number of  archival sources concerning
Monash University. 
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wiłłs, did not last. It became extinct in the on Mikołaj II, the head of this branch of the Radzi
 The new splendours bestowed pire (SRI).hereditary title of the Prince of the Holy Roman Em

peror Maximilian granted him a congress at Vienna (1518). During this congress, Em
c mission to the Habsburg-Jagiellonian and, as a Lithuanian envoy, was sent on a diplomati

uania and Poland, he supported the Court, offices. As an advocate of closer ties between Lith
eded him in both  (*1470, †1522), the eldest son of Mikołaj I, succeMikołaj  I I  

dz and Medele Branch I  – the Radziwiłłs of Goni

  
). Олика) and Ołyka (Ukrainian: Клецк), Kleck (Belarusian: Нясвіж (Belarusian: wieNie

nd of e and Dubinki (Lithuanian: Biržai and Dubingiai); a(Lithuanian: Meteliai); of Bir
dz and Medele Radziwiłł family: of Gonibecame forebears of the three main branches of the 

maining sons of Mikołaj. They all  No less grandeur were the fortunes of the three re
 (The Almoner).nikJałmupoor. His deeds earned him the nickname 

mous for his munificence shown to the Lithuania, as Bishop of Vilnius. Wojciech became fa
he highest position within the Church in became the Bishop of Łuck, and eventually took up t

 (*1476, †1519), Wojciech married Konrad II Duke of Masovia, his third son Annadaughter 
 While his he family to new heights.(through grants, dowry and acquisitions) elevated t

mesne. Mikołaj's own, increased fortune obtain offices and grants of land from the Royal de
ouritism towards his kin, helping them to trait so characteristic of the later Radziwiłłs-fav

f Lithuania. In this, Mikołaj displayed a and later his brother Zygmunt, as the Grand Dukes o
czyk, pointments of Aleksander Jagielloand as such exerted substantial influence on the ap

 the Grand Duchy,  (†1510) became the head of the Council of Lords ofMikołaj  I  Radziwiłł
nd Chancellor of Lithuania, As the Palatine of Vilnius (1492) and later the Gra

son and successor - Mikołaj.
ped to launch the grand career of his only While the estates he acquired, incontrovertibly hel

put forward to replace the Grand Duke. high social standing secured his candidature being 
czyk, the Grand Duke of Lithuania, Radziwiłł's attempt (1452) against Kazimierz Jagiello

st name as its surname. At the failed coup which in the subsequent generations adopted his fir
 (†1477) became the progenitor of the family, RadziwiłłOf Krystyn's four sons, 

boyars.
r enjoyed by the Polish nobility, onto Lithuania; a union that extended privileges thus fa
dom of Poland and the Great Duchy of witnessed the signing of the Union between the King

ius. In 1413 in Horodło he  (†1442/44), a court official and Castellan of VilnKiernów
cik of Krystyn Odziwiłłs was The first, historically sourced, ancestor of the Ra

h century.nobility, who advanced considerably in the fifteent
thuanian boyars-ducal courtiers, lesser research suggests that Radziwiłłs descended from Li
e humble beginnings. The most recent Romans. In reality, however, the family had far mor

rigins from mythical ancestors-the ancient glamourise Radziwiłłs' pedigree by deriving their o
with the Baroque fashion, tried to The eighteenth century genealogists, in accordance 
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by (c. 1470-1521)," in PSB vol. 30/II, pp. 316-319. G. Błaszczyk, "Radziwiłł Mikołaj h. Tr

, 3 vols. (Lwów: 1855-1862), vol. III, p. 7.  czasów
onych w Polsce ludzi wszelkich stanów i Herbarz polski i imionopis zasłu377-379; H. Stupnicki, 

by (c. 1476-1519)," in PSB vol. 30/II, pp. h. Tr M. Michalewiczowa, "Radziwiłł Wojciech (Albrycht) 
by (†1509)," in PSB vol. 30/II, pp. 315-316.  K. Pietkiewicz, "Radziwiłł Mikołaj h. Tr

 pp. 304. Poczet,ska, , p. 4; ZieliRadziwiłłowie Górzynski, 
, pp. 303-304. Poczetska,  Ibid, p. 4; Zieli

, pp. 3-4. Radziwiłłowie Górzynski, 
ci, 1936-current), vol. 30 (1987). tno(Cracow: Polska Akademia Umiej

(hereafter: PSB), Polski Słownik Biograficzny . described in the Polish Biographical Dictionary. Cf
s of men and women of that family have been 1993), pp. 142-145. Finally, over eighty biographie
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t marriage to Zofia Olelkowicz Słucka, the already immense family fortune through his firs
 (*1579, †1620). Janusz expanded Janusz I apart, however, during the life of Krzysztof's son,

ziwiłł family began to drift  The common interests between the Crown and the Rad

 12rand Hetman of Lithuania.him rise to the office of Palatine of Vilnius and G
ievements and family backing helped during the wars against Muscovy and Sweden. His ach
rs in the service of Poland-Lithuania Krzysztof proving one of the most talented commande

 those of the Commonwealth - with †1603), Radziwiłłs' interests more or less followed
 (*1547,  (the Thunderbolt)PiorunKrzysztof 

During the life of Mikołaj IV's son, 

11wealth.
relations with the Polish-Lithuanian Common-
how family interests could affect Radziwiłłs' 
dynastic-like alliance, and secondly, showed 
twofold: firstly, it marked the formation of a 
Poland. The significance of this coalition was 
a vocal opponent of political union with 
advocate of Lithuanian independence and thus 
Great Duchy. As a consequence, he became an 
in the rivalry for the dominant status in the 
pact against other notable Lithuanian families 
the Black (see below), with whom he formed a 
shments of his more influential cousin Mikołaj 
was overshadowed, however, by the accompli-
the Muscovites. His significant political career 
the eastern borders of the Grand Duchy against 
and extensive martial experience in defending 

Stefan Batory employed his courage Although he was not an outstanding commander, King 
t most of his life in military service. and later Grand Hetman of the Lithuanian Army, spen

lor  (*1512, †1584), Palatine of Vilnius, Grand Chancel (the Red)RudyMikołaj  IV 
Radziwiłł, the son of Jan Mikołaj. 

 (the Black) Czarnyeir cousin Mikołaj Barbara's brother Mikołaj IV Rudy (the Red), and th
 and vocal proponents of the faith were Among the ranks of the converts, the most prominent

race the Protestant faith.  The Reformation saw many Polish noble families emb

 10a.greatly enhancing the family's position in Lithuani
ing Zygmunt II August of Poland, thus (*1520, †1551) became mistress and later queen to K

Barbara. Of Jerzy's two daughters, the younger  (the Red)RudyMikołaj  IV his only son 
tate, which after his death was inherited by predecessors, Jerzy also managed to increase his es

atters of state. Like his dz, he exerted practical control over Lithuania's mRadziwiłł of Goni
fficial triumvirate with his cousin Jan Zygmunt II August. Between 1530 and 1540, in an uno

huania under the reign of Zygmunt's son, King of Poland, to create a separate Kingdom of Lit
 Council of Lords he petitioned Zygmunt I, politician.  In 1526, as a member of the Lithuanian

cks and Tatars-he also proved a talented part in various conflicts against Muscovites, Cossa
for his military achievements-he took ancestor of the second branch of Radziwiłłs. Known 

  (*1480, †1541), Grand Hetman of Lithuania, was theJerzyMikołaj I's youngest son, 
  

e and Dubinki Branch I I  – the Radziwiłłs of Bir
  
1529), Bishop of Samogitia (Lithuanian: Žemaitija).

 († c. Mikołaj  I I I the most famous was male line by the very next generation. Of his sons,
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by (1547-1603)," in idem, pp. 264-276.  Idem, "Radziwiłł Krzysztof zwany Piorunem h. Tr12
335. 

by (1512-1584)," in PSB vol. 30/II, pp. 321- H. Lulewicz, "Radziwiłł Mikołaj zwany Rudym h. Tr11
 PSB vol. 30/II, pp. 225-229.  J. Błaszczyk, "Jerzy Radziwiłł (c. 1480-1541)," in10

by († c. 1529)," in PSB vol. 30/II, pp. 319-321.  M. Michalewiczowa, "Radziwiłł Mikołaj h. Tr
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18twentieth century.
nt role in the Polish history well into the and Ołyka. This branch continued to play an importa

, Kleck wiey - the Radziwiłłs of Nieand the most numerous branch of the Radziwiłł famil
cestor of the third,  (*ca. 1474, †1522), Castellan of Troki, was the anJan Mikołaj

  
, K leck and Ołyka wieBranch I I I  – the Radziwiłłs of Nie

generation. 
lines became extinct by the next Radziwiłł family name for years to come. Their own 

t seems, was to tarnish the  All that Bogusław and Janusz managed to achieve, i

17f.managed to attain as a reward for service to himsel
- that is all he Earthly ruin, a fallen soul, darkness, nothingness regalist forces, Tykocin: 

 Janusz's death in the besieged by the novel entitled 'Potop'. This is what he wrote about
mented on their treason in his historical Noble Prize winner, Henryk Sienkiewicz, bluntly com

 The nineteenth century Polish writer and proclaimed traitors and abruptly ended their plans.
he  The Swedish retreat, however, sealed the fate of t16remain under the Swedish protectorate.

e lands of the Grand Duchy, which were to over two sovereign principalities carved up from th
eaty according to which they were to rule Poland and Lithuania. As a result, they signed a tr

, aimed at breaking the union between negotiations with Gustavus Adolphus, King of Sweden
or of Brandenburg), they began bieta Zofia von Hohenzollern, daughter of the ElectEl

on of Janusz I and his second wife  (The Deluge), together with his cousin Bogusław (sPotop
and-Lithuania, known as  Later, in 1654, during the Swedish invasion of Pol15(Latin: I deny).

'Veto' simple expression of dissent-saying of the Parliament could halt its proceedings by the
- a procedure whereby any single member Liberum Veto the central government by evoking a 
tman of Lithuania. In 1652 he paralysed offices of the Palatine of Vilnius and the Grand He

King Jan Kazimierz in order to secure the Janusz II also used political intimidation against 
obry, some six hundred years earlier. Kiev by the most powerful Polish King, Bolesław Chr

pared his victory to the taking of production of a commemorative medal on which he com
ng into Kiev in 1651, he ordered a ambitions appeared early in his career. Upon marchi

zysztof the Thunderbolt. His lofty son of Krzysztof (*1585, †1640), and grandson of Kr
ecially vain in this regard was Janusz II, for more power. Polish sources acknowledge that esp

ial status of the family and began craving were, it seems, no longer satisfied with the magnat
 (*1612, †1655) Janusz I I (*1620, †1669) and nephew BogusławRadziwiłłs. Janusz I's son 

he next generation of the  This tension reached its peak with the coming of t
  14wiłłs and the interest of Poland-Lithuania.between the dynastic policies of this line of Radzi

his conflict accentuated a growing clash Janusz's participation (as one of the leaders) in t
between the Crown and the Parliament). rights of the nobility and the traditional balance 
standing army (which would disturb the the executive with extra-parliamentary taxes and a 
 hereditary monarchy, and strengthening was aimed at hailing the Royal plans of introducing

 This Confederation 13 (Zebrzydowski's Confederation).Zebrzydowski Rokoszjoining in 1606 
 against King Zygmunt III Vasa by in that campaign, however, he voiced his opposition

in appreciation of his skilful involvement Livonia. Unhappy with the lack of material rewards 
art in a military campaign against Swedes in two villages. Just like his father, Janusz I took p

e, including seven castles and some thirty-who, at her deathbed in 1612, left him a huge estat
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 p. 312. Poczet,ska, Zieli
92; by (*ca. 1474, †1522)," in PSB vol. 30/I, pp. 191-1 K. Pietkiewicz, "Radziwiłł Jan h. Tr18

stwowy Instytut Wydawniczy, 1988), vol. II, p. 410.(Warszawa: PaPotop, 3 vols.  H. Sienkiewicz, 17
by (1612-1655)," in idem, pp. 208-215. "Radziwiłł Janusz h. Tr

m, by (1620-1669)," in PSB vol. 30/I, pp. 161-172; Ide T. Wasilewski, "Radziwiłł Bogusław h. Tr16
, vol. I, pp. 345-346. God's Playground N. Davies, 15

340-343. 
vol. I, pp. , 2 vols. (Oxford: Oxford University Press, 1986), God's Playground: A History of Poland

gagements in Muscovy and Livonia'. – N. Davies, distracted the government from important foreign en
'a bloody adventure, which divided the state and  The Confederation has been described by Davies as 14

by (1579-1620)," in idem, pp. 202-208.  T. Wasilewski, "Janusz Radziwiłł h. Tr13
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19ys fostered the Calvinist faith.supported learned Protestants, and in many other wa
 magnificent church and college at Vilnius, written in defence of the Reformed faith, erected a
on of the Bible (in 1563), diffused works financed the printing of the first Polish translati
he Polish-Lithuanian Commonwealth. He converts and advocates of the Protestant faith in t

nown as one of the most prominent Polish fashion, customs and language. He was also k
obles to become polonised by adopting Poland, Mikołaj greatly influenced the Lithuanian n
ntally, despite opposing close ties with his calls for the Lithuanian independence. Coincide

the Great Duchy, which was manifested in magnates in the rivalry for the dominant status in 
ousin Mikołaj the Red against other Mikołaj also formed a political alliance with his c

Lithuania (1562). 
ion of Livonia and its union with Poland-Brethren of the Sword, which led to the secularisat

state controlled by the Order of the between the Polish-Lithuanian Commonwealth and the 
t was perhaps the successful negotiation skilful politician, Mikołaj V's greatest achievemen

im and his cousin Mikołaj the Red. A Reichsfürst) the Holy Roman Empire was granted to h
hereditary title of Prince (German: diplomatic mission to Charles V and Ferdinand I, a 

rther strengthened when, during his in the country. The new status of the family was fu
t made him the most powerful magnate Palatine of Vilnius, and amassed immense wealth tha

 Chancellor of Lithuania, as well as favours, Mikołaj became Marshal of Lithuania, Grand
ellors. Showered with signs of royal one of the most trusted and influential Royal couns
ose to the future King and made him cousin Barbara and Zygmunt II August brought him cl

 (*1515, †1565). The romance between his  (the Black)CzarnyMikołaj  V Jan Mikołaj's son, 
and the family as a whole was One of the most outstanding members of this branch 

 

                                                

 (*1556, †1600), became Jerzyons, Poland's Counter-Reformation policies. One of his s
urned to Catholicism and supported After Mikołaj's death, all of his nine children ret

  
in 1547 by the Holy Roman Emperor Ferdinand IDiploma with  the Radziwiłł's Coat of Arms granted 

 
 

335-347. 
by (*1515, †1565)," in PSB vol. 30/II, pp. r H. Lulewicz, "Radziwiłł Mikołaj zwany Czarnym h. T19
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ortraits. Because of these works, he attracted established a library and a gallery of the family p
 , which became his seat, he built a castle where hewieCommanderie in Stwołowicze. In Nie

lers, he found a  (*1591, †1642), a Confrere of the Knights HospitalZygmunt Karol
red and fifty years. For his son, became the family's mausoleum for the next two hund

. One of the chapels in this church wiethe most splendid was the Jesuit church in Nie
oisters, hospitals and churches, of which charity works. He was a founder of many castles, cl

 came mostly from his cultural and converted back to Catholicism. The fame he acquired
blings followed his example and  Upon Mikołaj Krzysztof's initiative, all of his si

   25bloody civil war in Lithuania.
mily, which threatened to develop into a Thunderbolt in the feud with another magnaterial fa
elp: he refused to support Krzysztof the hand, Mikołaj Krzysztof was not uncritical in his h

. On the other Rokoszhe organisers of the gained royal pardon for his cousin Janusz, one of t
ts of his family. For example, he  Like other Radziwiłłs, he looked after the interes

e the confederates to surrender their arms.  Zebrzydowski. He is credited with trying to persuad
 of Rokoszported the regalists during the however, in the campaign against Muscovites and sup

to stay away from politics. He took part, Despite the high offices bestowed on him, he tried 
. wie Vilnius, and the 1st Ordynat of Nie†1616), the Grand Marshal of Lithuania, Palatine of

 (*1549,  (the Little Orphan)SierotkaMikołaj  Krzysztof transferred to the descendants of 
 of Kleck that after three generations was Ordynacja A similar fate was met by 

 24 inherited his estate.wie of NieOrdynatdescendants of the 1st 
. With his heir-less death, the Poland-Lithuania between the years of 1632 and 1653

rce of information about the public life of perhaps his lengthy memoir that is an excellent sou
 Albrycht's highest achievement was renown for his opposition to the heretics. However,

sts of his Calvinist cousins, despite being relatives: he did not fail to watch over the intere
 famous for the support given to his the Grand Duchy. Just like other Radziwiłłs, he was

of foreign policies and internal affairs of who, as the Chancellor of Lithuania, was in charge 
 of Ołyka Ordynat (*1593, †1656), the 3rd Albrycht Stanisławfamous representative was 

Of this line, the most  of Ołyka became extinct in the second generation. Ordynacja

23 of OłykaOrdynacja (*1559, †1599) – Stanisław's; and 22virtually intact until 1939
 of Kleck, which survived Ordynacja (*1558, †1592) – Albrycht's; 21wie of NieOrdynacja

 (*1549, †1616) – Mikołaj  Krzysztof's(ordynacjas) were formed by Mikołaj's sons: 
 splendour. Three such land holdings Radziwiłłs and by doing so help maintain the family

 keep the main estates in the hands of the ownership and inheritance. All this was designed to
iversal (in Poland-Lithuania) legislation of allodial estates that were to be governed by the un

ja, Mikołaj's sons, were to receive excluded from sales or mortgage. Apart from ordynac
rmed a particular ordynacja was to be from a sub-branch of the family. The estate that fo

as to be given to the closest male cousin male descendants in a particular line, the estate w
hich meant that in case of a lack of Women descendants were excluded from inheritance, w

but inherited in full by the eldest son. the estate was not to be divided between the heirs 
iament, , which later became a statute approved by the ParlordynacjaAccording to the rules of 

ight of primogeniture. , an institution modelled on the Western European rordynacjaformed 
 the estate inherited from their parents, and signed a pact aimed at protecting the main parts of

ory yet for another reason. In 1586 they achievements, became important to their family hist
eir personal talents and  The remaining three sons of Mikołaj, apart from th

20 conclave of 1585.apparently nominated for the Papal stool during the
al of the Catholic Church. He was Bishop of Vilnius, Bishop of Cracow, and the Cardin
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61.  Lulewicz, "Radziwiłł Mikołaj Krzysztof," pp. 349-325
. by (*1593, †1656)," in idem, vol. 30/I, pp. 143-148, "Radziwiłł Albrycht Stanisław h. Tr A. Przybo24

by (*1559, †1599)," in idem, 30/II, pp. 363-159.  Idem, "Radziwiłł Stanisław h. Tr23
. by (*1558, †1592)," in idem, vol. 30/I, pp. 135-140 Idem, "Radziwiłł Albrycht h. Tr22

30/II, pp. 349-361. 
by (*1549, †1616)," in PSB vol.  h. Trerotk H. Lulewicz, "Radziwiłł Mikołaj Krzysztof zwany Si21

 (Warszawa: Wydawnictwo Tenten, 1993), p. 258. Arystokracja
ller, by (*1556, †1600)," in idem, pp. 229-234; Cf. M. Mi W. Müller, "Radziwiłł Jerzy h. Tr20

 
ą

ą ą

ą
ą

ś ą



25
_______________________________ ___________________________________________________

Short history of Radziwiłł Family  

                                                

Polish history. Many gained notoriety through 
he Radziwiłłs continued to play an important role in t

 After Poland's final partition in 1795, the 

30Russian Empire.
begun the war between Poland-Lithuania and the 
Marshal of the Bar Confederation in 1768 which 

 and a great patriot – he was the 29of Sarmatism
ve character, a noble favourite, the best representati

 degenerated reveller; on the other, as a flamboyant
one hand, he was shown as a drunkard and a 

On death, a twofold legend was built around his life. 
 Lithuania and large estates in the Crown. After his

Palatine of Vilnius, the owner of almost half of 
 (*1734, †1790),  (the Dar ling Sir)Panie Kochanku

 often referred to by his idiolect Karol Stanisław
overshadowed by the celebrity status of his heir, 
 Michał Kazimierz's prominence was slightly 

28herself, her immediate family and courtiers.
, and performed by the Princess wien Niee.g. Molier, were staged at a theatre established i

 of the original works by other authors, first Polish woman playwright. Her plays, re-writes
niowiecka (*1705, †1753), became the Kazimierz's wife, Franciszka Urszula Princess Wi
ng, road and bridge building. Michał in, e.g. textile workshops, pure-breed cattle-farmi

ake a variety of financial investments Princess Sanguszko (*1676, †1746), who managed to m
ork begun by his mother, Anna Katarzyna looking after his estates, where he continued the w

chał Kazimierz was also known for camps demonstrated his strong political ability. Mi
skills in trimming between the opposing maintained good relations with the opposition. His 

attles to keep the Polish throne, but he also by aligning himself with the Saxon dynasty in its b
lic status. In politics he supported the Court in assisting his relatives in maintaining their pub

of the family and as such took great care Orphan. In his early adulthood he became the chief 
-grandson of Mikołaj the Little  of Ołyka, Palatine of Vilnius, and the great-greatOrdynat

, the 7th wie (*1702, †1762), the 9th Ordynat of Nie (the Sweethear t)koRybeidiolect
customarily referred to by his Michał Kazimierz  Fame was eventually met by 

 27, fought against the Swedes (1655).wie of NieOrdynat4th 
 (*1635, †1680) the Michał Kazimierze and Dubinki, cousins Janusz and Bogusław of Bir

litically with the Court, e.g. unlike his Many of Mikołaj's descendants aligned themselves po
 sixteenth and the seventeenth centuries. on the enormous wealth and influence amassed in the

lidify the might of their family, and build achievements. However, they were able to further so
 standing, rather than their personal hetmans were bestowed on them because of the family

e offices of palatines, chancellors and positions in the Polish-Lithuanian Commonwealth. Th
at many of them occupied the highest politics or cultural patronage, despite the fact th
haracters who would play a major role in next two generations, there was a lack of notable c

of the Little Orphan and in the  Among the immediate descendants of Mikołaj Krzyszt

26he Holy Land published in 1601.for a vivid account of his eventful pilgrimage to t
. Mikołaj Krzysztof also gained notoriety many skilful artisans and tradesmen into his estate
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by (1734-1790)," in PSB vol. 30/II, pp. 248-262.  J. Michalski, "Radziwiłł Karol Stanisław h. Tr30
, vol. I, p. 367. God's Playground (Warszawa: Arkady, 1991), p. 68; N. Davies, Baroque in Poland

kie, 2001), pp. 175-179; Cf. M. Karpowicz, edited by A. Borowski, (Kraków: Wydawnictwo Literac
, Słownik Sarmatyzmuowski, “Sarmatyzm,”  in Sarmatians, and opposing foreign coercion. – A. Bor

f nobility; also deriving descent from ancient nations, arguing for the protection of the rights o
ing supremacy of the Polish state over other  Sarmatism - a movement among the nobility proclaim29

in PSB vol. 30/II, pp. 299-306. 
by (1702-1762)," ko h. Trska, "Radziwiłł Michał Kazimierz zwany Rybe H. Dymnicka-Wołoszy28

by (1635-1680)," in idem, pp. 292-299.  J. Jaroszuk, "Radziwiłł Michał Kazimierz h. Tr27
by (1591-1642)," in PSB vol. 30/II, pp. 379-382.  T. Wasilewski, "Radziwiłł Zygmunt Karol h. Tr26
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Janusz Franciszek n of Antoni Wilhelm - the Radziwiłłs of that period was the great grandso
efactions. The most famous representative of as well as cultural and artistic activities and ben
tion, economic development, social actions, rebuilding by participating in politics, administra

e actively involved in this process of Radziwiłłs, like other aristocratic families, becam
ent, transportation and education. The its economy and develop a uniform system of governm

s and 1930s, Poland managed to rebuilt separated for over a hundred years. During the 1920
ed by Austria, Prussia and Russia, and thus which after the final partition of 1795 were occupi

ers had to unify three regions,  The new Polish state faced many problems. Its lead

 35i.Polish military honour-the Cross of Virtuti Militar
rated posthumously with the highest during the Polish offensive in Ukraine and was deco

-Soviet War 1920-21. Stanisław died †1920), aide-de-camp to Piłsudski during the Polish
 (*1880,  Stanisław Wilhelmilhelmfought for Poland's freedom was the son of Antoni W

first chief of state. Among the men who Marshal Józef Piłsudski became the second Poland's 
dependence in 1918. The famous  The end of World War I saw Poland regaining its in

 34during the times of war.
items looted from the castle's treasury and the library. She was also able to recover many 

 . Her actions helped to save the priceless archiveswierestoration of the ruined castle at Nie
40, †1915) became involved in the Prussia. His wife Maria Margrave de Castellane (*18

ater Wilhelm II, Emperors of , and aide-de-camp to Wilhelm I, Frideric III and lwieNie
 (*1833, †1904), the 14th Ordynat of Antoni Wilhelm Belonging to this line was also 

 33estor of the Berlin line of the Radziwiłłs.'Faust'. Living mostly in Berlin, he became the anc
ies of musical compositions to Goethe's van Beethoven, Goethe and Zelter, he composed a ser

n his different residences. Befriended by organised concerts and meetings of music devotees i
ions. A cello player, singer and composer, he result of his musical talents and cultural benefact

ecause he was a statesman, but as a Duchy of Posen. His fame came about, however, not b
ia, became the governor of the Grand Luiza von Hohenzollern, cousin of the King of Pruss

 (*1755, †1833), after his marriage to Princess Antoni Henryk His older brother, 

 32r Polish patriots, was sent to Siberia.then General of the Polish Army, together with othe
e collapse of the uprising, Michał, the and became one of its foremost commanders. After th

d the November Uprising against Russia Poland – a vassal state of Russia. In 1831 he joine
enator in the newly created Kingdom of decorated with Legion d'Honneur. Later, he became S

sk and was n the defence of GdaEmperor's Chamberlain. As a colonel, he took part i
 (*1778, †1850), the Michał Gedeon Under Napoleon's banners fought also 

 31nherited all his estate.later died from wounds after the battle of Hanau, i
rt in the Russian Campaign in 1812 and †1813), a colonel of the Napoleon Army, who took pa

 (*1786, Dominik Hieronimnephew  After the heir-less death of Karol Stanisław, his 
ed in the Polish struggle for independence. patriotic. This is perhaps why some Radziwiłłs join

 Polish identity, but also made them strongly Radziwiłłs not only to regain and crystallise their
nd piety towards their roots helped those of the nineteenth century, the strong Catholicism a

rlin line of Radziwiłłs). However, by the end close to losing their Polish identity, (e.g. the Be
o such families, some Radziwiłłs came Princes Sayn-Wittegenstein. Because of marrying int

tatt, Princes Clary et Aldringen, or Princes von Hohenzollern, Princes Blucher von Wahls
ratic families: Archdukes von Habsburg, establishing close ties with other European aristoc
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372. 
by (1880-1920)," in PSB vol. 30/II, pp. 371- W. Roszkowski, "Radziwiłł Stanisław Wilhelm h. Tr35

by (1833-1904)," in idem, vol. 30/I, pp. 160-161.  A. Galos, "Radziwiłł Antoni Wilhelm h. Tr34
vol. 30/I, pp. 156-160. 

by (1755-1833)," in idem, i Henryk h. Tr A. Galos and A. Nowak-Romanowicz, "Radziwiłł Anton33
30/II, pp. 309-312. 

by (1778-1850)," in PSB vol. Gedeon h. Tr Z. Zacharewicz and W. Zajewski, "Radziwiłł Michał 32
30/I, pp. 176-178. 

by (1786-1813)," in idem, vol. ieronim h. Tr Z. Anusik and A. Stroynowski, "Radziwiłł Dominik H31
 

ą

ą

ą

ą
ą



27
_______________________________ ___________________________________________________

Short history of Radziwiłł Family  

                                                

his forbearance, he managed to become a successfully passing all exams. Finally, thanks to 
or four subsequent years, despite of Edmund, was prevented from entering university f

 the already mentioned Ferdynand, son with perseverance and resourcefulness. For example,
ble to adapt to the new political situation faced by all 'enemies of the working class', were a

pite prosecution and hardship  Those Radziwiłłs who decided to stay in Poland des

40United States.
an investigation of new Nazism in the television's prestigious Peabody Award in 1990 for 

BC Sports – he also won the work during the 1988 Summer Olympics in Seoul for N
ner of three Emmy awards, e.g. for his was a broadcast journalist who migrated to USA. Win

 (*1959, †1999), Antoni Stanisław's son from this marriage, 39Kennedy, president of the USA.
 sister of Jaqueline, wife of John F. Stanisław's third wife Carolina Lee-Bouvier was the

 of the St. Anne Church in Fawley Court. Sikorski Historical Institute in London and founder
 was one of the organisers of the very prosperous branch of Radziwiłłs in England. He

ek, who established a  (*1914, †1976), the younger son of Janusz FranciszStanisław Albrecht
 homeland after 1945. Among them was West during the war, decided not to return to their

many Radziwiłłs who emigrated  Because of the situation in the Communist Poland, 

38conviction until 1947.
n Krasnogorsk without trial or  (*1937), all of whom were incarcerated in a camp iKrystyna

 (*1935, †1992), and Ferdynand and their two children: Izabella neé Radziwiłłwife 
 (*1906, †1971), and his family: Edmundwife Anna neé Lubomirska (*1882, †1947), son 

r politician together with his family: Among them was Janusz Franciszek, the famous pre-wa
VD and sent into the Soviet camps. persecuted in other ways-some even imprisoned by NK

ng class', banned from working and proclaimed 'bloodsuckers' and 'enemies of the worki
er members of the Polish aristocracy, were family. Also at that time, the Radziwiłłs, like oth

without compensation to the Radziwiłł of Lenin (sic!). All of this was done suddenly and 
ebuilt by the Communists as a museum was nearly destroyed in 1944 but was subsequently r
 Antonin), e.g. their palace in Warsaw includes the Radziwiłł's residences in Nieborów and

 ruined, were turned into museums (this peasants. Their family residences, if not looted or
d parcelled out between the state and the 6 September 1944 their estates were nationalised an
d to destruction. Following the Decree of power, the aristocracy and landowners were sentence

 with the Communists taking   After the war and in the new political environment

37 in the Soviet Gulags. (*1873, †1944/5?), also a landowner, met their endKonstanty
s cousin  (*1885, †1945), landowner and entrepreneur, and hiHieronim Mikołaj1944; 

he Germans after the Warsaw Uprising in underground, was arrested, tortured and killed by t
e Polish  (*1902, †1944), a cavalry captain and member of thKonstanty Mikołajbrother 

during the September Campaign; his †1939), the officer of the Polish Army, was killed 
 (*1901, Artur  Mikołajhe ultimate price: persecuted and forced to migrate. Some had to pay t

ns of Poles, they lost their properties, were other aristocratic families. Just like other millio
eriences for the Radziwiłłs and  World War II and the occupation brought tragic exp

 36acy.Parliament and Senate, chief of the Polish aristocr
rvative politician, Member of  (*1880, †1967), the 13th Ordynat of Ołyka, a conseKsawery

 

 

 

 

90813c.htm, accessed 20 September 2000. available at: http://www.bergen.com/obits/obradz199
, 13 August 1999, The Associated Press in  S. Crenson, “Anthony Radziwill, JFK Jr.'s cousin,”40

373. 
by (1914-1976)," in PSB vol. 30/II, pp. 372-r M. Paszkiewicz, "Radziwiłł Stanisław Albrecht h. T39

. Arystokracjathe early post-war years. – Miller, 
 II, throughout the War and occupation, and up to experiences of this social group prior to World War

d then used their oral histories to present the aristocratic families imprisoned in Krasnogorsk, an
y Miller. He interviewed members of various The best work on the subject, so far, was written b

cle. atic families deserves a separate, full-length arti This chapter in the history of the Polish aristocr38
. 849-852. , 2 vols. (Warszawa: Pomost-Alfa, 1995), vol. I, ppstwa polskiego 1939-1945strat ziemia

Lista icz, by (1873-1944/5?)," in idem, pp. 263-264; K. Jasiewba, "Konstanty Radziwiłł h. TrA. Zi
by (1902-1944)," in idem, pp. 264; A. biowski, "Radziwiłł Konstanty Mikołaj h. Tr J. Gozdawa-Goł37

215-225. 
by (1880-1967)," in PSB vol. 30/II, pp. y h. Tr J. Jaruzelski, "Radziwiłł Janusz Franciszek Ksawer36
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most prominent representatives of this family. 
allowed for the presentation of a few of the character of the current essay, unfortunately only 

 Dictionary of Biography). The limited Radziwiłłs in 'Polski Słownik Biograficzny' (Polish
 the eighty-six entries allocated to documented. The evidence of this can be found among

tory is indisputable and well  The importance of the Radziwiłłs in the Polish his

42of the Association of Polish Knights of Saint John.
he poor, and works under the auspices ska” , an organisation that cares for the sick and tMalta

f Jerusalem, known as “Pomoc  (*1958), founder of the Foundation of Saint John oKonstanty
Mikołaj  epresented, for example, by towards the common good. This type of activity is r

 – binding them personally to an intensive service noblesse obligébased on the principle of 
ted with the Polish aristocratic circles and upholding of a patriotic-religious ideology associa

usivity is also sustained by the Counts Rey, or Counts Tyszkiewicz. Radziwiłł's excl
or noble origins, e.g. Princes Czartoryski, exclusively among families of similar aristocratic 

ld through marriages conducted almost society). Their never-waning prestige was also uphe
ppreciated by the highly traditional Polish manifests the family's ancestry, (such values are a

 simply on the fact of bearing of a surname that of their social prestige. It was and still is based
ence, however, has not robbed them  The loss of Radziwiłłs' wealth and political influ

41Prince).
 (the Red ążCzerwony Ksiy nickname - Parliament; and this in turn earned him a derogator

rps and Member of the Communist helped him to become the Chief of the Diplomatic Co
 the Communist authorities. His servitude concentration camp) after the war collaborated with

an (imprisoned in a German  (*1898, †1986), a pre-war landowner and a politiciMikołaj
Krzysztof łs were persecuted.  It should be noted, however, that not all Radziwił

social group. 
 the centuries shaped them into a distinct until the present times, the values that throughout

inst the odds, they managed to carry on, children with good education. Consequently, and aga
naged to find work and provide their medical practitioner. Other Radziwiłłs have also ma

e
 

ń
 

 

SKA,”  available at: pomocmaltanska.pl.MALTA
skich w Warszawie POMOC Maltawebsite of the “Portal Fundacji Polskich Kawalerów 

ska,”  can be accessed on the of the “Pomoc Malta Information on current activities and initiatives 42
 p. 332. Poczet,ska,  T. Zieli41
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 do zał wysłapieniu Gierek odrzucił polityczne postulaty, zamiertelewizyjnym wyst

pował. W im nie ust, lecz re faz wkroczyła w decydujskich. Bitwa o Polskdo gda
 36 postulatów, w tym wiele podobnych ł ały Szczecin. Tamtejszy MKS wysunstrajki obj

ierpnia stwa. Sytuacja tymczasem uległa zaognieniu, bo 18 s tylko reforma paegnaza
 kryzys mogła kami, poniewacznie podwy wyłcych przed zadowoleniem sistrajkuj

, który ostrzegał KORcie postulatów politycznych było inspirowane przez Wysuni
zków zawodowych. nych od partii i pracodawców zwi powołania niezaledomagał si

tów strajkowych, a z nich pierwszy  na czele, który 17 sierpnia sformułował 21 postulaWał
dzyzakładowy Komitet Strajkowy z kami pensji! Powstał  Mi podwynie zadowoliła si

ska Stocznia imu. Gdapiła rzecz najgorsza dla re fali protestów. A wtedy nastpowstrzyma
ano jednak eganie robotników. Z urlopu wrócił Gierek, nie zdołLudowej”  o pod

ył „przeciwników Polski  oskar z Trójmiastem, a premier Babiuchśćcznozablokował ł
im u. Rea Wybrzeskiej Stoczni wywołał protesty w innych zakładach nStrajk w gda

. sy oraz Lecha Wał m.in. przywrócenia do pracy Anny Walentynowiczdomagano si
ska, gdzie ponadto ła Stocznia Gdanowej fali strajków. I wreszcie 14 sierpnia stan

powały w sprawach płacowych, co tylko sprzyjało ły zakłady w Łodzi. Władze nadal uststan
tku sierpnia  port w Gdyni, a na poczł teStalowej Woli i innych miastach. Protest obj

widnicy, Ostrowiu Wielkopolskim, cem lipca zastrajkowały zakłady we Wrocławiu, Z ko
.   agitacjcznsowieckim, wydalonym z Belgii do PRL-u za komunisty

 starym agentem zecie, a Gierek przebywał na urlopie w Kraju Rad. Był prtrznych tarwewn
ycie siły z powodu  na ucie nie zdecydowało sięśpensji. Kierownictwo PZPR na szcz

ek  podwy domagały si po całej Polsce, bowiem inne zakłady tefala strajków rozlewała si
 protestu.  Jednak pstwach płacowych skłoniła robotników do przerwaniadu, która po ustrz

c delegacja gi z dostawami do ZSRR. Do Lublina przybyła wiły pociMPK i kolejarzy. Stan
 w strajk powszechny z udziałem  na Lublin, gdzie przeobraził siwidniku rozszerzył si
szych pensji. Mimo to strajk w ki emerytur, dodatków rodzinnych oraz najnipodwy

działy yrardowie i innych miastach. 9 lipca władze zapowiedzu, dalej: w Poznaniu, Grudzi
i innych miast, a strajki wybuchały zakłady Warszawy, Ursusa, Sanoka, Tczewa, Rzeszowa 

ły niektóre  tego samego dnia – 1 lipca – stanReakcja robotników była natychmiastowa, ju
. histori

, które zmieniły  wydarzeki ruszyła lawinbez zapowiedzi - pozornie drobna sprawa podwy
sa. Władze uczyniły to w dodatku nych gatunków miki cen rówprowadzenie 1 lipca podwy

 było  zapaln w lipcu i na terenie całego kraju. Iskrły ju zapłonbitwy o Polsk
. Tymczasem iskry tej dow rzdzyzakładowym Komitetem Strajkowym) a komisj(Mi

dzy MKS zumieniem mistoczni czy wreszcie z podpisaniem 31 sierpnia poro
skim sierpniem, z negocjacjami w ci”  z gda powstanie „SolidarnoPrawie wszyscy kojarz

( jubileusz 30-lecia)
 czyli bitwa o PolskSierpie

(Sydney) 
Marek Baterowicz
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Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 20. 
, Wydawnictwo Polonia. Słownik biograficznyMadrycie (1985-86). Zob. Agata i Zbigniew Judyccy, 
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ci”  idarnod Wojewódzki w Warszawie wprowadził do statutu „SolPrzy tej rejestracji S
enia wniosku.  cu deliberacji od dnia złodziernika – po miesiim zarejestrował 24 pa rektór

ci” ,  „Solidarno nerwowy okres oczekiwania na rejestracjść doostrzegawczy. Nastał te
c powszechny strajk dziernika przeprowadzono wizku do mediów. 3 padopuszczały zwi

ci” , i nie  „Solidarno płacowych, przeszkadzały jak mogły w tworzeniu sizazobowi
 z realizacjpieszyły si. Władze nie 25 KPNAresztowano znowu Moczulskiego, przywódc

zków.  nowych zwic go o penetracjajwładze nasiliły znowu ataki na KOR, oskar
sa. Tymczasem ł Lech Wałci”  stanczele Krajowej Komisji Porozumiewawczej „Solidarno

imem PZPR. Na centralizowanym rezmniejszyłoby szanse robotników w konfrontacji ze s
zki regionalne ” . Rozbicie na zwiśćzku Zawodowego „Solidarnodnego ZwiSamorz

nego iezaleyła koncepcja stworzenia jednego, ogólnopolskiego Nężz całego kraju zwyci
zkowych dzie przedstawicieli zwisku na zjenia w Gdaw innych miastach. Jednak 17 wrze

u, Lublinie i pnie utworzono regionalne komitety w Łodzi, Poznani na czele. Nast24Bujakiem
zek „Mazowsze”  ze Zbigniewem nia powstał zwizki zawodowe. 4 wrze zwi23CRZZ

ne od  niezaleły powstawa zaczzanej z tym eufori i zwiPo podpisaniu porozumie
stwa.  natury człowiecze deformacjto ideologia marksizmu-leninizmu była zbrodnicz

e ,  przyznayciu społecznym”. Nie mógł przeciew polityce ekonomicznej i deformacje w 
dy ne błdom. Były to – jak powiedział – „powadom partii, ale przeciw jej błprzeciwko rz

e strajki nie były skierowane wiadczeniu stwierdził, . W pierwszym swoim o22Kania
owym szefem PZPR został Stanisław Gierka, który trafił do szpitala z zawałem serca. N

to od władzy  w stolicy Plenum KC, podczas którego odsuniniej zebrało sidwa dni pó
c odwet. W im przegrupowywał siły, planuj, ale re o Polsk bitw”  wygrała tść„Solidarno

biu.   porozumienie z komitetem strajkowym w Jastrzd podpisał tenia rz3 wrze
była powstaniem narodu przeciwko komunistom”. 

śćci. Jak powiedziała Anna Walentynowicz – „Solidarnostoczniowców miało powód do rado
tej postawie ki nieugi czekało na zmiany, a dzistwo tekujemy!” . Społeczeokrzyki „Dzi

, potem piewany przez tłumy ludzi pod stoczniuczestnicy tych dni – był hymn narodowy, 
yciem – jak mówikszym przeci. Jeszcze wiwielkim długopisem tkwi w naszej pami

sy z   wówczas charyzmatycznego Wał na ekranach telewizorów, a postaporozumie
 podpisania  chwilzkami zawodowymi” . Cała Polska mogła obejrzednymi zwisamorz

nymi, cznie z „niezaleski. Władze uznały prawie wszystkie postulaty, łszczeci
 MKS kty umowy nisku, gdzie MKS wynegocjował bardziej precyzyjne punGda

pnego dnia w enie w Szczecinie, a nastdoradców. I wreszcie 30 sierpnia podpisano porozumi
ze od . Ale stoczniowcy zajmowali stanowiska radykalniejs21) i działaczy TKN20Wielowieyski

, 19ski, Cywi18ich (np. Mazowieckistoczni, wspierany radami intelektualistów katolick
skiej  ogólnopolskim protestem kierował MKS w gdazadali jakby ostatni cios władzy, cho

 na straconej pozycji. Górnicy dowa była juskie kopalnie, strona rzczyły strajków doł
ciach. A gdy do nie i wielu innych miejscowosko-Głogowskim, trwał protest w KroLubi

biu ady miedziowe w Zagł protestów synchronizował tamtejszy MKS. Stały zakłfal
 z 26 sierpnia. We Wrocławiu 17skiegoWarszawa, Olsztyn), mimo kazania prymasa Wyszy

, , Poznały nowe tereny (Nowa Huta, ŁódStrajki jednak trwały dalej, a nawet obj
” . wolucjycie siły, Moskwa uznała bowiem strajki za „kontrre ewentualne uprzygotowa
cy im powołał jednak specjalny sztab kierowniczy maj do robotników. Restrzela

artia „ robotnicza”  nie powinna przeciewykluczał taktycznego porozumienia z robotnikami. P
, który nie 16cych. Do Biura Politycznego wszedł Olszowskione zmiany nastrojów u strajkuj

. Nie wywołały  podczas którego doszło do wielu przetasowa15było IV Plenum KC PZPR
pnego dnia negocjacje przerwano, pretekstem u ogłoszono strajk generalny. NastWybrze

e wtedy na całym  MKS. Dopiero 23 sierpnia przystał na rokowania, aląćpróbował pomin
sku  w Gda14cych, natomiast Jagielski ogółu strajkujpiła do rozmów z delegacjprzyst

 w Szczecinie 13isja Barcikowskiegonegocjacyjnych do Trójmiasta oraz do Szczecina. Kom
d do wysłania nowych komisji  Pyki. Zmusiło to rz z komisjdo przerwania rokowa

ce zakłady ezwał strajkujcia opozycji politycznej od robotników. Wtedy MKS wpróba odci
 na czele. Była to 12, Romaszewskim11, Chojeckim10, Moczulskim, Michnikiemz Kuroniem

 głównych działaczy opozycji ciem MKS! Władze aresztowały tebiorstw – z pominiprzedsi
 z delegacjami poszczególnych , który miał negocjowacych wicepremiera Pykstrajkują ę7 ć
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yto  urodowisko wiejskie. A zamiast konfederackich szabel i c potem inteligencjobejmuj
piło w stanie robotniczym, e tym razem zjawisko to wyst, nic rószlacheckiej, z t

zywanych w epoce Rzeczypospolitej zaniem do konfederacji zawibyła jakby nawi
”  ść w roku 1981. Według niej „Solidarnoona juski – red.], wyraz UJ [Uniwersytet Jagiello

38. Józefa Gierowskiego zasługuje jeszcze ciekawa – a narodowa - teza profNa uwag
stemu.  jej charakter oficjalnego eksperymentu w ramach sy wykluczajrównie

skich -  gda w kilka tygodni po podpisaniu porozumieci”  – opracowywane ju„Solidarno
liwe, a natychmiastowe plany zdławienia niewa było to całkowicie niemoepoce betonu Bre

baczowa. W  , bo jej idea kiełkuje dopiero po roku 1985 za Gor37sowieckiej „pierestrojki”
  eksperymentem  jakimciowy mógł bye ruch solidarno o tym,  hipoteznonsensown

ci” . Wyklucza to zupełnie arnohipotezy o obcych inspiracjach w narodzinach „Solid
nia wszelkie stwie, co uniewaboko w polskim społeczezków zawodowych tkwiła głzwi

a do stworzenia wolnych czyli inni jak Anna Walentynowicz. A zatem tendencjniej dołpó
, a 36 i Krzysztof Wyszkowski35, Antoni Sokołowski34a byli Andrzej GwiazdaWybrze

ycielami WZZ a, które powstały w kwietniu 1978 roku. Ojcami załoZawodowych Wybrze
zkach  swoich prekursorów w Wolnych Zwi”  miała przecieśće „Solidarno, przypomina te

ródłowe opracowanie sy. To  Wałony postaw) uratowała strajk, zagro33Ossowsk
 i Ew32 Pienkowsk jak Walentynowicz (wraz z Alintamte wydarzenia. Ukazuje te

a ” , która przybliść – „Anna Solidarno31ka Cenckiewiczaąż wspaniała ksitemu ukazała si
ci” . Kilka tygodni matki „Solidarnoodprawienie mszy było pomysłem Anny Walentynowicz, 

e cych, dodajmy skiej. Te msze integrowały mocno strajkuj w gda30Jankowskiego
skiej lub ks.  w stoczni gdy29był całkowicie konkretny jak np. msza  ks. Jastaka

y w robotniczych protestach ęż „decorum”. Udział ksicznie jakiekorekty, bo nie było to wył
, rodziło mit. I to z kolei wymaga pewnej ść rzeczywistocych, co sakralizowało tstrajkuj

 tylko religijne decorum dla cioła stało si Koe rolsze prawdy jest to, kontrowersje. Bli
ci” . Ta wizja narodzin budzi cioła nie byłoby „Solidarnoe bez Kowprost mówi, 

” . Z kolei inna teza juśćci, a z tego ziarna wyrosła „Solidarnowiadczeniem wolnobyło do
ycie papieskiej mszy w r.1979 p. – przeseminariów, przytoczmy tylko niektóre z nich. Oto n

nych ci”  był przedmiotem wielu analiz podczas róFenomen i geneza „Solidarno
prowadziło do fermentu i podziałów w PZPR. 

” , co z kolei cie serca Polaków były z „Solidarnobezpartyjni. Lata 1980/81 ukazały partii, 
 równieypowali czasem nawet partyjni, ale wtyczkami mogli bci”  wst„Solidarno

 milionów ludzi. Do ęćł ponad dziesi wielkim ruchem społecznym, który ogarnale te
zkiem zawodowym, ci”  był nie tylko zwi potem teczka „Bolka” . Ruch „Solidarnostanie si

 komunistów. Innym symbolem tego stanu rzeczy ci”  przez agentur „Solidarnopenetracj
ował bowiem c na rozwój wypadków. Skład redakcji „Tysola”  obraznatychmiast nie czekaj

yciorysy. Gdybym znał je wówczas, emigrowałbym Mało kto znał wtedy te agenturalne 
ny Rosjanom jako towarzysz Grisza. Ludowego Wojska Polskiego, a z czasów lwowskich zna

, wieloletni oficer polityczny 28iczMazowieckiego w redakcji „Tysola”  został Artur Hajn
pcskich”  mocodawców. A zastsko-watykarzekome szpiegostwo na rzecz „waszyngto

dzonego (dostał wyrok 12 lat) za  s27artykułach kieleckiego biskupa Czesława Kaczmarka
imu PRL. W 1953 r. szkalował w ne dla repaxowiec, a przede wszystkim pióro od lat usłu

em Tadeusz Mazowiecki, dawny sprytnej kurateli. Redaktorem naczelnym został bowi
e pismo to poddano iał wtedy, masowym nakładzie. Niestety, ogół Polaków nie wiedz

nik w ciowe w radio, program w TV oraz ogólnopolski tygodzkowi audycje solidarnozwi
pstwa. Przyznano  na pewne ustśćniewa władze musiały pójMimo reprymendy Bre
ci”  do Warszawy. , natomiast zaprosił kierownictwo „Solidarno26ci Wiejskiej”„Solidarno

e rejestracji im odmówił rozmów w stoczni, a tak strajkiem. Restoczni. Zagroziła te
ci na rozmowy do oszego oraz wezwała premiera z ministrem sprawiedliwdu Najwydo S

piła o rewizjdu, KKP wystci”  z arbitralnymi poprawkami SPo rejestracji „Solidarno
.  ów Kremla, który groził interwencjszanta

pstwo nnego. Było to nastMSW celem opracowania planu wprowadzenia stanu woje
ci z cznoabu Generalnego w łdziernika, gen. Jaruzelski powołał tajny zespół Szt22 pa
niej, dzynarodowych sojuszach PRL-u. Dwa dni wczee o mi„przewodniej roli”  partii, a tak

ce prawa do strajku, a dodano artykuły o arbitralne poprawki. Zmieniono punkty dotyczą
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pnie imu, a nast, znany z wielu wypowiedzi krytycznych wobec re51Literatów Polskich
zek c Zwi im szanse krytyki ustroju. W grudniu zawieszono wi, aby odebrademokratyzacj

 na polu walki o ci działaliwo ich moorganizacje czy stowarzyszenia, aby ograniczy
” , lecz we wszystkie, śćdarnoenia dyktatury PZPR-u, a uderzono nie tylko w „Soliprzedłu

owadzona w celu cia sowieckiej interwencji. Była to operacja przeprzaniem dla uniknirozwi
trznym zcze dzisiaj – wewnoperacja WRON-u nie była – jak głosi propaganda jes

:  natur jego prawdziw dzieje stanu wojennego lepiej odsłoniZamiast przypomina
 na zmiany w PRL-u.  utracili nadziej, a innych zmusił do wyjazdu, gdy stronjedn

 – jednych z paszportem w im skazał na emigracjce ludzi reducha oporu. Wreszcie tysi
 władzom spacyfikowac setki tytułów. Nie udało sijednak działała w podziemiu, wydaj

”  śćstwa. „Solidarno pa zamroził reform dekadpolu gospodarczym, kultury, a na cał
 na  spostoszezienia! Stan wojenny dokonał tec internowanych na 2 lata wiproces, skazuj

ników! I wytoczono im  na straśćono internowanych o…napae potem oskarca, ajodra
na sprawa w Kwidzyniu. Sprawa tym bardziej nawet w sierpniu 1982 roku – była to gło

. Internowanych szykanowano, bito 50niarki”ęź czy filmów jak „Wiznamy z wielu opracowa
ki tych osób . Udrci” , w tym wiele kobiet traktowanych jak na gestapodziałaczy „Solidarno

. Internowano setki 49k”miertelnych, a nie tylko 9 zabitych w kopalni „Wujeponad sto ofiar 
ł  trzy lata, pochłon na polskim narodzie – trwał przecie dokonan zbrodniksznajwi

n wojenny był , ale ona nigdy nie miała znaczenia dla władzy. Stałamał konstytucj

48stwa dokonały inwazji na własny kraj” . WRON„…wojsko polskie wraz z siłami bezpiecze
: 47 dopiero 5 stycznia. Jak pisał Timothy Garton Ash, przywrócon telefonicznśćczno

zono czołgi, zerwano  13 grudnia był szokiem dla Polaków, na ulice wytocDzie
listopada. 

 4 sy z Jaruzelskim, które odbyło si, Lecha Wał46pomimo spotkania prymasa Glempa
imu zmierzały do wprowadzenia stanu wojennego dalszy rozwój wypadków. Działania re

na było przewidzietego) moc ministrem obrony, a przy tym premierem ( od 11 lunadal b
etarzem KC PZPR, dziernika Wojciech Jaruzelski został pierwszym sekrKiedy 18 pa

nia). e„Posłaniu do ludzi pracy Europy Wschodniej”  ( 8 wrz
ci” , zwłaszcza po ci wobec „Solidarno nienawie prowadził kampanici”  takWolno

ołnierz . Wojskowy dziennik „45” , w czym rej wodził wicepremier Rakowskiśćna „Solidarno
 do ataku  okazjim wykorzystywał jednak ka. Re otwart w miar trybunc siprofil staj

j ci” . Za to partyjna „Gazeta Krakowska”  zmieniła swótelewizja pozostała wroga „Solidarno
ci odczuwano mniej w w radiu, a cznym nakładzie. Powiew wolnoSzczecinie w stutysi

 wydawany w 44ść tygodnik „Jednogazetek drukowanych na powielaczach, ukazywał si
atoli cenzurze. Obok wielu . Pismo to miało pół miliona nakładu, poddawano je 43śćSolidarno

 „Tygodnika  pierwszy numer wspomnianego juinformacyjne, a 3 kwietnia ukazał si
ci” , wydawano biuletyny  organizacji zakładowych „SolidarnoW kwietniu rosła sie

 wykorzystane w grudniu. na wypadek strajku. Zostan
 listy osób przeznaczonych do aresztowania dzały juinterwencja. Tymczasem władze sporz

imem, któremu mogła pomóc sowiecka ”  nie chciała otwartej konfrontacji z reść„Solidarno
. c jednak winnych. Strajk powszechny jednak odwołanodziałaczy, nie ujawniaj

odu pobicia dania. Ostatecznie władze wyraziły ubolewanie z powżąniespełnienia tego 
 powszechny strajk okupacyjny w razie  siąćujawnił sprawców napadu, a 31 marca miał zacz

im , by re Domagano si był 4-godzinny strajk ostrzegawczy w całej Polsce.ść napabrutaln
 na t. Odpowiedzi42ci”  pobitoła milicja, a działaczy „Solidarnodo budynku wtargn

”  rolników ci „Solidarnozku z jeszcze nie zarejestrowanpodczas obrad przedstawicieli zwi
złowieka i obywatela. W Bydgoszczy, doszło do szczególnie jaskrawego pogwałcenia praw c

pił do kontrofensywy od razu, a 19 marca 1981  PZPR przystcy. W bitwie o Polskmiesi
”  w sierpniu 1980 trwał zaledwie 16 śćci wywalczonej przez „SolidarnoOkres wolno

zaprzeczeniem istnienia demokracji. 
. Byłoby to bowiem ąćna ich zamkn je finansowo, bo oficjalnie nie mopisma, by zniszczy

ka pozwami te d Michnik n z tym samych powodów. St41 czy „Naszej Polski”40Dziennika”
 lub „Naszego 39 np.”Gazety Polskiej” si oraz obóz Michnika bojcy władztrzymaj

 układ stwa w przekazie informacji. Dzisiaj jest podobnie,bo łamały one monopol pa
 w demoludach, nej: drukarek i powielaczy! Broni tej bano sie współczesnej i grobroni jakż ź ę
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”  ść za okupacji hitlerowskiej, za to „Solidarnoywionej te XIX-tego wieku, a powsta
ciowej z epoki zała nawet do idei niepodległo”  z roku 1980 nawiść„Solidarno

przez PZPR. 
u tworzonego  po dokumenty biskupów, którzy byli ofiarami systemga si, za to si65Oleksego

 lub 64 np. teczki Belkiart historii? Dlaczego nie wolno ujawniCzy nie jest groteskowy 
 członków Episkopatu.  lustruje sidził KC PZPR, a dzi przez niemal pół wieku rzPolsk

ono wobec czerwonej nomenklatury.  skutecznie zamrosporadycznej), podczas gdy lustracj
 lustracji (chociół, bo to raczej on doczekał si Ko poniósł tesk klPewn

ustroju po 1989. 
i  o szeregi oligarchów wyłonionych przy transformacj rozszerzyła si63satyry Krauzego

pili do układu. A peerelowska kasta nietykalnych z ciej ochłapy, o ile nie przystęśnajcz
 dostaj Polskstwie, podczas gdy kombatanci walk o wolnznacznymi przywilejami w pa

 si jego członkowie dalej ciesz tu do nazwy WRON-u, gdy siwronokracji – by odwoła
stwo o silnych jeszcze wpływach ubekracji, a nawet bardziej PRL-bis, Ubekistan czy pa

 III RP przypomina  z monopolu” .  Dlatego teąć :”uszczkn62Krzysztofa Kozłowskiego
 słowa ddaj. Ten fatalny minimalizm opozycji niestety dobrze o nomenklaturkomunistyczn

 z  władzt podzieliła silichy kompromis ze skompromitowanym rezimem, a nawe
liła dziedzictwo Sierpnia, przystała na druga – powołana do istnienia w roku 1989 – przekre

im na kolana, natomiast , rzuciła re o Polskskiej. Jedynie ona stoczyła bitwstoczni gda
ci” , która powstała w c tylko do tej „Solidarno wiZ perspektywy 30 lat odnosimy si

zków z r.1980. ci zwina nowo, nie było to przywrócenie do legalno
”  Rolników Indywidualnych ) rejestrowano śće „Solidarno”  ( takśćW roku 1989 „Solidarno

e od strony formalnej.  – 80” nie ma nic wspólnego, takśćzkiem „Solidarnotym nowym zwi
imu. Z cego re upadajcy pod kontrol, pozostaj61dobrze przesiany przez resort Kiszczaka

zek głego stołu. Był to bowiem zwi dopuszczono do okr którsierpnia 1980 roku, a nie t
”  z śćcie o „Solidarnoci” . I trwa do dzisiaj. Chodzi oczywi legenda „Solidarnotrwała za

, alniku ideologii. WRON jednak otaczano pogardoznaczało konserwowanie PRL-u w zamra
 była armia, policja i ZOMO, co  gór po stanie wojennym? W bitwie o PolskA có

grudnia 1970. 
miary masakry czonym xero strony 305, która opisuje prawdziwe rozni z dołdo tej rozgło

 moje listy , na nic zdały si60 Radio SBSmiertelnych. Te „peerelowskie”  dane powtarza te
 tylko o 45 ofiarach  w mediach oficjalne dane z PRL-u, które mówidalej powtarza si

 PWN 1991). Tymczasem w III RP w „Historii Polski”  Wojciecha Roszkowskiego ( W-wa,
ły setki ludzi jak czytamy  roku, kiedy to zgin59u w grudniu 1970albo masakra na Wybrze

, 58 masakra w Poznaniu (czerwiec 1956) była te zbrodniTu mała dygresja. Wielk
ciołach.  przy kokultura chroniła si

ci i ne komitety społeczne, a opozycjoni ró oporu, powstawały tezmieniano strategi
u. W podziemiu kszego prestici, ale nadał jej jeszcze wi”  legalnośćpozbawił „Solidarno

o w latach stanu wojennego, który wrasta w naród”  ( listopad 1983). Ks. Jerzy mówił t
stwa, idzie powoli, ale coraz mocniej  idzie do zwyciść dzisiaj. Albo: „Solidarnoaktualne te

  zło i wszelkie jego przejawy”  (marzec 1983). Słowatnowa Bogu to pi. Słumóc leczy
, aby  o złu jak o chorobie, która trzeba ujawni Bogu, to mówiktórych mówił np. „Słu

knych homilii, w  Jego piim nie mógł strawici” . Rekłego kapelana „Solidarnonieul
, 57dzierniku 1984 zamordowano ks. Jerzego Popiełuszkna 8 lutego 1984. A w pa

ł w nocy z 7 ci”  Rolników Indywidualnych. Zgin, działacza „Solidarno56Piotra Bartoszcze
 w maju 1983 czy 55 Grzegorza Przemykamier bardziej znane morderstwa jak przypomnie

li ludzie, by  nadal ginPomimo zniesienia stanu wojennego – 20 lipca 1983 –
 na ulice czołgi.  marksizm, generał WRON-y wolał wytoczyPZPR-u. Zamiast delegalizowa

 Jaruzelskiego było ocalenie dyktatury  partii” . Intencj rol tzw. „kierowniczpodwa
ce ” , lecz wszystkie instytucje mogść nie tylko „Solidarnoł zdelegalizowaPZPR pragn
e wiadczy, ter represji wymownie kredek. Zawieszono szereg pism. Ten rozległy charak

dzli i  nawet pim bał si. Re54zkiem Polskich Artystów Plastyków czy ze Zwi53Studentów
nym Zrzeszeniem , z Niezale52piono ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskichpost
niej.   Podobnie rodowisku krakowskich pisarzy niespełna rok wcze„Pismo” , przyznany 

cznik literacki  nasz miesizano w r. 1983. W stanie wojennym zlikwidowano terozwią ż ę
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 długa lista ). Dzieje III RP to równie80, Pospieszalski79skidziennikarzy (np. Sumli
 z represjami w stosunku do ”  zbiega sistwa na tzw. „prawdtotalizmu i do monopolu pa

 praktyk  zatem w ciemnych barwach. Ten nieustanny powrót doBilans III RP jawi si
 jednak kłamstwem. ce si istniało Ministerstwo Prawdy, posługujstwie Orwella teBa, w pa

 z łam „Trybuny Ludu”  czy z okienka TV.   serwowano nam kiedysłusznej informacji, jak
da to na powrót do jedynej  – wyglDziennik” . Jest to oczywisty zamach na demokracj

nym jak „Gazeta Polska” czy „Nasz Michnika przeciwko wszelkim pismom niezale
ciekła kampania co potwierdza wtotalitarnego, do czego powoli wracamy w III RP, a 

stwa  „Rok 1984”  przedstawia model paśće powiew opozycji Bractwa. Nie zapominajmy, 
cego cej Partii wobec działajdzci rzPiS-u, a u Orwella znajdziemy opisy Tygodni Nienawi

ci wobec ci Tusk jest dyrygentem nienawiPlatformy z PiS-em. Wbrew deklarowanej miło
 w wojnie  te wida78ci Orwella. Powrót do metod znanych z powieśćdnopraworz

 kodeksy, lecz nie istnieje dzie sprawa w pełnym znaczeniu tego słowa. W III RP wpraw
stwo  wreszcie pa ustanowici a tymi, którzy chcdeprawatorami wymiaru sprawiedliwo
dzy , lecz pomi czy prawicdzy lewic nie mi ju obecnie toczy siBitwa o Polsk

 prawa nie istniały” . ezprawne, poniewabyło w orwellowskiej tyranii, gdzie „nic nie było b
 warunki. Podobnie na dyktowa jest pustym frazesem. I mośćdnoktórym jednak praworz

stwo prawa, w  paaden komitet centralny! Wystarczy proklamowaludzi. Nie jest potrzebny 
dom oraz prokuraturze, gdzie ma swoich ki s dzi władze sprawowae obecnie układ mo

ci. Doszło bowiem do tego,  tylko po oczyszczeniu wymiaru sprawiedliwopie nastktóre mo
c jej uzdrowienie, drem zepsucia III RP, hamujtpliwie jObóz Michnika jest niew

. 77skiegoKaczy
”  przeciwko partii 76 kampania „Gazety Wyborczej w 2007, do czego przyczyniła si75PiS-u

du, zwłaszcza po przegranej . Proces ten nabiera rozp74ułatwi prezydentura Komorowskiego
ły powrót do praktyk totalizmu, co Stronnictwo Ludowe] - obserwujemy powolny, lecz sta

bywatelska-Polskie  szeregi, dzisiaj - za kadencji PO-PSL [Platforma Oprzegrupowa
zwoliła ex-nomenklaturze krzywdził naród bez mała pół wieku! Gruba kreska po

 to PZPR  nawet ex-partyjni, cho sistoi na głowie, po status pokrzywdzonych staraj
, został marszałkiem Sejmu. W III RP wszystko , zamieszany w afer73Natomiast Schetyna

mu proces. , został zdymisjonowany przez Tuska, a nawet grozi  hazardowktóry wykrył afer
, 72ski Kami71czej jest teraz: szef CBAbraku dowodów. Układ czuwał na aferzystami. Nie ina

 owe afery rzekomo z cu utopiledztwo, by w kosejmowych, które symulowały potem 
orowód afer i komisji wiatło dla bezprawia i korupcji. Dzieje III RP to kzapaliła zielone 

ci  nowe zbrodnie, a degradacja wymiaru sprawiedliwodzone rodzpstwa nieosprzest
 tzw. „gruba kreska”  Mazowieckiego, albowiem ” . Wiele zła uczyniła teść„Solidarno

70du AWS działania rzci storpedowała teci stanu wojennego. Unia Wolnoo nielegalno
 nad uchwał, gdy miano głosowa sejmowc np. salprojektów na forum Sejmu – opuszczaj

ci natomiast hamowała wiele d Olszewskiego w 1992 r. Unia WolnoWyborczej”  na rz
a „Gazety cym dawnej nomenklatury, co jaskrawo ukazała nagonkrodkiem broni

) stał si69, KLD68niej ROAD (wcze67ci Wolnokomunistów, a obóz Michnika wraz z Uni
 dla gły stół był po prostu trampolin za wybielania i popieranie generałów. Okrona nagrod

 owoców tej wycieczki, a była la domyna si Michnika. Moc tzw. komisjdopuszczono wi
im posiadał jeszcze znaczne wpływy, do archiwów przez lobby Michnika. Upadły re

ta ci” , lecz została przej pismem „Solidarnoe „Gazeta Wyborcza”   miała by, tapami
„człowiekiem honoru” . Trzeba teJaruzelskiego, a nawet gen. Kiszczak był dla niego 

imu, wybielał dowanie rekkie le Mazowiecki. Michnik zadbał o miJaruzelski, ale tak
gentami komuny, nie tylko tkowo obłudny, albowiem obaj panowie byli starymi awyj

t, nasz premier” . Tytuł ten był łamach „Gazety Wyborczej”  w artykule „Wasz prezyden
c generała na  głównie Adam Michnik lansujswego „stójkowego” , do czego przyczynił si

c . III RP w powijakach dostała wina prezydenta, dokonany przez Zgromadzenie Narodowe
ci”  Jaruzelskiego bór kata „Solidarnonawet na premiera gen. Kiszczaka! Paradoksem był wy

niej Jaruzelski proponował  (były to w dodatku resorty siłowe). Wcze66Kiszczak i Siwicki
trów z czasów PRL-u jak d „nie-komunistyczny”  miał jeszcze zbyt wielu minispierwszy rz

 ten niby cia Armii Czerwonej z terenu Polski. Zreszt wyjMazowieckiego nie domagał si
d  systemu. Rz demokratyzacjc si mniej akcentowała te idee, kontentujmagdalenkowa już ą ę ą ą
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 czyli bitwa o PolskSierpień ę  

, Warszawa 1992.  1980-81śćPolska Rewolucja SolidarnoTimothy Garten Ash, 3)
Warszawa, Rytm 1991. 

, Polski dramat 1980-1982, Jan B. de Weydenthal, Bruce D. Porter, Kevin Devlin2)
, Warszawa, PWN 1991. Historia Polski 1914-1990Wojciech Roszkowski, 1)

ródła: 

Marek Baterowicz 

dzie niełatwa i długa. 
stwa prawa  i o ustanowienie pae owa bitwa o Polskskim lotniskiem oznacza, smole

iczny rozdział jej w kwietniu 2010 nad razem trwa ona z postkomunistycznym układem, a trag
czono. Tym tej w sierpniu 1980 r., jeszcze nie zako, rozpoczMichnika. Bitwy o Polsk

czkowe poparcie obozu ca korzenie w epoce PRL-u, a przy tym gorkasta nietykalnych, maj
dy utrudniała im . Ale nawet wtedy rz2005-2007, Polska nie miała u władzy ludzi sumienia

 dami PiS-u w kłopotliwej niestety koalicji w latachMacierewicza w r. 1992 oraz rz
du Olszewskiego i ci. Poza krótkim epizodem rzdnoci praworznigdy nie wyjdzie z zapa

dów olska bez „ ludzi sumienia”  u steru rzsłowach jest program uzdrowienia Kraju. Istotnie, P
ienia” . W tych paru czenie przypomnijmy apel Jana Pawła II o „ ludzi sumNa zako

mocarsrwa. 
ledczych obcego skiej tragedii, skwapliwie mataczonej przez pstwie smolenawet w nast

 to nadal bez przerwy, tku narodziny III RP, a czyniby specjalne zdeformowały na poczSłu
pie skaziło embrion demokracji. , co na samym wst prokuraturążdy, takdyspozycyjne s

głym stole utrzymano cia demokracji, przeciwnie przy okrstworzono warunków dla pocz
eałów nie spełniono. Nie  nie uda. Obóz Michnika zrobił wszystko, by tych idtransformacja si

RP, jednak bez realizacji jej ideałów sierpnia 1989 r. jest symbolicznym fundamentem III 
ci”  z  o „Solidarnoęćniadka w coraz lepszej jest kondycji. To pamizek pod wodz zwicho

,  legend” magdalenkowa nigdy nie stanie siśćci – 80” , natomiast  „Solidarno„Solidarno
ki legendarnej ju dzi zburzono równie91skisowieckiego imperium. Mur berli

  systemu, upadek komunizmu, a w konsekwencji rozpadpieszyła erozjBitwa ta przy
ci.  pozostanie w naszej pami o Polskwidzimy odbicie nas samych jako narodu. Tamta bitwa

 z sierpnia 1980 roku. I w niej cie t” , oczywiciTym bardziej trwa nostalgia za „Solidarno
niejsze od czołgów. e gro moce za nim mega-koncerny jak Gazprom sbastiony. A stoj

 mocniej konsoliduje swoje Układ neo-totalitarny Platformy Obywatelskiej coraz
 w coraz ciemniejszych barwach. skiej tragedii - jawi siA jutro III RP – po smole

” !   nazwał nawet III RP „gnojówk90. Znany prozaik Marek Nowakowski89stajni Augiasza
lepej uliczki, do nowych  - prowadzi do  metszci. Ta opcja – na dłupograniczu legalno

 tylko na robienie byznesów na  pułapki nowego totalizmu, a liczhistorii, ani nie widz
 pulsu  im niestety pokolenia młodych, którzy nie czuj Peerelczyków. Pomagajpod okupacj

 – 88ył prof. Legutko bowiem – jak trafnie zauwa” . Polska znajduje siśćnowa „Solidarno
ski – Polsce potrzebna jest . Tymczasem – jak mówił niedawno Jarosław Kaczyodrodzi

 mogłaby siść, gdzie owa solidarno ruchu – i nie bardzo wida – kolebkzniszczono stoczni
 juci niepokoi układ, choidarno„Solidarni – 2010” . Wszelkie przypomnienie idei sol

pieszalski emituje w TV film  ludzie, za to wszczyna larum, kiedy Poalarmu gdy gin
 nie podnosi  jakoracj na Kubie, ale nie w III RP. Obóz Michnika z wronok oni bymog

niów sumienia, ęź wiy ich za kratkami. W demokracji nie powinno bowiem bzamiast trzyma
 niewygodnych mu ludzi  woli likwidowacy władze układ trzymajda na to, Wygl

 – Hitler. pował Mussolini, a potem jego uczee podobnie post sobie, uzmysłowi
 jak PODLUDZI. Warto  traktuje siciu zarazy” . W obu tych apelach opozycjnio „dor

 (z „Gazety Wyborczej”) pisał 87akowski watahy”  !? Ostatnio ąć: „dor86min. Sikorskiego
mierci trwa – a czy jest to odzew na słowa egnalnego. Seria zagadkowych zostawił listu po

e nie , tym bardziej 85, szefa kancelarii Tuska84 samobójstwo Grzegorza Michniewiczajest te
 w miejscu katastrofy. Zagadk, szef grupy archeologów, którzy mieli kopa83Marek Dulinicz

ł prof. skiej tragedii. Zgin, operator „Faktów” , gdzie sporo pisano o smole82Krzysztof Kny
ł skiem. Zginc na wypadkach po tzw. katastrofie pod Smoleczinne osoby) , a ko

ły jeszcze  (w aferze FOZZ zgin81c bodaj od Falzmannamierci, poczynajtajemniczych ś ą ę
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bskiego (2008). niarki”  – film Piotra Zaręź„Wi6)

, Zysk i S-ka Wydawnictwo 2010. , PoznaśćAnna SolidarnoSławomir Cenckiewicz, 5)
, Ed. Spotkania 1989. , Parygłego stołuSzermierze okrski, Paweł Smole4) ń ą ż

 ń
 ę

ci”  zorganizowanych w Melbourne (1 VIII 2010), seminariach z okazji 30-lecia powstania „Solidarno
łoszony przez dr. Marka Baterowicza na  Artykuł został przygotowany w oparciu o wykład wyg

 
1

ś
niów Politycznych Okresu Stanu Wojennego i Stowarzyęźzek WiSydney (5 VIII 2010) przez Zwią -

reniowski, ergowa, Adam Szczypiorski, Józef Zbigniew Romaszewski, Józef Rybicki, Aniela Steinsb
acki, Wojciech Onyszkiewicz, Antoni Pajdak, Milewicz, Emil Morgiewicz, Piotr Naimski, Jerzy Now

ajska, Ewa ski, Antoni Macierewicz, Adam Michnik, Halina Mikołski, Jan Józef Lipski, Jan LityLipi
, Edward ska, Jacek Kurocik, Jan Kielanowski, Leszek Kołakowski, Anka KowalWiesław Piotr K

ski, Stefan Kaczorowski,  Zbigniew KamiMirosław Chojecki, Ludwik Cohn, Jerzy Ficowski, ks.
ski,  Celiski, Seweryn Blumsztajn, Bogdan Borusewicz, Andrzejczak, Konrad BieliStanisław Bara

 33 członków KOR (Jerzy Andrzejewski, list1976 r. w pierwszym „Komunikacie KOR” opublikowano 
nia ski). 29 wrzes. Jan Zieja, Wojciech ZiembiRybicki, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski, k

aimski, Antoni Pajdak, Józef ski, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz,  Piotr N, Edward LipiKuro
czak, Ludwik Cohn, Jacek  Stanisław Barawypadków czerwcowych w 1976 r. (Jerzy Andrzejewski,

 wyniku stwa i władz PRL”  w obronie osób represjonowanych wnia 1976 r. „Apel do społeczewrze
aczy opozycyjnych, którzy podpisali 23  KOR – Komitet Obrony Robotników, organizacja dział

du PRL (18 lutego – 24 sierpnia 1980). [red.] stwa PRL (1976-80), premier rzPa
cego Rady stwa PRL (1972-76), z-ca przewodniczPolitycznego PZPR (1970-80), członek Rady Pa

członek Biura nych stanowiskach w Warszawskim KW PZPR i KC PZPR, pnie na rónast
tyczny, ekonomista, działacz ZMP (1949-55),  Edward Babiuch (1927-), polityk i działacz komunis

(1990-1995). [red.] 
t RP ” , laureat pokojowej nagrody Nobla (1983), prezydenśćcy NSZZ „Solidarnoprzewodnicz

yciel i pierwszy zków zawodowych, współzałosa (1943-), polityk i działacz zwi Lech Wał
głego stołu” . [red.] „okr

 rozmów  przeciwniczk z SB, była teała o współpracsy, którego oskarskupione wokół Lecha Wał
ci”  . Krytykowała wielokrotnie kierownictwo „Solidarno opozycyjnśćziona za działalnodzona i wi

a 1981 r. była wielokrotnie aresztowana, w Radomiu. Po wprowadzeniu stanu wojenego 13 grudni
 w czasie spotkania z robotnikami  j sierpniowych. W 1981 r. SB próbowała otruramach porozumie

 do pracy w skiej 14 sierpnia 1980 r. Przywrócono jstrajk w jej obronie pracowników Stoczni Gda
narnie z pracy, co wywołało stwa. 8 sierpnia 1980 r. została zwolniona dyscypli BezpieczeSłu

zku z tym była szykanowana przez zku Zawodowe, w zwi1978 r. współorganizowała Wolne Zwi
skiej. Uczestniczyła w strajku w grudniu 1970 r. W ła załoga wydziału W-3 Stoczni Gdaobronie stan

 z pracy. W jej  jdzy z funduszu zapomogowego, próbowano zwolninienia defraudacji pieniwyja
stwa. W 1968 r. gdy domagała sid Bezpiecze Urz nipracowniczych przez co zainteresował si

c w obronie praw puj w Lidze Kobiet wystśćła działalnopiła z ZMP i podjBerlinie w 1951 r. Wyst
y w  na zjazd młodziey Polskiej, była delegatkzku Młodzie pracy i członkiem Zwiprzodowniczk

skiej. Została zni Gdaczyła kurs spawalniczy i zatrudniona została w StocW 1950 r. uko
ska.  w okolice Gdaniej przeniosła si, a pó najpierw pod Warszaww wieku 10 lat, wychowywała si

skiem 10 kwietnia 2010 r. Osierocona ła w katastrofie lotniczej pod Smole” , zginśćNZSS „Solidarno
ycielka zków Zawodowych, współzało Zwi Anna Walentynowicz (1929-2010), działaczka Wolnych

to E. Gierka od władzy. [red.] nia 1980 r. usunispołecznego, w konsekwencji którego 6 wrze
tych doszło do kryzysu gospodarczego i enia Polski w drugiej połowie lat siedemdziesizadłu

cioła. W wyniku nadmiernego i iracjonalnego  ko inflitracjcy siDepartament IV MSW zajmuj
nie em rozbudowano powala Wojtyły papieOrder Virtuti Militari, a po wyborze kardynała Karo

niewowi przyznano KPZS Leonidowi Brezkiem Sowieckim (1976), a sekretarzowi generalnemu Zwi
ni ze nstytucji PRL o wieczystej przyjaKPZS. Za jego czasu wprowadzono formalny zapis w ko

ki poparciu kierownictwa  przywódcy PZPR uzyskał dzi PZPR. Pozycj puławskbył z tzw. frakcj
h 50-tych identyfikowany pnie I sekretarza KC PZPR w latach 1970-80. W latacw Katowicach, nast

 I sekretarza KW PZPR kiego KC PZPR. W latach 1957-1970 pełnił funkcjężWydziału Przemysłu Ci
tał członkiem KC PZPR i kierownikiem był sekretarzem KW PZPR w Katowicach, w 1954 r. zos

1948 r. powrócił do Polski. W latach 1949-1954 komunistycznym ruchu oporu (tzw. Witte Brigade). W 
wiatowej działał w belgijskim, . W czasie II wojny c komunistycznkontynuował działalno
r. wyemigrował do Belgii, gdzie  został wydalony karnie do Polski w 1934 r. W 1937 komunistyczn

śćii Komunistycznej, za działalnozkach zawodowych i sekcji polskiej Francuskiej Partzwi
 W latach 1930-34 działał we francuskich  Edward Gierek (1913-2001), działacz komunistyczny.

. edakcjArtykuł opatrzono przypisami przygotowanymi przez r
odczytany na seminarium w Perth (22 VIII 2010). szenie Nasza Polonia. Ponadto tekst wykładu został 
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 na czył fizyky Polskiej (1955-56). Ukozku Młodziew Gross Rosen (1944-45). Członek Zwi
 obozu zieozycji w okresie PRL, senator. Wi Zbigniew Romaszewski (1940-) –polityk, działacz op12

 ministra kultury. [red.]  "Kontakt". Był m.in. doradcFilmow
ył Grup NTW, zało telewizyjn stacj komercyjnPolski wrócił w 1990. Współtworzył pierwsz

Współpracował m.in. z Jerzym Giedroyciem. Do Polski i organizował pomoc dla podziemia w Polsce. 
cone najnowszej historii wicznik "Kontakt", produkował filmy pou, wydawał m.in. miesiW Pary

. dzierniku 1981 wyjechał za granic w PRL. W pa opozycyjnśćdzony za działalnoaresztowany i s
 był nej Oficyny Wydawniczej “NOWa” (1977). WielokrotnieRobotników (KOR). Twórca Niezale

ec 1976). Współorganizator Komitetu Obrony represjonowanym robotnikom Ursusa i Radomia (czerwi
drowych. Uczestniczył w akcji pomocy  JWarszawskiego (1974). Pracował w Instytucie Bada

czył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu oCzłonek Zrzeszenia Studentów Polskich (1967-72). Uk
za co został usuniety z uczelni (Marzec 1968). strajku studenckiego na Politechnice Warszawskiej, 

ji w PRL, producent filmowy. Uczestnik  Mirosław Chojecki (1949-) wydawca, działacz opozyc11
, Bellona, Warszawa 2010. [red.] 1914

Przerwane powstanie polskie , Bellona, Warszawa 2008; dzymorzaNarodziny MiWarszawa 2001; 
, Oficyna Wydawnicza RYTM, cici i przeszłoniejszoLustracja. Rzecz o teraWarszawa 1999; 

, ga w czasie i przestrzeniGeopolityka. Pot, "Droga" (pierwodruk) 1979; Rewolucja bez rewolucji2009; 
 1972, Bellona, Warszawa skie, Pozna, Wydawnictwo PoznaWojna Polska 1939Warszawa 1971; 

, Wydawnictwo MON, p do historii Europy Zachodniej 1945–1970Dylematy. WstWarszawa 1969; 
, Wydawnictwo MON, Szpony czarnego orłaograniczenie prawa do obrony. Opublikował m.in.: 

ego procesu poprzez e jego proces lustracyjny naruszał prawo do rzetelnCzłowieka w 2011 r. orzekł, 
 Z kolei Europejski Trybunał Praw e był tajnym współpracownikiem SB w latach 1969-77.uznał, 

d II instancji w 2006 r. . Ostatecznie sdu o tzw. autolustracjył wniosek do slustracyjnej w 1999 r. zło
cie Macierewicza. Po uchwaleniu ustawy iInformacyjnego. W 1992 został umieszczony na tzw. l

rodka skiego Oycielem Czecze KPN organizował pomoc dla Czeczenii, był współzałoparlamentarn
. W 1994 wraz z frakcjgłego Stołu i pozostał krytyczny wobec jego ustalerozmowach Okr

i, Francji, USA i Kanadzie.  Nie brał udziału w pierwszej połowie 1987 przebywał w Wielkiej Brytani
 W niu 1981 r. opracował Plan stabilizacji gospodarki.. We wrzestrajkowa w Polsce – rok 1980

Walka erpniu 1980 r. opracował broszurniu 1979 r.  Konfederacji Polski Niepodległej. W siwrze
ry dał podwaliny programowe utworzonej  we 1979 opublikował tekst Rewolucja bez rewolucji, któ

. W czerwcu ikiem razem z Andrzejem Czumpowołaniu ROPCiO w marcu 1977 r. został jego rzeczn
 do powołania jawnej organizacji politycznej. Po Program 44 i Memoriał w ramach przygotowa

onwentu. W 1976 opracował zi". W 1973 uczestniczył w pracach nad powołaniem Kłamach "Wi
od pseudonimem Leszek Karpatowicz na wykonywania zawodu dziennikarza, publikował m.in. p

ty zakazem ca". W czasie, gdy był obj1977 kierował działem historycznym tygodnika "Stoli
wiata". Od 1961 do yciu Warszawy" i "Dookoła  uzyskał w 2009 r. Pracował w "2005 r. Habilitacj

 im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku w Bronisław Geremek obronił w Akademii Humanistycznej
 której promotorem był prof. li i stan obecny dyscypliny,Geopolityka. Dzieje my pt.  doktorskPrac

a Uniwersytecie Warszawskim. czył studia prawnicze (1952) i historyczne (1958) n(1948-50). Uko
y Polskiej. Członek PZPR zku Młodziezku Walki Młodych (1947-1948) i Zwi(1946). Członek Zwi

owej konspiracji antykomunistycznej w Sopocie ieposeł na Sejm I i II kadencji. Uczestniczył w młodz
andydat w wyborach prezydenckich w 1990 r., przywódca Konfederacji Polski Niepodległej (KPN). K

yciel i wieloletni iO), załoyciel Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCWspółzało
cznie prawie 6 lat). dził łzieniach PRL spziony (w wiokresie PRL, wielokrotnie aresztowany i wi

 opozycji w  (1930-) - dziennikarz, polityk, historyk. DziałaczRobert Trzywdar, Rt., Naruszewicz
Natalia , Leszek Karpatowicz, Lemciwie Robert Leszek Moczulski ps.  Leszek Moczulski, wła10

.). [red.] (1989-1991). Redaktor „Gazety Wyborczej”  (od 1989 r
ziony przez władze PRL. Poseł na sejm „kontraktowy ci” , wielokrotnie aresztowany i wi„Solidarno

 marcowych 1968 r., działacz KOR i zeantykomunistycznej w PRL (1968-89). Uczestnik wydar
 , historyk i działacz polityczny. Działacz opozycji Adam Michnik (1946-) – publicysta, eseista, pisarz

(1989-2001), wielokrotny poseł na Sejm. [red.] 
pracy i polityki społecznej ziony (m.in. 1965-67, 1982-83), dwukrotny minister aresztowany i wi

yciel KOR, w czasach PRL wielokrotnie yn walterowskich w ZHP, współzałoorganizator dru
53), PZPR (1952-53, 1956-64),  (1934-2004), polityk, historyk, członek ZMP (1952- Jacek Jan Kuro
d.] szej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego. [reskiej WyGórno

znego KC PZPR (15 luty – 24 sierpnia 1980), prof. 1975- 24 sierpnia 1980), z-ca członka Biura Polityc
dziernika ekonomista, wicepremier (23 pa Tadeusz Pyka (1930-2009), działacz komunistyczny, 

. [red.] Władysław Siła-Nowicki, Jan Olszewski, Jacek Taylor
n Zieja), utajnionymi członkami KOR byli Maria Wosiek, Henryk Wujec, Wacław Zawadzki, ks. Ja
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 kierownika Wydziału Rolnego Kpnie PZPR, m.in. w latach 1953–1956 pełnił funkcjnast
sta, professor SGPiS. Członek PPR (od 1944 r.),  Mieczysław Jagielski (1924-1997), polityk, ekonomi14

ierpniu 1980. [red.] dzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Szczecinie w snegocjacje z Mi
cej dowej prowadzcy komisji rzdniczstwa (1985-89), poseł na Sejm PRL (1965-89). PrzewoPa

cego Rady pca przewodniczstwa PRL (1980-85), zastdziernik 1980); członek Rady Pa(luty-pa
dziernik) wicepremier du (1974-79), (luty-paMinister rolnictwa i członek Prezydium Rz

y Polskiej (1956-57). zku Młodziedu Głównego ZwiWydawnictwa „ Iskry”  (1954-56); sekretarz Zarz
stwowego  redaktora naczelnego Papc(1977-80), ponownie sekretarz KC (1980-85). Zast

970-74), I sekretarz Komitetu Krakowskiego Wojewódzkiego w Poznaniu (1968-70), sekretarz KC (1
go (1980-89), I sekretarz Komitetu Politycznego KC (1971-80), członek Biura Polityczne

pca członka Biura ycie Partii" (1965-68), członek KC (1968-90), zastredaktor naczelny pisma "
pca kierownika Wydziału Organizacyjnego KC i pca członka KC (1964-68), zast1952 r. - zast

 dra nauk ekonomicznych (1962). Członek PZPR od Gospodarstwa Wiejskiego (1950), uzyskał stopie
 Szkołszczył Wyacz PZPR. Uko Kazimierz Barcikowski (1927-2007) – polityk, dział13

Wicemarszałek Senatu (2007-11). [red.] 
yciel Fundacji Obrony Praw Człowieka (1998). Prezes Komitetu ds. Radia i Telewizji (1992). Zało

dów (1989). stwa i sormy paa w czasie jego obrad zasiadał w podzespole ds. ref", ść"Solidarno
Z Minimalizm radykalny. Propozycje programowe dla NSZgłego Stołu opublikował broszurOkr

ziony w latach 80. XX w. Przed obradami Warszawie (1982). Wielokrotnie aresztowany i wi
" w śćZZ "Solidarno. Członek tajnej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSśćRadio Solidarno

. Organizator podziemnego krywał sipnie Komisji Krajowej NSZZ “S” . W stanie wojennym unast
du Regionu Mazowsze, a " (1980-81). Członek prezydium zarzśćci NSZZ "SolidarnodnoPraworz

 Interwencji i skiego w Polsce (1979-80). Kierował KomisjKOR, Współtwórca Komitetu Helsi
j KOR. Kierował Biurem Interwencji KSS Od 1977 był członkiem Komitetu Samoobrony Społeczne

owanym robotnikom Ursusa i Radomia (1976). opozycyjnych. Uczestniczył w akcji pomocy represjon
rodowisk  dyskusje polityczne iPo marcu 1968 w mieszkaniu Romaszewskich odbywały s

 pracowników naukowych w obronie Adama Michnika.  zbierał podpisy pod petycj Zofionwraz z 
 w Instytucie Fizyki PAN w 1983. W 1967 r. Uniwersytecie Warszawskim (1964), doktoryzował si
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istu biskupów polskich do clecia Chrztu Polski (1957-1966). Był inicjatorem lobchodami Tysi
lubów Narodu Polskiego. Kierował czy napisał tekst Jasnogórskich odosobnienia w Koma

dziernika 1956 r. W czasie czy. Zwolniony został 26 paskim, Prudniku i KomaStoczku Warmi
ziony w Rydwale, stwa PRL i był wieczezostał aresztowany przez komunistyczne władze bezpi

nia 1953 r. a Piusa XII. 23 wrzek papiei z rLubelskiego. W 1953 r. otrzymał kapelusz kardynalsk
alsze istnienie Katolickiego Uniwersytetu w zamian za utrzymanie nauki religii w szkołach i d

pił zbrojne podziemie ie granice Polski i potporozumienie z władzami PRL, w którym uznał wschodn
mierci Augusta Hlonda. W 1950 r. podpisał z lubelskim, a w 1948 r. został prymasem Polski, po 

pem cych w Kampinosie. W 1946 r. został mianowany biskuoddziałów Armii Krajowej stacjonuj
. W 1944 r. był kapelanem wiatowej ukrywał si uniwersytet robotniczy (1932-39). W czasie II wojny

ski cijazkami zawodowymi i prowadził chrzeskimi zwicija chrzeske” , opiekował siKapła
łocławskiej wydawał pismo „Ateneum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w diecezji w

 prawa kanonicznego ł w 1924 r., w latach 1925-29 studiował na wydzialeskie przyjcenia kapławi
ski i warszawski, nieski (1901-1981), prymas Polski, arcybiskup gnie Kardynał Stefan Wyszy17

k). [red.] Obecnie mieszka w Eastport na Long Island (Nowy Jor
ci". W 1986 wyjechał na stałe do USA.  za ostrym kursem wobec "Solidarno1982-85). Opowiadał si

 spraw zagranicznych PRL (1971-76) i stanowisko ambasadora PRL w NRD. Dwukrotny minister
ty z centralnych władz partyjnych i wysłany na  polityki Edwarda Gierka został usuniza krytyk

 w 1980 r.). W lutym 1980 r.  przerw5 z krótk1980-1982), członek Biura Politycznego KC (1970-198
4-86), sekretarz KC (1968-1971, 1976-1980, kierownik Biura Prasy KC PZPR, członek KC PZPR (196

w Poznaniu (1960-63), cy Rady Naczelnej ZSP (1956-60). Sekretarz KW PZPR Polskich, przewodnicz
y Polskiej i Zrzeszeniu Studentów zku MłodzieŁódzkim. Członek PZPR (od 1952), działał w Zwi

 na Uniwersytecie  polsk Studiował filologi Stefan Olszowski (1931-) – polityk, działacz PZPR.16
kowskiego. [red.] premiera, a na jego miejsce powołano Józefa Pi

to odwołano Edwarda Babiucha ze stanowiska personalnych w składzie Biura Politycznego, a ponad
mian  24 sierpnia 1980 r. w czasie jego obrad dokonano z IV Plenum KC PZPR odbyło si15

sierpniu 1980. Poseł na Sejm PRL (1957-85). [red.] 
sku w dzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Gdacej negocjacje z Midowej prowadzrz

cy komisji 975). Przewodniczcy Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (1971–1przewodnicz
0–1981) i pnie minister rolnictwa (1959-70), wicepremier (197Wiceminister (1957-59), a nast

członek Biura Politycznego PZPR (1971-1981). (1953-56), członek Komitetu Centralnego (1959-81), 
 PZPR 
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y Polskiej (1952-56), kierownik zku MłodzieSpołecznych przy KC PZPR. Pracownik etatowy Zwi
 Nauk  Szkołsz przy KC PZPR oraz Wy Partyjnczył SzkołZjednoczonej Partii Robotniczej. Uko
lskiej zku Walki Młodych, Polskiej Partii Robotniczej i Powiatowej działacz Zwiwojnie 

złonek Batalionów Chłopskich (1943-44). Po II  Stanisław Kania (1927-) – polityk komunistyczny. C22
ekonomii, literaturoznawstwa itp. [red.] 

szych z zakresu historii, socjologii,  pomijane w szkołach i na uczelniach wydziedziny fałszowane b
oprzez samokształcenie. Program obejmował uzupełnienie niedoborów oficjalnego wykształcenia p

owski. Towarzystwo stawiało sobie za cel Andrzej Kijowski, Tadeusz Mazowiecki, Wojciech Ostr
ski, Aldona Jawłowska, Jan Kielanowski, ski, Bohdan CywiStefan Amsterdamski, Andrzej Celi

łonkami komisji programowej byli m.in.  TKN - Towarzystwo Kursów Naukowych (1978-1981). Cz21
, Warszawa 2004. [red.] niespodzianki historii

Tajemnice i 8-09). Opublikował m.in.: (2001-2005). Poseł do Parlamentu Europejskiego (200
ej (1991-97). Senator V kadencji yciel ROAD. Poseł na Sejm z listy Unii DemokratycznWspółzało

(1989-90).  głego Stołu (1989). Senator i wicemarszałek senatu (1981-85). Uczestnik obrad Okr
iej Rady Społecznej rodku Prac Społeczno-Zawodowych. Członek Prymasowskci”  przy O“Solidarno

 1980). Kierownik ekspertów sku (sierpiedzyzakładowym Komitecie Strajkowym w GdaMi
80). Członek Komitetu Ekspertów przy Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie (1972–19

”  (1961-78). Sekretarz ęźcznika „Wi miesiGospodarczego w Warszawie (1955-61). Współpracownik
2-55), Miejskiej Komisji Planowania (1947-52) Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych (195

skim (1947). Pracował w Ministerstwie Skarbu czył studia prawnicze na Uniwersytecie JagielloUko
ołnierz Armii Krajowej (1942-45). cz katolicki.  Andrzej Jan Wielowieyski (1927-) - polityk, działa20

, Warszawa 2006. [red.]  politologii kultury. Wykłady witebskieniepodległa, czyli w stron
śń Ba, Warszawa 2005; o Franciszku StefczykuśćIdzie o dobro wspólne... OpowieWarszawa 1994; 

, Mój kawałek Europy, Paris 1984; wiadczenia polskieDoWarszawa 1982, t. II: Rzym-Lublin 1990; 
, t. I: Ogniem próbowane, Warszawa 1981;  jest i basta..Pot, Warszawa 1978; .humanistyka

Zatruta , Warszawa 1971; Rodowody niepokornychWyborczego (2004). Opublikował m.in.  
ropejskiego z listy Narodowego Komitetu Olszewskiego. Startował w wyborach do Parlamentu Eu

sy oraz premiera Jana  RP Lecha WałWarszawie, Wilnie, na Białorusi. Doradca prezydenta
ładał na uniwersytetach w pnie pracował w dzienniku “Rzeczpospolita”  oraz wyk(1981-90). Nast

g Widnokrdawał kwartalnik polonijny pt. Francji organizował pomoc dla opozycji w kraju i wy
 i ”  (1981). W w czasie pobytu we Włoszech, Szwajcariiśćredaktora naczelnego „Tygodnika Solidarno

pca ” . Zastśćów tworzenia NSZZ „Solidarnoporozumienia sierpniowego (1980). Jeden z inicjator
sku i współredaktor dokumentów dzyzakładowym Komitecie Strajkowym w GadEkspertów przy Mi

złonek Komitetu cego (1977), Towarzystwa Kursów Naukowych (1978). Cm.in. Uniwersytetu Lataj
elny (1973-77). Działacz opozycji, współtwórca redakcji Znaku (od 1966), a nastepnie redaktor nacz

” . Członek ęźczniku „Wi publikował w miesibył z warszawskim Klubem Inteligencji Katolickiej i
zany  z historii. Zwionił z filozofii, habilitacjna Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorat obr

 na Uniwersytecie Warszawskim, studiował filozoficzył polonistykskiego. UkoUniwersytetu Wile
skiego oraz etu Kardynała Stefana WyszyWydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersyt

połeczny. Profesor na (1939-) - publicysta, historyk polityk i działacz sski Bohdan Hieronim Cywi19
dzynarodowej (2010-). [red.] Bronisława Komorowskiego ds. polityki krajowej i mi

ezydenta RP ci (1995). Poseł na Sejm RP (1991-2001). Doradca prcy Unii WolnoPrzewodnicz
cy Unii Demokratycznej (1991-94). yciel i przewodniczni i Hercegowinie (1992-95). WspółzałoBo

 d prezydenta RP w 1990 r. Specjalny wysłannik ONZ w(1989-90). Kandydat w wyborach na urz
III RP głego Stołu (1989). Ostatni premier PRL i pierwszy rozmów w Magdalence (1988) i Okr

1-82).  Uczestnik ”  (1981). Internowany w czasie stanu wojennego (198ść“Tygodnika Solidarno
 1980). Redaktor sku (sierpiedzyzakładowym Komitecie Strajkowym w GdaEkspertów przy Mi

cy Komitetu ciowym. Przewodniczegłom.in. współpracował z Polskim Porozumieniem Niepodl
zany był z ruchem opozycyjnym  grudniowych (1970). Od 1976 r. zwimarcowych (1968) i wydarze

 Interpelował m.in. w sprawie wydarze”  (1958). Poseł na Sejm w ramienia Znaku (1961-72).ęź“Wi
cznika yciel i redaktor naczelny miesi. Załowarszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (1957)

yciel  pokazowym (1953). Współzałokieleckiego Czesława Kaczmarka skazanego w procesie
 biskupa śćcy działalno artykuł krytykujKatolików”  (1953-55), na którego łamach opublikował

yciel i redaktor naczelny “Wrocławskiego Tygodnika “Słowa Powszechnego”  (1950-52). Współzało
pca redaktora  i Jutro”  (1949-51), zast“DziStowarzyszenia PAX (1949-55), pracował w tygodniku 

czył studiów). Działacz szawskim (nie ukoPłocku (1946). Studiował prawo na Uniwersytecie War
 Absolwent LO im. S. Małachowskiego w  Tadeusz Mazowiecki (1927-) - polityk i publicysta.18

władzami PRL. [red.] 
ci”  z redniczył w rozmowach władz „Solidarnobiskupów niemieckich w 1965 r. W latach 1980-81 po
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zków czenia trzech rolniczych zwizek powstał z połwsko-ustrzyckich 19 lutego 1981 r. Zwi
", utworzonego po tzw. porozumieniach rzeszo-śćRolników Indywidualnych "Solidarno

zku Zawodowego dnego Zwinego Samorzlenie Niezale Wiejska”  potoczne okreść „Solidarno26
cym partii. [red.] cym KPN, a Władysław Borowiec przewodniczcz

ek Moczulski został honorowym przewodni-odbudowanej partii, który wyłonił nowe władze. Lesz
 I Kongres niu 2007 r. w Krakowie odbył siw 2007 do ponownej rejestracji KPN. We wrze

ska doprowadzili c, Warszawy, Poznania i W tym samym czasie członkowie KPN z Krakowa, Siedle
 politycznych pod szyldem KPN.  kilka małych ugrupowa2006 r. Adam Słomka próbował zjednoczy

dów lokalnych w 2002 r.. W  do samorzeniem sprawozdania finansowego z kampanii wyborczejzło
zku z nieterminowym  lił KPN z rejestru partii politycznych w zwigowy w Warszawie wykreOkr

d  Prawicy. W 2003 r. Sśćczej Solidarnor. KPN startowała bez powodzenia z list Akcji Wybor
ach parlamentarnych w 2001 cym od 1979 r. do 2007 r. był L. Moczulski. W wyborktórej przewodnicz

 kieruje Rada Polityczna, ci działalnożąBieKonfederacji jest Kongres, zwoływany co trzy lata. 
 władzszh parlamentarnych. Najwyciła jej szeregi i zrezygnowała z udziału w wyboracopu

", ale w 1997 r. śćo Akcji Wyborczej "Solidarnow 1993 – 5,77% (22 mandaty). W 1996 r. KPN weszła d
ała 10% głosów (56 mandatów poselskich), Ludowym. W wyborach parlamentarnych w 1991 r. uzysk

ej z Polskim Stronnictwem ciowych, jak i koalicji Sojuszu Lewicy Demokratyczndów solidarnorz
pnych KPN pozostawała w opozycji zarówno do jednostek wojskowych w Polsce. W latach nast

 sowieckich prowadziła blokadnia 1990 r., pod hasłem „Sowieci do domu” , KPN przesierpnia i wrze
 społecznych. Na przełomie  systemu ubezpieczeby zdrowia i kultury oraz przebudowwiaty, słu

stwo  wspieranie przez pa, przeciwdziałanie recesji gospodarczej i inflacji, rynkowgospodark
stwa, społecznzakładał demokratyczny ustrój pazarejestrowana jako partia polityczna. Jej program 

a głego Stołu w 1989 r. W sierpniu 1990 r. KPN zostałKPN nie uczestniczyła w obradach Okr
 drugi proces przywódców KPN. odbył sisprawie wolnych wyborów w Polsce. W tym samym roku 

rytanii „Memorandum” w czyli ambasadorom Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Bdziałacze KPN wr
. W 1985 r.  III Rzeczpospolitzkowy, pluralizm polityczny i niepodległwalki o pluralizm zwi

to uchwały w sprawie . Na II Kongresie w 1984 r. przyjciow Niepodległo Partiutworzyła Polsk
piła z KPN i ycieli wyst członków-załoęśćzienia. W 1984 r. cz1982 r. skazaniem ich na kary wi

dzierniku czony w pa proces przywódców KPN, zakoł sido sejmu. W czerwcu 1981 r. rozpocz
 na udział w wyborach ej oraz zdecydowano siprzygotowaniach do przewidywanej eksplozji społeczn

 o  na temat stosunków polsko-sowieckich i instrukcjr. na I Kongresie KPN, uchwalono rezolucj
skiego i R. Szeremietiewa. W 1980 , T. Jandziszaka, T. StaObywatela: L. Moczulskiego, N. Milewsk

ch działaczy Ruchu Obrony Praw Człowieka i utworzona w sierpniu 1979 r. w Warszawie przez były
ciowej ityczna o orientacji niepodległo KPN – Konfederacja Polski Niepodległej, partia pol25

, Warszawa 1991. [red.] śćPrzepraszam za Solidarnorazem z Januszem Rolickim 
du Ceł (1999-2001). Opublikował cy Unii Pracy (1992-98). Szef Głównego UrzWiceprzewodnicz

a Sejm RP (1991-1997), ł na czele Ruchu Demokratyczno-Społecznego. Poseł npnie stannast
yciel ROAD, skim. Współzało i Aleksandrem Paszyspółki Agora SA wraz z Andrzejem Wajd

yciel głego Stołu (1989). Zało” .  Uczestniczył w obradach OkrśćWykonawczej NZSS “Solidarno
j, Krajowej Komisji " i był członkiem Tymczasowej Komisji KoordynacyjneśćNSZZ "Solidarno

lnej Komisji Wykonawczej Regionu Mazowsze chwili aresztowania w 1986 r. Przewodniczył Regiona
 do ł si”  (1980-81). Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywaśćPorozumiewawczej NSZZ “Solidarno

”  w ZM Ursus. Członek Krajowej Komisji śćyciel NSZZ “SolidarnoUrsus. Współzało
pnie w Zakładach Mechanicznych , a nastZakładach Polfa w Grodzisku Mazowieckim (1972-1973)

tecie Warszawskim (1998). Pracował w yrardowie (1977), studia politologiczne na Uniwersy
czył Zespół Szkół Zawodowych w zkowy. Uko Zbigniew Bujak (1954-) – polityk, działacz zwi24

Kruczek, J. Szydlak, R. Jankowski. [red.] 
ski, W. -Sowicymi CRZZ byli: A. Zawadzki, W. Kłosiewicz, I. Loga” . Przewodniczść„Solidarno

zana po powstaniu NSZZ ych władz PRL Rozwirobotniczych zawsze stawała po stronie komunistyczn
 politycznych i protestów h przesilestwowymi PRL oraz poza granicami Polski. W momentaci pa

zkowy przed władzami partyjnymi zków zawodowych, reprezentowała cały ruch zwifunduszami zwi
tkiem i dzała maj, zarzzkow zwici(1949-80). Sprawowała kierownictwo nad działalno

zków zawodowych w PRL zków Zawodowych. Centralny organ zwi CRZZ – Centralna Rada Zwi23
 (1985-90). [red.]  i Demokracjśćzku Bojowników o WolnoZwi

stwa PRL (1982-85). Członek Rady Naczelnej Poseł na Sejm PRL (1972–1989). Członek Rady Pa
dziernika 1981). nia 1980-18 pa (6 wrzePolitycznego KC PZPR (1975-81), I sekretarz KC PZPR

z KC PZPR (1971-80), członek Biura PZPR (1968-71), członek KC PZPR (1968-86), sekretar
rownik Wydziału Administracyjnego KC Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego (1962-68), kie

go PZPR (1958-62), sekretarz Wydziału Rolnego Warszawskiego Komitetu Wojewódzkie
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opozycyjnymi (m.in. członek
rodowiskami zany ze ycia Warszawy" (1955-73), zwici". Dziennikarz "ołnierza Wolno

tym Rokossowskim), redaktorem naczelnym odszedł rzekomo po konflikcie z marszałkiem Konstan
m politycznym LWP (do 1955 r., z wojska dowództwem Zygmunta Berlinga. Po wojnie był oficere

ył w oddziałach polskich na terenie ZSRR pod y Socjalistycznej we Lwowie. SłuMłodzie
nej zku Niezaleał do Zwiszej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie). Nalei dziennikarstwo w Wy

ogi na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, socjolpolsko-niemieckich. Studiował matematyk
 do spraw stosunków  (1920-2007) – dziennikarz, publicysta, specjalistaJustyn Artur Hajnicz, pseud. 28

miertnie w 1990 r. [red.] po
ie został zrehabilitowany nie chorował i zmarł  26 sierpnia 1963 r. Ostatecznpsychiczne powa

zienia, wyniszczony fizycznie i ciu z wia. Po wyj ze strony Episkopatu i papie z odmowsi
cia go z diecezji kieleckiej, co spotkało  usuni w 1959 r. domagał sie juycia społecznego. Jednak

a i faszyzacji  na oczyszczenie bp Kaczmarka z zarzutów szpiegostwkatolickim w Polsce zgodził si
ciołem c do poprawy stosunków z Koążąd PRL dzienia. W 1957 r. rzzostał skazany na 12 lat wi

 do zarzucanych mu czynów i nał sistwa Publicznego, w czasie procesu pokazowego przyzBezpiecze
ledczym Ministerstwa niu 1953 r., po torturach w areszcie Arthurowi Bliss Lane’owi. We wrze

azany m.in. ambasadorowi USA w Polsce zbadania tych wypadków. Raport komisji został przek
 do tzw. pogromie kieleckim powołał komisjNiemcami w czasie okupacji (1939-45). W 1946 r. po 

 z olaboracjycia społecznego, nielegalny handel walutami oraz koraz Stolicy Apostolskiej, faszyzacj
ony o szpiegostwo na rzecz USA został oskarprzez komunistyczne władze PRL 8 stycznia 1951 r., 

ostał biskupem diecezji kieleckiej. Aresztowany w 1929 r. pracował w diecezji płockiej. W 1938 r. z
 Polski ród emigrantów polskich we Francji.  Po powrocie dopnie pracował wdoktora teologii. Nast

u i uzyskał tytuł  w Lille i Parył w 1922 r. Studiował teologiskie przyjcenia kapławi1920 r. 
otnik w wojnie przeciwko bolszewikom w  Czesław Kaczmarek (1895-1963) biskup kielecki, och27

(2007-). [red.] 
cikowski Wierzbicki (1991-2007), Jerzy ChróKułaj (1981-82), Gabriel Janowski (1989-91), Roman 

cy NSZZ RI „S” : Jan wodniczcy w latach 1991-2006 i senator RP 2005–2007). Przecki (przewodnicz
szcze i Roman Wierzbi-ski, Józef Laskowski, Piotr Bartoszcze, Roman BartoStanisław Majda

lazs, lisz, Stanisław Chrobak, Gabriel Janowski, Artur BaWitold Hatka, Antoni Wojnarowicz, Józef 
ci" RI byli m.in. Jan Antoł, piła w kwietniu 1989. Działaczami "SolidarnoPonowna legalizacja nast

o wprowadzeniu stanu wojennego. cym został Jan Kułaj. NSZZ RI “S”  zdelegalizowano pprzewodnicz
szym zków Zawodowych. Zarejestrowany 12 maja 1981. PierwChłopska" i Chłopskich Zwi
ść Wiejska", NSZZ "Solidarnośćzawodowych: NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarno
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Warszawa 2006. [red.] 
Niemiecki Instytut Historyczny,  Meandry polskiej polityki zagranicznej 1939–1991, Warszawa 1996;

, Presspublica, , czy przeciw sobie. Polska-Niemcy 1989-1992Ze sobPaderborn 1995; wydanie polskie: 
Verlag Ferdinand Schöningh, t 1989-1992, Deutschlands Vereinigung. Die Öffnung zur Normalitä

Polens Wende und ; Iskry, Warszawa 1960; Wyspa AfrodytySenacie RP. Opublikował m.in.: 
dzynarodowych przy rodek Studiów Midzierniku 1989 r.  organizował Ow Warszawie. W pa

w. Trójcy ciele yjnego konwersatorium przy ko"Krytyka". Od 1986 r. uczestniczył w pracach opozyc
. Wspólpracował z podziemnym pismem śćTygodnika "Solidarno1981 r. był sekretarzem redakcji 
kiej w Lublinie. Od lutego do 13 grudnia dzynarodowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowsmi

 w zakresie prawa ował siBadawczo-Rozwojowym Informatyki. W 1974 r. doktoryz
rodku Klubu Krzywego Koła). Od 1973 r. pracował w Oś
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ś ś
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lidar-dz prałat, doktor teologii, kapelan AK, kapelan  So Hilary Jastak (1914-2000) - ksi29 ą
pił do Seminarium Duchownego w stci, major WP, komandor podporucznik MW. W 1934 r. wnoś ą

k arcybiskupa Stanisława Galla 7 czerwca 1941 r. w skie otrzymał z rcenia kapławiPelplinie. Ś ę ń ą
zy-wiatowej był wikariuszem w Lubani, Józefowie, GoszcWarszawie. Podczas II wojny ś

h. W 1946 r. został kapelanem Caritasu w Gdyni, nie, Sulejowie, Strachówku, Gołubiu oraz w Pogódkac
tszego Serca Pana Jezusa . wiNaja w lipcu 1949 proboszczem nowo utworzonej parafii ś ę

b zabitych w zamieszkach  grudniowych  1970 r. aktywnie wspierał rodziny osóPodczas wydarzeń
 w  stoczniowców odprawił mszu, na proulicznych. W 1980 r. w czasie strajków na Wybrzeż śbę ę

zionym i ojennego pomagał  uwiskiej stoczni im. Komuny Paryskiej. Podczas stanu wgdyń ę
  Pomocy Stypendialnej, której celem jest wspieraniedziałaczom opozycji. W 1991 r. utworzył Fundację

[red.] 
cierzyny (od 1999). 91) i Koy z ubogich rodzin.  Honorowy obywatel Gdyni (od 19zdolnej młodzież ś

orowy Ojca dz katolicki, kanonik, od 1990 prałat i kapelan hon Henryk Jankowski (1936-2010) - ksi30 ą
cenia wipił do seminarium duchownego. ci". W 1958 wsttego, kapelan "SolidarnowiŚ ę ś ą Ś ę
ucha k biskupa Edmunda Nowickiego. Wikariusz w parafii Dskie otrzymał 21 czerwca 1964 z rkapłań ą

w. Barbary (1967–1970). Wieloletni pnie w parafii sku (1964-1967), nasttego w GdawiŚ ę ń ę ś
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w. dla sku (1970-2004). 17 sierpnia 1980 r. odprawił mszw. Brygidy w Gdaproboszcz parafii ś ń ę ś

" i cizany był z "Solidarnoskiej. Od tego czasu zwicych robotników w Stoczni Gdastrajkują ń ą ś ą
 i ść działalno za swoj komunistyczn. Był wielokrotnie atakowany przez prasLechem Wałęsą ę ą ą

 „D”  Departamentu IV MSW. W latach 80. organizował  Gruprozpracowywany przez Samodzielną ę
e . Wspomagał taksk amerykaki dobrym kontaktom z Polonipomoc dla szpitali pomorskich dzię ą ń ą ż

ci") oraz organizował kolonie dla dzieci. W 1983 finansowo wiele osób (głównie działaczy "Solidarnoś
. Po  Górł organizowanie pielgrzymek ludzi pracy na Jasn rozpoczr. razem z ks. Jerzym Popiełuszką ą ą ę

 wtedy z zał si" zerwało z nim kontakty. Zwiść1989 wielu działaczy NSZZ "Solidarno ą ę
ł prezesem Fundacji im. y Wszechpolskiej Mariuszem Olchowikiem, który zostadziałaczem Młodzież

 Od połowy lat 90. regularnie wspierał Prałata Henryka Jankowskiego, zlikwidowanej w 2009.
sku. Przyczynił sice i Dom Małego Dziecka im. Janusza Korczaka w Gdafinansowo szpitale dziecię ń ę 

w. Brygidy i Centrum Ekumenicznego w tszego Zbawiciela wido powstania klasztoru Zakonu Najś ę ś
rzeciwko ał do przeciwników Unii Europejskiej. Protestował psku, które otwarto w 1997. NaleGdań ż

io Maryja, wspierał wirowiska w Auschwitz-Birkenau. Współpracował z Rady ze ciu krzyusunię ż ż
. Według  charytatywnść działalnociołów oraz prowadził szerok wielu kaplic, kofinansowo budowę ś ą ą

nym SB w latach 1980-82, któremu nadano danych IPN, Henryk Jankowski był kontaktem operacyj
pseudonim "Libella" vel "Delegat". [red.] 

ci Narodowej. ta, były pracownik Instytutu Pami Sławomir Cenckiewicz (1971-) - historyk i publicys31 ę
 obronił w 2003 r, adiunkt w Instytucie  doktorskskiego (1997), pracAbsolwent Uniwersytetu Gdań ę ą

cznika "Zawsze wierni" skiego (2003-2005). Redaktor naczelny dwumiesiHistorii Uniwersytetu Gdań ę
tego Piusa X L. 90. XX w.). W 2006 r. wiwydawanego przez tradycjonalistyczne Bractwo Ś ę

b Informacyjnych. Kierował ojskowych Słudoradzał Antoniemu Macierewiczowi przy likwidacji W ż
adosława Sikorskiego (2006). Członek rady pracami komisji likwidacyjnej WSI na mocy decyzji R

p. z o.o. (2006-2008). stwowej firmy Operator Logistyczny Paliw Płynnych Snadzorczej pań
ci" (Nowy Jork-Londyn-Warszawa), „Biuletynu Publikował m.in. na łamach „Arcanów", „Niepodległoś

Orła Białego" ci" (Warszawa), „Dziejów Najnowszych" (Warszawa), „ci i SprawiedliwoIPN", „Pamię ś
", „Rzeczpospolitej", „Christianitas" i „Gazety ść(Londyn), „Wprost" i „Tygodnika Solidarno

, stwa PRLtu bezpieczeOczami bezpieki: szkice i materiały z dziejów aparaWyborczej". Wydał m.in.: ń
, Wydawnictwo Tadeusz Katelbach (1897-1977): biografia politycznaKraków: Wyd. Arcana, 2005; 

, Warszawa 2008, ISBN sa. Przyczynek do biografii SB a Lech WałLTW, Warszawa 2005; ę
: Zysk i s-ka, 2008;, PoznasySprawa Lecha Wał83-60464-74-8 [wspólnie z Piotrem Gontarczykiem]; ę ń  

, Wydawnictwo LTW, Łomianki, 2009; ródła - Publicystykaladami bezpieki i partii. Rozprawy - Ś Ź
ycie i . śćAnna Solidarnosk-Warszawa 2009; , Wydawnictwo IPN, Gda '70ski GrudzieGdań ń ń Ż

, Zysk i S-ka, 2010. [red.]  Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010)śćdziałalno
opozycyjna w latach PRL. Z wykształcenia  Alina Barbara Pienkowska (1952-2002) - działaczka 32

skiej.  Stoczni Gdagniarka, pracowała w Zespole Opieki Zdrowotnej przydyplomowana pielę ń
a (l. 1970) i strajku w Stoczni zków Zawodowych WybrzeWspółorganizatorka Wolnych Zwią ż

 sierpniowych (1980). W stanie wojennym została skiej (1980) oraz sygnatariuszka porozumieGdań ń
znej i Unii cy. Senator RP (1990-1993). Członek Unii Demokratycinternowana na ponad 7 miesię
 Bogdana onska. Była ska (1998-2002). Honorowy Obywatel Miasta Gdaci. Radna GdaWolnoś ń ń ż ą

ce. W latach 1982-86 wielokrotnie pnie w Warszawie-BiałołOdosobnienia w Strzebielinku, nast
r.  w kierowania NSZZ „S” . 13 XII 1981 internowany w Ometodom stosowanym przez L. Wal

cie przeciw du Regionu w prote. 29 XI 1981 odszedł z ZarzDelegatów przegrał z Lechem Wał
cego „S”  w czasie I Krajowego Zjazdu członek KK NSZZ „S” , w wyborach na przewodnicz

skiego NSZZ „S” , cy KKP, członek ZR Gdask, wiceprzewodniczcy MKZ Gdawiceprzewodnicz
ZZ „S” , cej Porozumienia Sierpniowe (1980). Od IX 1980 w NSczłonek grupy negocjuj

skiej im. Lenina, współautor listy 21 postulatów, 1980); członek Prezydium MKS w Stoczni Gda
 a”  (1978-80).  Inicjator strajku w Elmorze (16 VIIInego pisma „Robotnik Wybrzeredaktor niezale

zków Zawodowych (WZZ), yciel i działacz Wolnych  Zwipisma „Robotnik”  (1977-80). Współzało
nego KSS KOR, redakcji niezaleu, współpracownik Biura Interwencyjnego KOR, nast. na Wybrze

 KOR (2 XI 1976). Działacz opozycji demokratycznej do Sejmu PRL z wyrazami poparcia dla działa
) Listu -Gwiazd Dud Joannonsku (XII 1970). Współautor (z oraz protestów robotniczych w Gda

tnik wiecu protestacyjnego na PG (marzec 1968) Wysokogórskiego oddział Trójmiasto (od 1967). Uczes
k Klubu  Elektrycznych i Automatyki Elmor (1973-81). Członedzetowych UrzOkr

ynier w Zakładach (1966-73), inskiej (1966). Asystent w Instytucie Cybernetyki PG Politechniki Gda
na zesłaniu w Kazachstanie. Absolwent  Andrzej Gwiazda (1935-). W l. 1940-1946 przebywał 34

łoch. [red.] Młodej Polski. W latach 80. XX w. wyemigrowała do W
u i Ruchu zków Zawodowych na Wybrze Ewa Ossowska (1962-) - działaczka Wolnych Zwi33

Borusewicza. [red.] 
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1979 r. [red.] 
u. Zmarł w zków Zawodowych na Wybrzespowodowanie przerwy w pracy. Działacz Wolnych Zwi

skiej, zwolniony z pracy w czerwcu 1976 r. za  Antoni Sokołowski, pracownik Stoczni Gda35
ska (2000). [red.] Honorowy Obywatel Gda

ci. Członek Kolegium IPN (2007-). skiego Medalu Wolnocia ameryka2005 odmówił przyj
yciel i działacz reaktywowanych WZZ (1989-93). W pisma „Poza Układem” (1989-97); Współzało

głego Stołu (1989). Współtwórca reaktywowanego Brytanii, USA i Kanadzie. Przeciwnik obrad Okr
 przebywał we Francji, Wielkiej  zwołania KK w składzie z 1981 (IV 1987). W IV 1988cej sidomagaj

yciel Grupy Roboczej KK łoziony. Pracownik firmy Absolwent (1986-91). Współzaaresztowany i wi
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 PRL. Od 1977 r. współpracownik KSS KOR,  Krzysztof Wyszkowski (1947-) – działacz opozycji w36

zków u, autor Deklaracji Wolnych Zwizków Zawodowych na Wybrzeyciel Wolnych Zwiwspółzałoż ą ż ą
skiej im. Lenina w aaników. Uczestnik strajku sierpniowego w Stoczni GdZawodowych Wybrzeż ń

" (1981). Internowany w stanie wojennym w ZK ść1980. Sekretarz redakcji „Tygodnika Solidarno
83, zwolniony na podstawie d zbiegł w sierpniu 1982 r. Aresztowany 22 lipca 19w Strzebielinku, ską

ny obserwator skiej w maju i sierpniu 1988 r. Niezaleamnestii. Uczestnik strajków w Stoczni Gdań ż
ytyka tkowego zwolennika przeszedł w krótkim czasie do krgłego Stołu" (1989). Z poczobrad "Okrą ą

a Bieleckiego i Jana Olszewskiego. Czło-tego porozumienia. Doradca premierów Jana Krzysztof
pił po konflikcie z kierownictwem  (wystnek Kongresu Liberalno-Demokratycznego w l. 1991-92 ą

e ówczesny minister spraw zagranicznych Krzysztof partii po ujawnieniu w maju 1992 r., ż
 w wyborach prezydenckich. Po a WałSkubiszewski był agentem SB). W 1990 r. poparł Lech ęsę

ci politycznej. W 1993 r. został redakto- z działalnodu Jana Olszewskiego wycofał siobaleniu rzą ę ś
” . Publicznie oska-śćc współpracy z „Tygodnikiem Solidarnorem „Gazety Polskiej", nie przerywają

stwa w latach 70., a przedstawicie- Bezpiecze ze Słu o współpracył Lecha Wałrż ęsę ę żbą ń
tku lat 80. od francu-dzy otrzymanych we Francji na poczci" o przywłaszczenie pienili "Solidarnoś ę ą

du T.  rz prasow (b. rzeczniczk Niezabitowskył Małgorzatzkowców. W 2004 r. oskarskich zwią ż ę ą ę ą ą
stwa. [red.]  Bezpiecze ze SłuMazowieckiego) o współpracę żbą ń

 systemu ) – potoczna nazwa procesu przekształceprzebudowa Pieriestrojka (z rosyjskiego - 37 ń
 zostały zawarte w pierestrojkiowe zasady komunistycznego w ZSRR w latach 1985-1991). Podstaw

(1988). wiata lenie dla naszego kraju i dla całego Przebudowa i nowe myce M. Gorbaczowa pt.: ążksi ś ś
ciowe urynkowienie, ęśrzez jej czeniem pierestrojki była modernizacja gospodarki popGłównym założ

stwami zachodnimi. [red.]  stosunków z pakszanie swobód obywatelskich i poprawzwię ę ń
ołnierz skiego. ktor Uniwersytetu Jagiello Józef Andrzej Gierowski (1922-2006) - historyk, re38 ń Ż

czył studia historyczne pod kierunkiem zku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej (1940-45). UkoZwią ń
ł na  rozpocz naukowskim. Karierskiego na Uniwersytecie Jagielloprof. Władysława Konopczyń ń ę ą ą

r., prof. nadzwyczajnym został w 1958 r. a prof. Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorat uzyskał w 1947 
AN w Krakowie (1953-68), kierownik Zakładu zwyczajnym w 1970 r. Kierownik Instytutu Historii P

ł kierownictwo Katedry  objska PAN (1977-81). W 1965 r. po powrocie do KrakowaHistorii Ślą ą
 Historii UJ (1967-72). Rektor Uniwersytetu Historii Polski XVI–XVIII w. UJ. Dyrektor Instytutu

nek Rady Konsultacyjnej przy skiego (1981-87). Poseł na Sejm PRL (1985-89). CzłoJagielloń
ci (1989-2006). tnostwa (1985-89). Członek Polskiej Akademii Umiejcym Rady Paprzewodniczą ń ę ś

 Jerzy Bajda, ks. dr Waldemar Kulbat, o. dr hab. prof. Czesław Bartnik, Ryszard Czarnecki, ks. prof.
 m.in. Hanna Wujkowska, ks. żą". Do stałych współpracowników naleturystyczny "Poznajemy Polsk

atek ", "Szlachetne zdrowie", "Moda dla Ciebie" oraz dodść"Kupcy Polscy", "Ogród - sama rado
tkowe miejsce", "Dom na błysk",  dodatki tematyczne: "Dom - wyjOstatnia strona. Pismo wydaje te

, Wiara Ojców, Czytelnicy, l jest broniwiat, Kultura, Myegzemplarzy. Zawiera m.in. działy: Polska, 
dzy 100-150 tys.  w nakładzie pomizuje siGórski, a od 1999 r. Ewa Nowina-Konopka. Gazeta uka

pnie Artur isza, nast Spes. Pierwszym redaktorem naczelnym był Artur Zawwydawany przez spółk
ony w 1997 r., katolicko-narodowym zało „Nasz Dziennik”  – dziennik ogólnopolski o profilu 40

 [red.] Terlikowski, Wojciech Wencel, Krzysztof Wyszkowski.
 Isakowicz-Zaleski, Tomasz P. ko, Ryszard Czarnecki, Andrzej Gwiazda, ks. TadeuszAndrzej Wa

lski, Rafał A. Ziemkiewicz, Paweł Paliwoda, Stanisław Michalkiewicz, Jerzy Tragalski, Marcin Wo
ski, Piotr Semka, Waldemar Łysiak, k ŁMichalik, Robert Tekieli, Krystyna Grzybowska, Jace

ski, Eliza i lub publikowali m.in. Piotr Lisiewicz, Jacek KwiecNa łamach „Gazety Polskiej”  publikuj
tyki zagranicznej. yciu publicznym, analizy współczesnej polskiej polici w ce nieprawidłowodotycz

amieszczało artykuły ło m.in. z opublikowania tzw. listy Macierewicza. Z. ZasłynśćSprawiedliwo
 wspierane przez Prawo i rodowiskami konserwatywno-prawicowymi. Obecnie jestkojarzone ze 

pnie Tomasza Sakiewicza. Pismo jest  Piotra Wierzbickiego, a nast2005 r. wydawany pod redakcj
ony w 1993 r. Do lityczno-historycznej zało „Gazeta Polska”  – tygodnik o tematyce społeczno-po39

ydowskich przy prezydencie RP (1991-95). [red.] Członek Rady ds. Stosunków Polsko-Ż
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 Piotra skiego i Michała Paziewskiego, Krzysztofa Korczaka,Kaweckiego, Tomasza Zieli
 przez Leszka Dlouchego, Michała wprowadzeniu stanu wojennego. Pismo redagowane było

pnie pismo było wydawane w podziemiu po  10 grudnia 1981. Nast z datnumer 67. ukazał si
ł nakład 100 tys. egzemplarzy. Ostatni oficjalny gnLeszek Dlouchy. 9 stycznia 1981 tygodnik osi

ył  26 sierpnia 1980. Pierwszym redaktorem naczelnym b. Pierwszy numer ukazał siśćSolidarno
rwsza w Polsce gazeta wydawana przez NSZZ Pomorza Zachodniego w latach 1980-1981. Była to pie

śćdzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarno”  - tygodnik wydawany przez Miść „Jedno44
yszkiewicz. [red.] (fotoreporter), Waldemar 

ski eglizard Winiarski, Jakub Szmit, Marcin Podgórska-Rakiel, Wojciech i Marek Wareccy, ks. Rys
ra Krasowska-Madajczyk, Jan Pietrzak, Ewa Jałowiczor, Michał Jaszewski, Michał Kozicki, Barba

zysław Gil, Tomasz Gutry (fotoreporter), Jakub Duda, Grzegorz Eberhardt, Beata Gajdziszewska, Miec
ska, Wojciech , Barbara Doraczy m.in. : Marek Jan Chodakiewicz, Maciek Chudkiewiczwspółpracuj

ska, Jadwiga Staniszkis. Obecnie z pismem , Agnieszka KobyliMarek Nowakowski, Kazimierz Orło
ski, Marcin Wolski,  Jan Pietrzak, Andrzej UrbaMargueritte, Zdzisław Najder, Krzysztof Piesiewicz,

, Bernard Maronrt Nowak pod pseudonimem Tadeusz Kijowski (KAT), Waldemar Łysiak, Jerzy Robe
ir Bukowski, Zbigniew Herbert, Andrzej tygodnika publikowali m.in.: Alain Besançon, Władim

a łamach cy po wyborach do sejmu „kontraktowego”  w 1989 r. NMazowieckiego w nakładzie 100 tysi
 Tadeusza k" został reaktywowany pod redakcjpisma zostało zawieszone przez władze PRL. "Tygodni

dawanie onarodzeniowego numeru 38-39. 13 grudnia 1981 r. wy bowkładka do niewydanego ju
 37 numerów "Tygodnika" oraz ci ukazało siski (2002-). W pierwszym okresie działalnoKłosi

ski (1989-90), Andrzej Gelberg (1992-2002), Jerzy Mazowiecki (1981,1989), Jarosław Kaczy
zkowa. Redaktorzy naczelni: Tadeusz " i dominuje w nim tematyka zwiśćNSZZ "Solidarno

Obecnie wydawany jest przez  3 kwietnia 1981 w nakładzie 500 tys. egzemplarzy. numer ukazał si
ony w 1981 r. Pierwszy ”  - tygodnik polityczno-gospodarczo-społeczny załość „Tygodnik Solidarno43

”  odwołała zapowiedziany strajk powszechny. [red.] ść„Solidarno
zywania konfliktów” . W konsekwencji d i przestrzeganymi zasadami rozwitymi dotprzyj
e wypadki bydgoskie były „sprzeczne z ci” , w którym stwierdzono, kierownictwem „Solidarno

dzy władzami PRL a zumienie midopiero podpisane wieczorem 30 III w Warszawie poro
 w Polsce uspokoiło  społeczn sytuacjeniem manewrów “Sojuz 81” . Napiodpowiedziały przedłu

 do odwołania. Władze generalny a na 27 III strajk ostrzegawczy, a na 31 III strajk Zapowiedziano te
 i ukarania winnych. nienia zaistniałych wydarzedało pełnego wyjażąkierownictwo NSZZ “S”  za

du Politycznego Wojska Polskiego. W tej sytuacji Oddziale Propagandy Specjalnej Głównego Zarz
ce Jana Rulewskiego, notabene wydrukowane w  ulotki szkaluj siły pojawianie zaczJednocze

ci pobicia swoich działaczy. nienia okoliczno od władz PRL wyja”  domagało siść“Solidarno
„Sojuz 81” . Kierownictwo NSZZ manewry wojsk Układu Warszawskiego pod kryptonimem 

stwie. W tym samym czasie na terenie Polski trwały  w polskim społecze reakcjwywołały ostr
nego KC PZPR (22 III 1981) ciu w Bydgoszczy i oficjalna reakcja Biura Politycz o zajśćWiadomo

 a w dalszej konsekwencji zostali pobici. cych rolników, jednak nie dopuszczono ich do głosu,strajkuj
 WRN do poparcia postulatów  sesj wykorzystae uda im si, ci”  mieli nadziej„Solidarno

Działacze zku okupowali Komitet Wojewódzki ZSL w Bydgoszczy. tym czasie działacze tego zwi
” . W śćRolników Indywidualnych „Solidarnosprawa protestu przeciwko odmowie rejestracji NSZZ 

dmiotem obrad była ci”  z szefem regionu Janem Rulewskim na czele. Przebydgoskiej „Solidarno
 przedstawicieli szło do pobicia przez milicjw której brał udział wicepremier Stanisław Mach, do

 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy,  Wypadki bydgoskie - 19 marca 1981 r. podczas sesji42
migrodzki. [red.] ebrowski, Zbigniew 

ska, Robert Wit Wyrostkiewicz, Leszek ski, Anna SkopiMotoła, Tomasz Mysłek, Wojciech Reszczy
anisław Michalkiewicz, Roman ski, Antoni Lenkiewicz, ks. Stanisław Małkowski, StPiotr Jaroszy

, Marek Garbacz, Krzysztof Rafał Głowacki, Chełstowski, Leszek Czajkowski, Arkadiusz Gacparski
 m.in.: Mirosław Błach, Magdalena Chadaj, Bogdan Wit Wyrostkiewicz. Z pismem współpracuj

Naczelnym portalu internetowego jest Robert Mazur, Paweł Siergiejczyk, Anna Wiejak. Redaktorem 
dej - sekretarz redakcji, Wiesława : Tomasz Zapert - redaktor naczelny, Jacek Sredakcyjny stanowi

c” . Obecnie zespół nia 1995 roku w Warszawie przez wydawnictwo „Szaniewydawany od wrze
ołeczno-historycznej, o orientacji prawicowej,  „Nasza Polska”  - tygodnik o tematyce polityczno-sp41

ał Broda, prof. Grzegorz Kucharczyk. [red.] dr n. med. Urszula Krupa, Witold Tomczak, prof. Raf
ski, Marian Piłka, prof. Mirosław Piotrowski, ski, Jan Łopuszaski, Eugeniusz Tuzow-LubaReszczy

a, Stanisław Michalkiewicz, Wojciech Mieczysław Ryba, Jan Maria Jackowski, Czesław Ryszk
 Cezary Mech, Marek Czachorowski, dr hab. Szaniawski, prof. Andrzej Nowak, Stanisław Krajski,

ski, prof. Bogusław Wolniewicz, Józef aroszyPogonowski, prof. Jerzy Robert Nowak, prof. Piotr J
ki, prof. Ryszard Bender, prof. Iwo Cyprian Aleksander Posacki SJ, ks. prof. Waldemar Chrostows
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du Rady Ministrów, gen. i - szef UrzDepartamentu Kadr MON, gen. bryg. Michał Janiszewsk
ski – sekretarz WRON, szef gu Wojskowego, gen. dyw. Zygmunt Zielidowódca Pomorskiego Okr

ycki – gu Wojskowego, gen. dyw. Józef Uskiego Okrgen. dyw. Henryk Rapacewicz - dowódca 
ter górnictwa i energetyki, gu Wojskowego, gen. dyw. Czesław Piotrowski – minisWarszawskiego Okr

 gen. dyw. Włodzimierz Oliwa - dowódca Łozowicki - dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju,
Lotniczych, gen. dyw. Longin trznych, gen. dyw. Tadeusz Krepski – dowódca Wojsk spraw wewn

rodowiska, gen. dyw. Czesław Kiszczak - minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony 
. dyw. Tadeusz Hupałowski - minister Politycznego WP, wiceminister obrony narodowej, gen

du , gen. dyw. Józef Baryła - szef Głównego Zarzobrony terytorialnej, wiceminister obrony narodowej
 broni Tadeusz Tuczapski - główny inspektor Generalnego WP, wiceminister obrony narodowej, gen.
 gen. broni Florian Siwicki - szef Sztabu inspektor szkolenia, wiceminister obrony narodowej,
nej, gen. broni Eugeniusz Molczyk - główny admirał Ludwik Janczyszyn - dowódca Marynarki Wojen

du PRL, minister obrony narodowej), remier rzgen. armii Wojciech Jaruzelski (I sekretarz PZPR, p
: Skład WRON weszlipczym o charakterze zbrojnym.zkiem przestkierowanie zorganizowanym zwi
 ci Narodowej o popełnienie zbrodni komunistycznej ieni przez prokuratorów Instytutu Pamioskar

ech Jaruzelski. W 2006 r. członkowie WRON zostali została 22 lipca 1983. Na jej czele stał gen. Wojci
zana udnia 1981, a rozwi w czasie stanu wojennego. Powstała w nocy 12/13 grcy Polskadministruj

pozakonstytucyjny, wojskowy organ  WRON - Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) - 48
[red.] 

Atlantic Books, 2009. de without a NameFacts are Subversive: Political Writing from a Deca2004; 
Random House, ure of the West, Free World: America, Europe, and the Surprising FutLane, 1999; 

Allen tches from Europe in the 1990s, History of the Present: Essays, Sketches, and DispaHouse, 1997; 
Random  The File: A Personal History, Random House, 1993;Germany and the Divided Continent, 

In Europe's Name: Random House, 1990; gue, 1989 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin, and Pra
The Magic Lantern: The Revolution of Random House, 1989; Essays on the Fate of Central Europe, 

The Uses of Adversity: Scribner, 1984; The Polish Revolution: Solidarity, 1980–82, Rowohlt, 1981; 
e, Und Willst Du Nicht Mein Bruder Sein...Die DDR Heut. Opublikował m.in.: Gazety Wyborczej
, The Globe and Mail, The Wall Street Journal, Prospect, The Washington Post, The New York Times
, The Guardian, The New York Review of Booksh: Standfordzkim (USA). Publikuje eseje m.in. na łamac

 w St. Anthony's College i na Uniwersytecte teeuropejskich na Uniwersytecte Oksfordzkim, wykłada 
dtów w Berlinie. Obecnie profesor studiów Wolnym Uniwersytecie Berlina i Uniwersytecie Humbol

 St. Anthony's College w Oksfordzie, współczesnych Niemiec. Studia podyplomowe odbywał w
pnie studiował dzieje tu Oksfordzkiego, nastczył studia historyczne w Exeter College UniwersyteUko

 Europy po 1945.  głównie historiajmuje si Timothy Garton Ash (1955-) - brytyjski historyk, z47
ej w Warszawie. [red.] ci Botyni Opatrznowi

skiego, prymasa Polski (1967-79). Inicjator budowy Sekretarz osobisty kardynała Stefana Wyszy
ł w 1956 r. skie przyjcenia kapławicy Konferencji Episkopatu Polski (1981-2009). przewodnicz

ski (1981-2006), prymas Polski (1981-2009), nie(1981-2006), arcybiskup metropolita gnie
ski (1979-81), arcybiskup metropolita warszawski  Józef Glemp (1929-) – kardynał, biskup warmi46

 (1998–2005). [red.] czne
Dzienniki polity- (1993); Do M.F. Rakowskiego pisali. Lata-listy-ludzie (1992); Trybunałem

 przed Zanim stan (1991);  stałoJak to si (1982); Partnerstwo (1981); tychprogu lat osiemdziesi
Rzeczpospolita na (1981); Przesilenie grudniowe  (1964); trowaAmeryka wielopi (1960); 1949–1954

SDP w okresie powojennym . Opublikował m.in.:  moskiewskyczkUwikłany był w tzw. po
tury (1983–1990). Premier PRL (1988-89). Zawodowymi (1981–1985) i członek Narodowej Rady Kul

zkami cy Komisji Rady Ministrów ds. Dialogu ze ZwiJaruzelskiego (1981-85). Przewodnicz
dzie W. 975-89). Wicepremier PRL w rzDziennikarzy Polskich (1958-61). Członek KC PZPR (1

 ZG Stowarzyszenia pnie redaktor naczelny „Polityki”  (1958-82). Prezesredaktora naczelnego, a nast
pca  z nauk historycznych (1956). Zastł siNauk Społecznych w Warszawie (1949-55). Doktoryzowa

pnie PZPR (1948-89). Studiował w Instytucie tOficer  LWP (1945-49), członek PPR (1946-48), a nas
rz KC PZPR (1989-90), historyk i dziennikarz. (1972-89), premier PRL (1988-89), ostatni I sekreta

tyk komunistyczny, poseł na Sejm PRL  Mieczysław Franciszek Rakowski  (1926-2008) - poli45
urawski. [red.] . Obecnie redaktorem naczelnym jest Krzysztof zkowzwi

 gazet lokalnski. Z czasem pismo stało siRedaktorem naczelnym został wówczas Tomasz Zieli
ficznej. ci”  w 1989 r. pismo reaktyowano w starej szacie graPo ponownym zalegalizowaniu „Solidarno

Olejniczak, Jan Członkowski, Krzysztof Plater. Korczak, Ryszard Piłat, Winicjusz Górecki, Henryka 
d 1983. Współpracownikami pisma byli Marian Stanisława Janusza od 1983, Mariusza Bogdanowicza o

 do 1983, Mirosława Gudowskiego do 1983,  ModrzejewskModrzejewskiego do 1983, Lucyn
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górników, a 21 zostało rannych. [red.] 
ło 9 u akcji ZOMO zgincie przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. W wynikogłoszonego w prote

doszło do pacyfikacji strajku okupacyjnego, Katowicka Hałda. 16 grudnia 1981 r. na jej terenie 
ona na terenie dawnej osady gla Kamiennego „Wujek”  w Katowicach, poło „Wujek”  – Kopalnia W49

ski. [red.] , ppłk Mirosław Hermaszewski, ppłk Jerzy Włosipłk Kazimierz Garbacik, płk Roman Le
 Zmechanizowanej, płk Tadeusz Makarewicz, bryg. Jerzy Jarosz - dowódca 1 Warszawskiej Dywizji

 

ś ń
ę ż

ś ę

bskiego zrealizowany w 2008 r. Jego yserii Piotra Zarniarki” , film dokumentalny w reęź „Wi50 ż ę
ci”  w  w „Solidarność działano kobiety aresztowane i skazane w stanie wojennym zabohaterkami są ś

bieta Mossakowska, Anna , Ellatach 1980-81 roku (Zofia Kwiatkowska-Dublaszewski ż
szy wyrok w a Kubasiewicz – otrzymała najwyNiszczak,  Marianna Błaszczak, Jolanta Wilgucka, Ew ż

ława Kwiatkowska). [red.] stanie wojennym – 10 lat pozbawienia wolnosci, Wies
ona ca pisarzy i twórców literackich załozek Literatów Polskich (ZLP) - organizacja zrzeszaj Zwi51 ą ą ż

wiatowej oficjalnie ojny eromskiego w maju 1920 r. w Warszawie. Podczas II wprzez Stefana Ż ś
983 r. z powodów politycznych. W tym nieaktywny. Reaktywowany w 1944 r. Zlikwidowany w 1
 (jego pierwszym prezesem była Halina  nazw samzek pod tsamym roku powstał nowy zwią ą ą ą

rodowisku literackim i w konsekwencji w 1989  do rozłamu w Auderska do 1986 r), co przyczyniło się ś
 w Domu  siedzib Zarówno ZLP, jak i SPP majr.  powstało Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (SPP). ą ę

cie 87/89. Prezesami ZLP (1944-83): Julian Literatury w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieś
7-1949, 1959-1980), Kazimierz  (1944-1945), Jarosław Iwaszkiewicz (1945-1946, 194Przyboś

), Antoni Słonimski (1956-1959), Jan Józef Czachowski (1946-1947), Leon Kruczkowski (1949-1956
ski (1980-1983). [red.] Szczepań

zku Zawodowego 51 r. w miejsce Zwi Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich powstało w 1952 ą
ło w próbie demokratyzacji ustroju PRL i w Dziennikarzy RP. SDP w 1956 r. aktywnie uczestniczy

. Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego władze cilatach 1980-1981 współdziałało z Solidarnoś ą
RP). dowym Stowarzyszeniem Dziennikarzy PRL (obecnie SD piły prorzzały SDP i zastPRL rozwią ą ą

 r. powstała Karta Etyczna Mediów. SDP SDP reaktywowano w 1989 r. Z jego inicjatywy w 1995
 do uchwalenia ci Prasy, a w 2001 r. przyczyniło siutworzyło w 1996 r. Centrum Monitoringu Wolnoś ę

P jest Stefan Bratkowski, pie do informacji publicznej. Prezesem honorowym SDustawy o dostę
ska. [red.] du Krystyna Mokrosiprezesem zarzą ń

nia 1980 one 22 wrzeentów załone Zrzeszenie Studentów (NZS) – stowarzyszenie stud Niezale53 ż ż ś
stwowych organi-nej od władz paeli niezaler.  NZS w roku 1980 skupiało studentów, którzy chci ż ń

bód ycia akademickiego, przestrzegania podstawowych swozacji studenckiej oraz demokratyzacji ż
ciowych i patriotycznych. radycji niepodległopolitycznych, praw człowieka, szanowania polskich t ś

tudenckich. Pierwszym piła dopiero 17 lutego 1981 r.  po fali  strajków sLegalizacja NZS nastą
 w tamtym czasie inicjatywy cym NZS został Jarosław Guzy. Organizacja wspierałaprzewodniczą

 r. NZS zostało ci” . Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981NSZZ „Solidarnoś
. W pełnym  podziemnśćrodkach akademickich NZS prowadziło działalnozdelegalizowane. W kilku oś ą

wobec odmowy  NZS reaktywowano w maju 1988 roku. W maju 1989 r. śćwymiarze działalno
ciu akcji strajkowej na  o rozpoczła decyzjzarejestrowania NZS, Komisja Krajowa NZS podję ę ę

ez nia1989 roku NZS został ponownie zalegalizowany przpolskich uczelniach. Ostatecznie 22 wrześ
 bardziej na reprezentowaniu interesów szy w Warszawie. Reaktywowane NZS skupiło sid NajwySą ż ę

cy NZS: Jarosław Guzy (1981-82), Artur ci politycznej. Przewodnicz działalnostudentów niż ś ą
ip Kaczmarek (1991-92), Krzysztof Olszewski (1989-90), Paweł Piskorski (1990-91), Fil

ski  Repetowicz (1994-95), Robert MacierzyLisek (1992-93), Miłosz Bieniecki (1993-94), Witold ń
ski (1998-99), Piotr Sulima (1999-2001), Mariusz (1995-96), Adam Bielan (1996-98), Jacek Zieliń

omiej Bagrincew (2004-05), Marek Czerniak niewski (2001-03), Paweł Szczeszek (2003-04), BartłWiś
 (2008-10), Jakub Michalis (2010-11), Izabela (2005-06), Marcin Leoszko (2006-08), Piotr Wiaderny

drecka ( 2011). [red.] Ję
one w 1944 r., jako enie załozek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) – stowarzysz Zwi54 ą ż
11 r. w Krakowie z zku Powszechnego Artystów Polskich utworzonego w 19kontynuacja Zwią

wszym prezesem ewskiego oraz Zbigniewa i Andrzeja Pronaszków. Pierinicjatywy Tytusa Czyż
zek  na  Krakowski Zwiiono nazwzku Powszechnego Artystów Polskich (w 1918 r. zmienZwią ę ą

 do tradycji innych zuje równieP nawiPolskich Artystów Plastyków) był Leon Kowalski. ZPA ą ż
zek Zawodowy Polskich 8-39, takich jak: Zwiorganizacji artystycznych działajacych w latach 191 ą

 ZPAP śćyków. 18 grudnia 1981 r. działalnoArtystów Plastyków i Blok Zawodowych Artystów Plast
 w odwecie za poparcie przez artystów zrze-została zawieszona, a 20 czerwca 1983 r. władze PRL

. ZPAP reaktywowano 14 czerwca zały organizacjci" rozwiszonych w ZPAP postulatów "Solidarnoś ą ę
1989 r. [red.] 
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dziernika 1984 r. w rejonie Włocławka. [red.] funkcjonariuszy SB 19 pa
 rodkach masowego przekazu. Został zamordowany przezbezpodstawnie szkalowany w PRL-owskich 

cji „Popiel” . W latach 1983-84 był od 1982 r. był inwigilowany przez SB w ramach opera
” . Conajmniej cirodowiskiem robotniczym i „Solidarnozany ze Warszawie. Od sierpnia 1980 r. zwi

rodowisk medycznych w oliborzu (1980-84). W 1978 r. został duszpasterzem Stanisława Kostki na 
w. w. Anny w Warszawie (1978-80) i tka Jezus i bkach (1972-75), Aninie (1975-78), Dzieci

skiego. Pracował na parafiach w k prymasa Polski kardynała Stefana Wyszył w 1972 r. z rprzyj
skie cenia kapławistwa. by BezpieczeKatolickiego, zamordowany przez funkcjonariuszy Słu

cioła dz rzymsko-katolicki, błogosławiony Ko Jerzy Aleksander Popiełuszko (1947-1984) – ksi57
1984 r. [red.] 

funkcjonariuszy SB 7/8 lutego cinie (1982). Zamordowany najprawdopodobniej przez Włocławku-Mil
ziony w ZK  wi bydgoskich (1981). W stanie wojennym internowany iSygnatariusz porozumie
 Chłopska” . śćcy NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarno” . Wiceprzewodniczść„Solidarno

ywódców NSZZ Rolników Indywidualnych  Piotr Bartoszcze (1950-1984) – rolnik, jeden z prz56
 protestów w Polsce. [red.]  wywołała falmierWarszawie. Jego 

antów z komisariatu MO przy ul. Jezuickiej w Zmarł 14 maja 1983 r. w wyniku pobicia przez milicj
arbary Sadowskiej i Leopolda Przemyka.  Grzegorz Przemyk (1964-1983) – poeta, syn poetki B55
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a  od od postulatów załogi Zakładów im. Józefa Stalinły siskie 1956 rozpocz Wypadki pozna58 ń ę ę
 zrezygnowania z dodatkowego opodatkowania (ZISPO) uczciwego traktowania przy wyliczaniu płac,

 ZISPO poparły inne zakłady pracy. Po łogprzodowników pracy, lepszej organizacji zakładu. Za ę
nie w stronogłoszono strajk. Jednoczeniepowodzeniu rozmów z władzami 28 czerwca 1956 r. ś ę 

czyli sid robotników ZISPO. Dołsiedziby Komitetu Wojewódzkiego PZPR wyruszył pochó ą ę 
owego oraz Zakładów Graficznych oraz robotnicy ZNTK, MPK, Zakłady Przemysłu Odzież

 pod  manifestacj w patriotycznodził sicy miasta. Pochód (w sumie ok. 100 tys. osób) przermieszkań ę ą ę
egacji robotników ci". Tłum pod wpływem informacji o aresztowaniu delhasłem "Chleba i Wolnoś

skiej, gdzie spalono akta, uwolniono zienie przy ulicy Młyci. Zdobyto więś na kilka czpodzielił się ę ń
 Wojewódzkiego  pod siedzib. Tłum, który zgromadził si w broniów i zaopatrzono sięź257 wi ę ń ę ą

rzelany przez oddział stwa Publicznego przy ul. Kochanowskiego został ostdu BezpieczeUrzę ń
dzyczasie dotarły tam grupy demonstrantów spod li pierwsi demonstranci. W mioperacyjny UB. Zginę ę

 ze studiów wojskowych Akademii Medycznej i  równie, pozyskanskiej zaopatrzone w broMłyń ń ą ż
ny narodowej marszałek K. skiej. Po południu 28 czerwca 1956 r. minister obroPolitechniki Poznań

ych pod  o wprowadzeniu na ulice Poznania oddziałów wojskowł decyzjRokossowski podją ę
 premier J. Cyrankiewicz i I sekretarz KC  teidowództwem gen. S. Popławskiego. Do Poznania udał s ę ż

onych w czołgi i wozy ołnierzy wyposa PZPR E. Ochab. Miasto zostało obsadzone przez 10300 ż ż
ło, według oficjalnych danych,  w których zginpancerne. Protest stłumiono po dwudniowych walkach, ę

ało rannych. ołnierzy i funkcjonariuszy UB. Około 1000 osób zostcych oraz 10 69 protestują ż
 procesach skazano na kilkuletnie wyroki. [red.] Aresztowano ponad 600 osób, które w przyspieszonych

pieniami tkowane 14 grudnia 1950 r. wyst Wydarzenia grudniowe 1970 zostały zapocz59 ą ą
ek cen d PRL podwysku i Szczecinie, po ogłoszeniu 13 grudnia przez rzrobotniczymi w Gdyni, Gdań ą ż

 na inne skiej ogłoszono strajk, który rozprzestrzenił siciowych. W Stoczni Gdaywnoartykułów ż ś ń ę
 z oddziałami MO, w czasie tara. Na ulicach Trojmiasta doszło do demonstracji i sstocznie Wybrzeż ć

yciu broni przez  o uł decyzjomułka podjktórych podpalono KW PZPR. I sekretarz KC PZPR W. G ą ę ż
skiego na ulice Trójmiasta. W n. G. Korczyoddziały MO i wprowadzeniu wojska pod dowództwem ge ń

rudnia 1970 r. ołnierzy i 1300 czołgów i wozów opancerzonych. 16 gsumie wysłano tam 25 tys. ż
nocy zostali aresztowani. cych zawarli porozumienie z władzami miasta, ale w przedstawiciele strajkują

ka pieniu wicepremiera S. Kociołka, oddziały MO i wojs17 grudnia 1970 r.  po telewizyjnym wystą
niej strajkami  wczeskiej. Dziecych do pracy w Stoczni Gdy do robotników idotworzyły ogień ą ń ń ś

gu i Słupsku, a 17 grudnia w Szczecinie. Na mniejszte zostały zakłady przemysłowe w Elblobję ą ą 
cimiu. wiławiu, Nysie, Białymstoku i O do protestów robotniczych doszło w Warszawie, Wrocskalę ś ę

dzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Mi22 grudnia 1970 r. władze podpisały porozumienie z ę
ciowych, podniesie-ywnoek cen artykułów Szczecinie, w którym gwarantowano odwołanie podwyż ż ś

 ukaranie winnych za ofiary spowodowane w nie płac, nierepresjonowanie uczestników strajków i
ołnierz i 2 milicjantów) a ło 45 osób (w tym 1 czasie protestów. Według oficjalnych danych zginę ż

ły ok. 3000 osób. Wydarzenia grudniowe 1970 r. 1165 zostało rannych. Aresztowania obję
stwowych i kierownictwa PZPR. szych szczeblach władz padoprowadziły do zmian na najwyż ń

inie  i lutym 1971 r. w Łodzi doprowadziły do Dopiero kolejne strajki w styczniu 1971 r. w Szczec

nie w tkowo Radio SBS miało dwie rozgłozycznych. Poczrodowisk nieanglojAustralii, głównie ze 
ców  Broadcasting Corporation dla mieszka Radio SBS, serwis radiowy prowadzony przez Special60

ci. [red.] ywnoek odwołania podwyż ż ś
ń

ś ę ą ś



50
________________________________ ___________________________________________________

Marek Baterowicz  

                                                                                                                        

„Rzeczpospolita” . [red.] włoskich. Obecnie współpracuje m.in. z dziennikiem 
skich i  na łamach pism angielskich, ameryka równiewojennego w Polsce jego rysunki pojawiały si

re” , „L'Alternative” . Po wprowadzeniu stanu pismami francuskimi „L'Express” , „L'Expansion” , „Li
pnie współpracował z sma “Handelsblad” , nastwyjechał do Holandii, gdzie był ilustratorem dla pi

” . W 1980 r. zpilkami”  i „Kulturknych. W latach 70. XX w. współpracował m.in. ze „SSztuk Pi
rzysta. Studiował w Warszawskiej Akademii  Andrzej Krauze (1947-) - artysta plastyk, karykatu63

stwa (1990). Senator RP (1989-2001). [red.] Ochrony Pa
du pnie szef Urzdzie Tadeusza Mazowieckiego, a nasttrznych w rzpnie minister spraw wewnnast

głego Stołu. Podsekretarz stanu, a ci” . Uczestniczył w obradach OkrNowej Hucie i ekspert „Solidarno
radca Komisji Robotniczej Hutników w naczelnego „Tygodnika Powszechnego”  (1965-2007). Do

pca redaktora  wykładał nauki polityczne. ZastKatolickim Uniwersytecie Lubelskim (1956), tam te
czył studia filozoficzne na (1931-), filozof, dziennikarz, polityk. Uko Krzysztof Jan Kozłowski62

ycia politycznego. [red.]  z głym Stole. W 1990 r. wycofał sii przy Okr
 w Magdalence anizator rozmów z opozycjtzw. Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON). Org

u stanu wojennego w Polsce (1980-81). Członek Jaruzelskiego, aktywnie uczestniczył w organizowani
trznej.  Bliski współpracownik W. bie Wewn. Od 1957 r. pracował w Wojskowej Słuszpiegowsk

śćołnierzy PSZ na Zachodzie o działalnoaniem b.  m.in. oskarwojskowym, zajmował si
racował w kontrwywiadzie czeniu Centralnej Szkoły Partyjnej w Łodzi (1945) p(1948-90). Po uko

pnie PZPR i. Członek PPR (1945-48), a nastwiatowej przebywał na robotach w Niemczech i Austri
PRL (1989-90). W czasie II wojny trznych (1981-90), premier PRL (1989), wicepremier wewn

trznej (1979-81), minister spraw by WewnGeneralnego LWP (1973-79), szef Wojskowej Słu
du II Sztabu generał LWP, szef Zarz Czesław Kiszczak (1925-) - polityk komunistyczny, 61

organizacji bezprofitowych. [red.] 
dowych kampanii informacyjnych, jak terzzyk angielski. Głównym celem radia jest wspieranie 

zykiem ni w domu innym jcych siców Australii posługuj do około 2,7 mln mieszkaSBS docieraj
zdrowotnej Medibank. Obecnie audycje radia  angielski, na temat wówczas nowego systemu opieki ni

zykach innych niej nagranych audycji, w jzeMelbourne i Sydney, których celem było nadawanie wc
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icepremier i minister finansów (1997,  Marek Marian Belka (1952-), ekonomista, polityk. W64

nowskiego. [red.] 
trznych Andrzeja Mielcza- na rzecz Rosji przez ministra spraw wewn szpiegowskśćgo o działalno

eniu pił ze stanowiska premiera po oskar. ustSojuszu Lewicy Demokratycznej (1999-2007). W 1996 r
pnie nek Socjaldemokracji RP (1990-99), a nastPZPR. I sekretarz KW PZPR w Białej Podlaskiej. Czło

nik biura Centralnej Komisji Rewizyjnej nego (1970-77). Pracownik KC PZPR (1977-81), kierow
kowego Agenturalnego Wywiadu Operacyj-Członek PZPR (1969-1990). Tajny współpracownik wojs
Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w 

 na Sejm w latach 1989-2005. cy Sojuszu Lewicy Demokratycznej (2004-2005), posełprzewodnicz
dzie Leszka Millera (2004), trzych i administracji w rz(1995-96), wicepremier i minister spraw wewn

ałek Sejmu (1993-95 i 2004-05), premier  Józef Oleksy (1946-), polityk komunistyczny, marsz65
u Polskiego (2010-). [red.] 2001-02), premier (2004-05), prezes Narodowego Bank

ę ą
ą

ę
ą ż

ą ę

eneralnego LWP (1973-83), minister obrony  Florian Siwicki (1925-) generał LWP, szef Sztabu G66

złonek Biura Politycznego KC PZPR (1986-90). narodowej (1983-90), poseł na Sejm PRL (1976-89). C
 LWP. [red.] zechosłowacji dowodził 2 ArmiW czasie interwencji wojsk Układu Warszawskiego w C ą

czenia dwóch Unii 94 r. z połci (UW) - partia polityczna powstała 23 kwietnia 19 Unia Wolno67 ś ą
znego (KLD). W maju 2005 r. przekształciła Demokratycznej (UD) i Kongresu Liberalno-Demokratyc

stwa i  pa za decentralizacj - demokraci.pl. UW opowiadała si Demokratyczn w Partisię ę ą ę ą ń
 kodeksu pracy,  podatku liniowego, reformstwa. Popierała ideograniczeniem interwencjonizmu pań ę ę

 Polski  integracjciowa prywatyzacja). Popierała rozwój edukacji orazęśby zdrowia (cz słureformę ż ę
ro-cy UW: Tadeusz Mazowiecki (1994-1995), Leszek Balce. Przewodnicz Europejskz Unią ą ą

skiego Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego  z Gdaw latach 1990–1994. KLD wywodził si
ca icowa, liberalna partia polityczna działaj Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD) – centropraw69

Tadeusza Mazowieckiego. [red.] 
 1990 r. ROAD popierał kandydaturGeremek i Marek Edelman. W wyborach prezydenckich w

, Barbara Labuda, Bronisław  Jacek KuroRuch Demokratyczno-Społeczny. W ROAD działali m.in.
 wokół Zbigniewa Bujaka, który utworzył  jej działaczy skupiła sięśćskład Unii Demokratycznej. Cz

1 r. weszła w skich. ROAD istniala w latach 1990–1991. W maju 199przez Lecha i Jarosława Kaczy
 na powstanie Porozumienia Centrum kierowanego ROAD na polskiej scenie politycznej było reakcj

 Pojawienie sici" m.in. Zbigniewa Bujaka i Władysława Frasyniuka.r. przez działaczy "Solidarno
ona 16 lipca 1990 a partia polityczna zało Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna (ROAD) –polsk68

adysław Frasyniuk (2001-2005). [red.] wicz (1995-2000), Bronisław Geremek (2000-2001), Wł
ż
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[red.] 
 w tworzenie Platformy Obywatelskiej. owali siDonald Tusk). W 2001 r. dawni działacze KLD zaanga

cym został ci (jej wiceprzewodnicz, na których bazie powstała Unia Wolno Demokratycznz Uni
czenia KLD noczeniowym doszło do poł. W dniach 23–24 kwietnia 1994 r. na kongresie zjedkorupcj

eniami o zku z programem prywatyzacji i oskarWojciech Kruk. KLD utracił poparcie m.in. w zwi
andat w Senacie z ramienia KLD uzyskał głosów i nie przekroczył progu wyborczego. Jedyny m
ntarnych w 1993 r. KLD uzsykał 3,99% Andrzej Arendarski, Michał Boni. W wyborach parlame

tof Kilian, Jan Krzysztof Bielecki, dzie KLD reprezentowali: Janusz Lewandowski, KrzyszW rz
dowych posłów PC (tzw. Polski Program Liberalny). Polskiego Programu Gospodarczego i kilku prorz

 posłowie czyli sintarnego KLD przyłd Hanny Suchockiej. W połowie 1992 do klubu parlamerz
licji, która utworzyła  tej przez Waldemara Pawlaka, KLD wszedł w skład koadu podjsformowania rz

Olszewskiego i nieudanej misji  pozostawał w opozycji. Po odwołaniu gabinetu Jana Demokratyczn
du Jana Olszewskiego i wraz z Uniw Sejmie oraz 5 w Senacie. KLD nie wszedł do rz

91 r. KLD uzyskał 7,49%) i zdobył 37 miejsc został Donald Tusk. W wyborach parlamentarnych w 19
cym KLD czlak (minister przemysłu). 19 maja 1991 r. przewodnitrznych), Andrzej Zawiwewn

ciowych), Henryk Majewski (minister spraw  własnoLewandowski (minister przekształce
dzie reprezentowali: Janusz  KLD w rzkoalicyjnym z Janem Krzysztofem Bieleckim na czele.

dzie ciowym rzczestniczył w mniejszofederacyjnego Porozumienia Centrum. W 1991 r. KLD u
ęśćstwa). Do marca 1991 KLD stanowił czdowa pawiatopoglśćdekomunizacja, neutralno
na racja Polski ze strukturami zachodnimi, ostrorozszerzenie zakresu działania wolnego rynku, integ

ralizm" (prywatyzacja,  sy. Program partii zakładał tzw. "pragmatyczny libe Lecha Wałkandydatur
 r. KLD poparł ł Janusz Lewandowski. W wyborach prezydenckich 1990Merkla). Na czele KLD stan

Donalda Tuska, Janusza Lewandowskiego i Jacka "Kongres Liberałów", (Jana Krzysztofa Bieleckiego, 
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z incjatywy  – koalicja polityczna, powstała 8 czerwca 1996 r. ść AWS – Akcja Wyborcza Solidarno70

  w Polsce w latach 1997–2001. W skład AWS wchodziłoMariana Krzaklewskiego, sprawowała władzę
zek Zawodowy dny Zwiny Samorzczyły: Niezale ł, które stopniowo siwiele ugrupowań ę ą ż ą ą

ska Demokracja – Stronnictwo Pracy, Forum Polskie, cija", Blok Młodych, Chrześć"Solidarno ś ń
podległej, Konfederacja sy, Koalicja Konserwatywna, Konfederacja Polski NieInstytut Lecha Wałę

ja Republikanów, Krajowa Konferencja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny, Konfederac
, śćowy Komitet Akcji Wyborczej SolidarnoKomitetów Obywatelskich, Liga Krajowa, Młodzież

skich Demokratów, Partia cijane Zrzeszenie Studentów, Nowa Polska, Partia ChrzeNiezależ ś ń
 Rodzin Katolickich, Polska racja StowarzyszePrzymierza Narodowego, Partia Victoria, Polska Fede ń

zek Zachodni, Polskie Forum yczny, Polski ZwiPartia Ekologiczna – Zielonych, Polski Ruch Patriot ą
Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe, Patriotyczne, Polskie Stronnictwo Kresowe, Polskie 

" RI, ść Porozumienie na rzecz AWS "SolidarnoPorozumienie Centrum, PC – Inicjatywa Integracyjna,
Patriotyczny, Ruch Opcji Ludowo-Agrarnych Prawica Narodowa, Ruch dla Rzeczypospolitej - Obóz 

nnictwo Demokracji Polskiej, Stronnictwo "Rola", Ruch Stu, Ruch "Solidarni w Wyborach", Stro
 Unia Laikatu Katolickiego, Zjednoczenie Konserwatywno-Ludowe, Stronnictwo Polityki Realnej,

zek Zawodowy "Kontra". Od 10 listopada 1997 sko-Narodowe, Zjednoczenie Polskie, ZwicijaChrześ ń ą
pieniu pnie (po wystd koalicyjny, a nastci rz Wolnodo 6 czerwca 2000 AWS tworzyła wraz z Unią ś ą ę ą

WS zakładał m.in.: ciowy, na którego czele stał Jerzy Buzek. Program Ad mniejszoUW z koalicji) rzą ś
,  Europejsk Polski z Uni pełnoprawnego członkostwa w NATO, integracjuzyskanie przez Polskę ę ą ą

dziów, , przeprowadzenie weryfikacji s, lustracjrozliczenie zbrodni komunistycznych, dekomunizację ę ę
gów wyborczych, powołanie Prokuratorii Generalnej, wprowadzenie jednomandatowych okrę

j polityki podatkowej, , powszechne uwłaszczenie, wprowadzenie prorodzinnereprywatyzację
enie pluralizmu w mediach, wprowadzenie 40-godzinnego tygodnia pracy, przywróc

 realizacji reform: ła si z UW podjograniczenie immunitetu parlamentarzysty. AWS razem ę ę
 emerytalnych (wprowadzono je z dniem 1 by zdrowia, ubezpieczeadministracji, szkolnictwa, służ ń

nie ci koalicji AWS-UW. Jednoczeek popularnostycznia 1999 r.). Ich wprowadzenie przyniosło spad ś ś
wyborach do Sejmu 2001 r. AWS utraciła postulaty wyborcze AWS nie zostałe zrealizowane. W 

 w parlamencie. [red.] reprezentację
yciu publicznym i d do zwalczania korupcji w  Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) – urz71 ą ż

cej w ci godzdowych) oraz działalnostwowych i samorzgospodarczym (głównie w instytucjach pań ą ś ą
ski (2006-2009, Paweł stwa polskiego. Szefowie CBA: Mariusz Kamiinteresy ekonomiczne pań ń

du Regionu Mazowsze NSZZ stwa Narodowego (1991), administracji zarztrznych Biura Bezpiecze
 Wewnwał w Departamencie ZagroZrzeszenia Studentów (1984-89). Członek ROAD. Praco

nego jnego - CBA (2006-09). Działacz NiezaleIV i V kadencji, szef Centralnego Biura Antykorupcy
ycznej w PRL, poseł na Sejm III, ski (1965-) polityk, działacz opozycji antykomunist Mariusz Kami72

Wojtunik (2009-). [red.] 
ń

ż
żeń ę-

ń ą
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[red.] 
cy od 2010). 1-03, 2004-10, wiceprzewodniczw Platformie Obywatelskiej (sekretarz generalny 200
ci, od 2001 r. alny w l. 1992-94) i Unii WolnoKongresu Liberalno-Demokratycznego (sekretarz gener

ał do sk Wrocław (do 2005 r.). Naleciciel klubu koszykarskiego Rafałem Dutkiewiczem), wła
yciel Radia Eska (razem z 92). WspółzałoWrocławiu (1990-91), wicewojewoda wrocławski (1991-

du Wojewódzkiego we dnienie w nich legalizacji NZS. Dyrektor Urzdu na nie uwzglStołu ze wzgl
głego cej. Kwestionował ustalenia Okrci WalczWrocławskiego (1987-1990). Członek Solidarno

nego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu cy Niezalena Uniwersytecie Wrocławskim. Przewodnicz
pnie histori(2010-11). Studiował prawo, a nastPlatformy Obywatelskiej (2009-10), marszałek Sejmu 

cy klubu parlamentarnego trznych (2007-09), przewodniczwicepremier i minister spraw wewn
biorca, poseł na Sejm (1997-), lityk i przedsi Grzegorz Juliusz Schetyna ps. „Radek”  (1963-) – po73

by. Od 2011 r. ponownie w PiS. [red.] niej zwolniony ze słuDonalda Tuska 13 X 2009 r., a rok pó
006). Zdymisjonowany przez premiera KPRM. Zorganizował i został pierwszym szefem CBA (2

dzie Kazimierza Marcinkiewicza sekretarz stanu w Wiceprezes Przymierza Prawicy (2001-02). W rz
isty AWS, w 2001 i 2005 r. z listy PiS. (1993). W wyborach do Sejmu w 1997 r. startował z l

ska cy stowarzyszenia Liga Republikayciel i przewodniczdzie Ceł i TVP. Zało„S” , Głównym Urz
 

ę ż ą ń

ą

ź ż
ę

ę ą
ę ę 

ą ż
ś ą ą

ę ę ę
ż

ś Ślą ż
ś
ą

czył studia historyczne yk, prezydent RP. Uko Bronisław Maria Komorowski (1952-) historyk, polit74 ń
ysta w dzienniku „Słowo Powszechne”  (1977-80). na Uniwersytecie Warszawskim (1977). Staż

yciel Biblioteki  (ROPCiO). Współzałozany był z Ruchem Obrony Praw Człowieka i ObywatelaZwią ż
  Społecznych NSZZ „S”  (1980-81). rodka BadaHistorycznej i Literackiej (1979). Pracownik Oś ń

ci (1981). W stanie wojennym by Niepodległoycielskiej Klubów SłuSygnatariusz deklaracji założ ż ś
r szym Seminarium Duchownym w Niepokalanowie. Dyrektointernowany. Wykładowca w Niż

dzie Rady Ministrów (1989-90), wiceminister obrony gabinetu min. Aleksandra Halla w Urzę
chockiej (1990-93). Członek dach T. Mazowieckiego, J. K. Bieleckiego i Hanny Sunarodowej w rzą

wa ci (sekretarz generalny 1993-95). Członek Stronnictpnie Unii WolnoUnii Demokratycznej, a nastę ś
pnie Platformy Obywatelskiej. Poseł na Sejm Konserwatywno-Ludowego (1997-2001), a nastę
dzie J. Buzka (2000-2001). Marszałek Sejmu (1991-2010). Minister obrony narodowej w rzą

(2007-2010). Prezydent RP (2010-). [red.] 
ona przez braci Lecha i Jarosława  (PiS) - partia polityczna załość Prawo i Sprawiedliwo75 ż

zuje do tradycji konserwatywnych, chrze-skich, zarejestrowana 13 czerwca 2001 r. NawiKaczyń ą
dy  poprzez rzskich. W latach 2005-07 sprawowała władzsko-demokratycznych i republikacijaś ń ń ę ą

 skiego. Od 2007 r. w opozycji. Partia od tego czasuKazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyń
 Paweł Zalewski i Kazimierz Ujazdowski ywała kilka rozłamów, m.in. w 2007 r. z PiS odeszliprzeż

bieta Jakubiak, które wraz z innymi politykami El(Polska Plus), w 2010 r. Joanna Kluzik-Rostowska i ż

ała Cichego. [red.]  byłych pracowników „GW” Stanisława Remuszki i MichŁysiaka, jak te
ki Waldemara ąż o tym wypowiedzi i ksiwiadczkrytyki ze strony innych pism i publicystów, m.in. 

 publicystyczna „GW” była przedmiotem śćci” . Działalnoci bez Solidarnohasła „Nie ma wolno
ci”  i ywania logo „Solidarnosa odebrał gazecie prawo uniu 1990 r. Lech Wałdziennikarzy. We wrze

kcyjny w szczytowym okresie stanowiło 780 Redaktorem naczelnym jest Adam Michnik. Zespół reda
zanych z podziemnnym „Tygodnikiem Mazowsze” . przygotowywał zespół dziennikarzy zwi

sze wydania  w kampanii wyborczej do sejmu kontraktowego. Pierw opozycjciowsolidarno
ce głego Stołu, jako pismo reprezentuj Okr Agora. Powstał na podstawie uzgodnieakcyjn

wydawany od 8 maja 1989 r. przez spółk „Gazeta Wyborcza”  – dziennik społeczno-polityczny 76
niejsza. [red.] utworzyły ugrupowanie Polska Jest Najważ

ę 
ą ń ą ą
ś ą ę

ą

ś ę ż ś
ś ś

ś ą
ż

tor i prezes ski (1949-) polityk, doktor nauk prawnych, organiza Jarosław Aleksander Kaczy77 ń
skiego. ci, brat prezydenta RP Lecha Kaczypnie Prawa i SprawiedliwoPorozumienia Centrum, a nastę ś ń

tu Warszawskiego (1971). Doktorat uzyskał w Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersyte
szego (1971-76). Adiunkt ej i Szkolnictwa Wy1976 r. Pracownik naukowy Instytutu Polityki Naukow ż

(1976-81). Starszy bibliotekarz w Bibliotece na Uniwersytecie Warszawskim w filii w Białymstoku 
radomskich 1976 r. współpracował z KOR, a Uniwersytetu Warszawskiego (1982-83). Po wypadkach 

cznika „Głos”  (od 1979). cji miesipnie z Biurem Interwencyjnym KSS KOR. Członek redaknastę ę
.  Społecznych przy Regionie Mazowsze NSZZ „S”  (1980)rodka BadaKierownik sekcji prawnej Oś ń

ci (1981). Po wprowadzeniu stanu by Niepodległoycielskiej Klubów SłuSygnatariusz deklaracji założ ż ś
 „S” .  Koordynacyjn Komisjskim i Tymczasowwojennego współpracował z Komitetem Helsiń ą ą ą

głego Stołu ). Uczestniczył w obradach OkrSekretarz Krajowej Komisji Wykonawczej „S”  (1987-89 ą
”  (1989-90). Minister stanu w Kancelarii ść(1989). Redaktor naczelny „Tygodnika Solidarno

entrum (1990) i prezes tej partii od 1998 r. Prezydenta RP (1990-91). Współtwórca Porozumienia C
yciel partii Prawo i ”  (1990). Współzałośćyciel Fundacji Prasowej „SolidarnoWspółzałoż ż
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poseł na Sejm ( 1993-1995, 1997-),  (2001) i jej prezes od 2003 r. Senator (1989-91), śćSprawiedliwo

skim (1980). Uczestniczył w organizowaniu czył studia historyczne na Uniwersytecie GdaUko
załek Sejmu (2001-2005), premier RP (2007-). (2003-), wicemarszałek Senatu (1997-2001), wicemars

cy Platformy Obywatelskiej , przewonicz Donald Franciszek Tusk (1957-) – polityk, historyk85
dzynarodowego. [red.] stwa mibezpieczeAutor publikacji z zakresu ochrony informacji oraz 

nek rady nadzorczej PKN Orlen (2008-2009). Kancelarii Prezesa rady Ministrów (2008-2009), czło
ralny dowym Centrum Legislacji (2000-2001), dyrektor geneOchrony Informacji Niejawnych w rz

esa Rady Ministrów, Pełnomocnik do Spraw (1998-1999), dyrektor Biura Ochrony Kancelarii Prez
o Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Senatu (1989-1998). Szef Biura Dyrektora Generalneg

cował w Kancelarii dzynarodowego w Wojskowej Akademii Technicznej. Prastwa MiBezpiecze
lomowe Studia Integracji Europejskiej i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyp

czył Wydział Prawa i stwowy. Ukodnik pa Grzegorz Michniewicz (1961-2009) – wysoki urz84
skiego w Warszawie. [red.] Pułtusku i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszy

szej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Wykładał w Wy
orycznych PAN. Członek Rady Programowej I - Nauk Społecznych; Komitet Nauk Pra- i Protohist

do spraw naukowych, członek prezydium Wydział wicedyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 
redniowiecza,  w dziedzinie archeologii  Marek Dulinicz (1957-2010) - historyk, specjalista83

było zapalenie płuc lub sepsa. [red.] 
 zgonu e przyczyn, ródła podaj010 r., niektóre wydarzenia w Czeczenii i Gruzji. Zmarł nagle 2 VI 2

dzy innymi wał mi (1971- 2010), operator filmowy “Faktów”  TVN, filmo Krzysztof Kny82
by specjalne. [red.]  zamieszane słuFOZZ mogły by

 jak i afermiere w ich dku. Panuje opinia, policjanci, którzy pierwsi przybyli na miejsce wypa
cy zmarli jego kierowca oraz pnych kilku miesigu nastzanych z FOZZ. W cidokumentów zwi

adnych go domu nie odnaleziono ogłoszenia wyników dochodzenia w sprawie FOZZ. W je
 zapowiedzianego ł w wypadku samochodowym w przeddzieko zgincy potem prof. W. Pamiesi

niej zmarł. Parki. Dwa dni póbowych z polecenia prezesa NIK prof. Waleriana Paci słuod czynno
ty cych FOZZ (16 lipca 1991), został usunipnienia informacji dotyczw Warszawie w sprawie udost

gowego Narodowego Banku Polskiego ału Okrujawnienia. Po skierowaniu pisma do dyrektora Oddzi
enia Zagranicznego (FOZZ) i doprowadził do ich ci w Funduszu Obsługi Zadłunieprawidłowo

szej Izby Kontroli (NIK), wykrył wy Michał Tadeusz Falzmann (1953—1991), inspektor Naj81
skiej. [red.] po katastrofie smole

cych hołd parze prezydenckiej cym wypowiedzi ludzi oddajdokumentalny „Solidarni 2010” , zawieraj
 Stankiewicz zrealizował film ”  (2004-2011). W 2010 r. razem z Ewprogram „Warto rozmawia

m „Studio Otwarte”  (2001-2004), a w TVP (1997-2001). W katolickiej TV Plus prowadził progra
ni radiowych „Plus”  styczny katolickich rozgłoprogram „Swojskie Klimaty”  (1994-97). Dyrektor arty

, Woo Boo Doo, Voo Voo. W TVP prowadził Niedzielna Szkółka Ojca Stanisława, Czerwone Gitary
licysta. Członek zespołów muzycznych  Jan Pospieszalski (1955-) - muzyk, kompozytor, pub80

[red.] 
na w Warszawie. ledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Apelacyjinspirowanym przez WSI. 

wieniem te przez ppłk Tobiasza było najprawdopodobniej pomóenie wysunie oskarwykazali, 
 i Wojciech Wybranowski („Rzeczpospolita”) polskich, natomiast Leszek Misiak („Gazeta Polska”)

rodowisko dziennikarzy ło dze. W obronie Sumliskiego stan(ppłk. Leszkowi Tobiaszowi) za pieni
by Informacyjnej i oficerowi Wojskowej Słu2008 r. za rzekome oferowanie pozytywnej weryfikacj

cu  mu przez Chrostowskiego). Aresztowany został w lip o zniesławienie, wytoczon(przegrał spraw
ł agentem SB e Waldemar Chrostowski, kierowca ks. Popiełuszki by(2005), w której stwierdził, 

 go zabił?”  aprawd o zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki, pt. „Kto nąż(2004-06). Wydał ksi
niewskimi  Kwa Aleksandrem i Jolant prezydenckagla i Marka Dochnala z parKuny, Andrzeja 

zaniach Andrzeja  płacenia podatków (1999); o powidoradzał firmom i osobom prywatnym, jak unika
nie oryszewskim, który jednoczecym sejmowej Komisji Finansów Publicznych Henryku Gcz

cus” . Opublikował artykuły m.in. o przewodni-Podlaskiego” . Współpracuje z pismami „Fronda”  i „Fo
lny „Tygodnika yciu” , „Gazecie Polskiej” , „Wprost” . Redaktor naczeWarszawie. Pracował w „

 psychologii Akademii Teologii Katolickiej w  Wojciech Sulimski (1969-) – dziennikarz, absolwent79
b specjalnych w Hiszpanii. [red.]  sowieckich słuść działalno(1938), opisał zbrodnicz

 hołdzie Katalonii”  stwa. Uczestniczył w wojnie domowej w Hiszpanii. „Walbo całego społecze
ci jednostki a wolnoch system polityczny zagraprzymiotnik „orwellowski”  oznacza sytuacje, w który

e , cy” (1945). Przyjmuje sizwierzznane jego utwory to „Rok 1984”  (1949)  i „Folwark 
 tzw. socjalizmu demokratycznego. Najbardziej zagorzały krytyk systemów totalitarnych i zwolennik

lany jest jako  pisarz i publicysta angielski, okre George Orwell, wł. Eric Arthur Blair (1903-1950) –78
premier (2006-07). [red.] 
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ło od 86 do 238 osób. [red.]  do Berlina Zachodniego zginprzedostania si
) Podczas prób Nationale Volksarmeewa (Policja Ludowa (Volkspolizai) i Narodowa Armia Ludo

nadzorowała wschodnioniemiecka ci z Walterem Ulbrichtem na czele. Prace budowlane Partii Jedno
odnioniemieckiej, komunistycznej Niemieckiej podziału Niemiec. Zbudowany został z polecenia wsch

rlina Wschodniego, był symbolem zimnej wojny i listopada 1989 r. i oddzielał Berlin Zachodni od Be
 do 9 ci ok. 156 km, który istniał od 13 sierpnia 1961 r. długoski – system umocnie Mur berli91

(2009). [red.] 
ci do Syjamu  Syjoni(2005), Nekropolis  (2004).Nul(2001), Empire  (1997), Strzały w motelu Goerge

 (1995), Powidoki (1993), ekGrecki bo (1992), Homo Polonicus (1990), Kto to zrobił? 1988), (Pary
Karnawał i post (1987), ciPotret artysty z czasów dojrzało 1986),  (Paryu...Grisza, ja tiebie ska

 1984),  (ParyDwa dni z aniołem 1983),  (Pary 1982 - lipiec 1983ci. GrudzieNotatki z codzienno
 1982),  (ParyRaport o stanie wojennym (1978),  NocyążęKsi (1974), Gdzie jest droga na Walne?
 (1973), ółwiamier (1972), tyUkład zamkni (1971), Mizerykordia (1968), Robaki (1967), Gonitwa
 (1965), Zapis (1963), czkaSilna gor (1961), Benek Kwiaciarz (1958), Ten stary złodziejopowiada

 (1964), zbiory Trampolinaść.in.: powieKwiaciarz o sobie i o innych”  (1973). Opublikował m
 czyli Benek  (1971), „Siedem czerwonych róAutor scenariuszy do filmów: „Meta”  (1971), Przysta

. yciel podziemnego pisma literackiego „Zapis”  (1977)Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Współzało
 realizmu peryferyjnego. Członek any jest za twórc w „Nowej Kulturze" (1957). UwaKwadratowy

enarzysta. Debiutował opowiadaniem  Nowakowski Marek (1935-), prozaik, publicysta i sc90
 bardzo zaniedbanego lub zanieczyszczonego. [red.] potocznym stajnia Augiasza oznacza co

razem. W znaczeniu c do niej wody rzeki Alfejos lub Penejos, albo obu cił Herakles, kieruj oczydzie
ól Elidy na Peloponezie. Jego stajnie w jeden  Augiasz, według mitologii greckiej syn Heliosa, kr89

(1992-2005). [red.] 
li Politycznej rodek Myukowego Oczasopismo „Arka” . Prezes Towarzystwa Edukacyjno-Na

). W latach 80. XX w. redagował podziemne (2006-09), poseł do Parlamentu Europejskiego (2009-
07), sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP kadencji (2005-07), minister edukacji narodowej (20
 publicysta, senator i wicemarszałek Senatu VI  Ryszard Antoni Legutko (1949-) – filozof, polityk,88
w Warszawie. Kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas 
ty Wyborczej” . Radio TOK FM, telewizji TVN. Agencji Informacyjnej. Komentator „Polityki” , „Gaze

yciel „Gazety Wyborczej” , pierwszy prezes Polskiej Komitetu Parlamentarnego (1989), współzało
 i Praca” . Rzecznik prasowy Obywatelskiego śćgliwocikiem Polskim”  (1983) i miesiecznikiem „Pow

” (1981-83), współpracował z warszawskim „Tygodni-śćBiurze Informacji Prasowej NSZZ „Solidarno
cował w tygodniku „Na przełaj”  (1980-81), Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1981). Pra

czył Wydział Dziennikarstwa I Nauk (1957-) – dziennikarz i publicysta. Ukoakowski Jacek 87
dzie Donalda Tuska (2007-). [red.] Minister spraw zagranicznych z rz

2007-). skiego (2005-07). Członek Platformy Obywatelskiej (Marcinkiewicza i Jarosława Kaczy
dach Kazimierza odowej w rzdzie Jerzego Buzka (1998-2001). Minister obrony narw rz

(1992-97). Wiceminister spraw zagranicznych Olszewskiego (1992). Członek Ruchu Odbudowy Polski 
dzie Jana ter obrony narodowej w rzwieloma pismami zagranicznymi i polskimi. Wiceminis

niej współpracował z unday Telegraph” . Poprzebywał w Afganistanie, był korespondentem „The S
ectator”  i „The Observer” . W latach 1986-87 (1985). Współpracował z angielskimi pismami „The Sp

rdzie czył studia politologiczne na uniwersytecie w Oksfominister spraw zagranicznych (2007-). Uko
log, minister obrony narodowej (2005-07),  Radosław Tomasz Sikorski (1963-) – polityk, polito86

[red.] 
dzie koalicyjnym PO-PSL. d premiera w rzł urzskim. W 2007 r. objprezydenckie z Lechem Kaczy

. W 2005 r. przegrał wybory  Obywatelskskim organizował Platformchowskim i Maciejem Pła
ci (1994-2001). W 2001 r. wraz z Andrzejem Ole-cy Unii Wolno(1991-94, wiceprzewodnicz

cy Kongresu Liberalno-Demokratycznego skiego. Przewodniczonej przez Macieja Płazało
wietlik”  ”  w Wydawnictwie Morskim. Pracował w spółdzielni „śćcy NSZZ „SolidarnoPrzewodnicz

sku. ne Zrzeszenie Studentów w Gdaa. Współtworzył Niezalezkami Zawodowymi WybrzeZwi
 ci, współpracował z Bogdanem Borusewiczem i WolnymiStudenckiego Komitetu Solidarno
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 w sprawie udziału w UNRRA, skiemu na propozycjdowi amerykaodpowiedział rz
d polski zanim  z 15 maja 1943 r. RzRelief and Rehabilitiation Administration (UNRRA)

du USA projekt utworzenia United Nations d polski otrzymał od rzW czerwcu 1943 r. rz

Stanisława Mikołajczyka 
du Administration (UNRRA) w polityce rz

n Zagadnienie United Nations Relief and Rehabilitatio

(Melbourne) 
ski Zdzisław A. Derwi
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stw (głównie członków koalicji dy 47 padzynarodowa powołana przez rz UNRRA - organizacja mi1 ę ą ń
ci stwa) celem niesienia pomocy ludno 52 paantyhitlerowskiej, ostatecznie uczestniczyły w niej ń ś

. Została utworzona w Waszyngtonie 9 krajów wyzwolonych w Europie i na Dalekim Wschodzie
stw. Rada Generalna UNRRA zebrała eli 44 palistopada 1943 r. na mocy porozumienia przedstawici ń

istopada 1943), w Montrealu, Quebec (wrzesie na konferencjach w Atlantic City, New Jersey (11 lsię ń 
ciele USA, W.  1945). Komitet Centralny UNRRA tworzyli przedstawi1944) i w Londynie (sierpień

 został Hebert Lehman, b. zku Sowieckiego i Chin. Dyrektorem generalnym UNRRABrytanii, Zwią
ku oraz pcami byli Fiorello La Guardia, b. major Nowego Jorgubernator stanu Nowy Jork, a jego nastę

SA. Główna siedziba organizacji znajdowała sigen. Lowell Rooks, b. dowódca 90 Dywizji Piechoty U ę 
dynie, w Szanghaju, Sydney i Kairze. UNRRA w Waszyngtonie, ponadto jej biura umieszczono w Lon

, lekarstwa, paliwo, , odzieśćywnochodu w zaopatrywała zniszczone kraje Europy i Dalekiego Ws ż ż
rodki surowce mineralne, maszyny, t gospodarstwa domowego, nasiona, nawozy sztuczne, sprzę ś

ców i  uchod, repatracj społeczn zdrowia, opiek ochron tetransportu itp. Zajmowała się ż ą ą ą ą ź
 nakazujyły przysistw, które złoców. W organizacji pracowało 10 tys. osób z 43 paprzesiedleń ń ż ęgę ącą 

et UNRRA wynosił 1,25 d od wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Oryginalny buim powstrzymanie się ż
cej wpłaciły USA 2,7 mld, Wielka ł 4 miliardy USD (najwignmiliarda dolarów USA, z czasem osią ą ę

ie organizacji, które nie były okupowane przez Brytania 625 mln, Kanada 139 mln). Kraje członkowsk
 na rzecz UNRRA conajmniej 1 procent swojego  wpłacizały siwojska nieprzyjacielskie zobowią ę ć

yły Chiny, Czechosłowacja, Grecja, dochodu narodowego. Głównymi beneficjentami UNRRA b
skich 10 tys. amerykaska SRR, Jugosławia. UNRRA m.in. wysłała do Polski Włochy, Polska, Ukraiń ń

 pomocy udzielonej Polsce śćaszynowych. Wartotraktorów, które zostały rozlokowane w 250 bazach m
ców ców i przesiedle 7 mln uchod na 478 mln USD. UNRRA przeprowadziła repatracjszacuje się ę ź ń

ród nich, którzy nie chcieli ła obozy dla tych spo(w tym 569 727 obywateli polskich) oraz zorganizowa ś
 w ść działalnoczyła swojzako do krajów swojego pochodzenia (1 mln osób). UNRRA wracać ń ą

ły m.in. International 49 r. Jej funkcje przejEuropie 30 czerwca 1947 r., a w Chinach 31 marca 19 ę
tion, United Nations Children’s Fund. Zob. Refugee Organization, Food and Agriculture Organiza

Armies of Peace: Canada and the UNRRA m.in.: Susan E. Armstrong-Reid, David Murray, 
, s. , “Political Science Quarterly” , t. 65, nr 4 (1950)The Origins of UNRRA (2008); Grace Fox, Years

d Victory in The Bitter Road to Freedom: The Human Cost of Allie561-584; William I.  Hitchcock, 
'We Shall Rebuild inisch,  , Free Press, New York 2008, s. 215-48; Jessica ReWorld War II Europe

,  “Journal d National Reconstruction in PolandAnew a Powerful Nation': UNRRA, Internationalism an
The Long Road Home: The  t. 43, nr 3 (2008), s. 451-476; Ben Shephard, 'of Contemporary History” ,

UNRRA: the ', Bodley Head, London 2010; George Woodbridge, Aftermath of the Second World War
, Columbia University Press, tion AdministrationHistory of the United Nations Relief and Rehabilita

e of World War Bitter legacy: Polish-American relations in the wakNew York 1950; Richard C. Lukas, 
, University Press of Kentucky, 1982. II
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 nowy projekt bez zmianąćczy gotów jest przyj, polski zadeklarował si
d ski zaproponował, aby rzd amerykadu USA w tej sprawie. Rz rz przewodniwraz z not

nia 1943 r.  UNRRA 23 wrzed polski otrzymał wspomniany, drugi projekt statutu Rz
. RAw czasie trwania akcji pomocy prowadzonej przez UNR

 w tej dziedzinie, ju uzgodnieśćliwo, to jednak istnieje jeszcze mo z odmowspotkały si
w ramach UNRRA  postulaty w sprawie planowania i rozdziału pomocy e chociawówczas, 

n. Min. Romer stwierdził  mieli przedstawiciele USA, W. Brytanii, ZSRR i Chiskład wchodzi
 Centralnego UNRRA, w którego r. Niemniej jednak ograniczono kompetencje Komitetu
stw co do projektu z 15 maja 1943 ci odrzucono sugestie niektórych pakszoUNRRA. W wi

dów sprzymierzonych nowy projekt statutu d USA rozesłał do rznia 1943 r. rz 20 wrze
amb. Biddle’owi 24 lipca 1943 r.

czonej niej w nocie wrony wczed wyrastanowiskiem Achesona i nadal podtrzymywał pogl
 takim  by nie przejmował siministrowi spraw zagranicznych Tadeuszowi Romerowi,

zku z tym Ciechanowski sugerował . W zwiciagni zbyt trudne do osiUNRRA okazało si
, o ile porozumienie na temat ustroju  nie odbye sie konferencja w ogóle molał, my

y do tego, aby ąże Acheson denie, stw. Odniósł natomiast wraej wymienionych pawy
skiej na noty  formy odpowiedzi ameryka ustali teAmbasadorowi polskiemu nie udało si

.  i Norwegi, Holandite przez Polskenia wysuni zastrzedokładnie rozpatrzy
ski musi d ameryka rze jej termin uległ zwłoce, poniewawówczas do zrozumienia, 

 ponadto terminem I sesji Rady UNRRA. Acheson dał  Amb. Ciechanowski interesował si
. a limine ich projektu w sprawie utworzenia UNRRA przez Polsk

cia e Amerykanie byli niezadowoleni z nieprzyj, du polskiego. Okazało sistanowisku rz
skiego o du ameryka rz opini szczegółów noty polskiej. Uzyskał jedynie ogólnomówi

mb. Ciechanowski nie zdołał  Gdy doszło do rozmowy z Achesonem w tej sprawie, a
.   Deanem G. Achesonem omówienia szczegółów z asystentem sekretarza stanuśćliwomo

c sobie erpnia 1943 r., rezerwujspotkania z sekretarzem stanu Cordellem Hullem 4 si
o Polski w sprawie UNRRA podczas w USA Jan Ciechanowski przedstawił ogólne stanowisk

olei ambasador polski dzie polskim w Londynie Anthony’emu Biddle’owi. Z kUSA przy rz
mbasadorowi . Wspomniany dokument przekazano 24 lipca 1943 r. abardziej umiarkowana

, ale była  holenderskcznie przez UNRRA. Nota polska przypominała notwykonywane wył
ci be wszystkie te czynnod USA zakładał, . Rzzagospodarowania we własnym zakresie

dy i dokonywanie rozdziału reliefu i pomocy i zagospodarowania przez zainteresowane rz
 opracowania planów śćna koniecznorzecz Rady i komitetów regionalnych. Wskazywano te

 ograniczenie jego kompetencji na UNRRA przez rozszerzenie jej Komitetu Centralnego i
du  demokratyzacji zarz. Nota polska z 24 lipca 1943 r. domagała sisprawie UNRRA

adora RP w Waszyngtonie do noty w 1943 r. Rada Ministrów uchwaliła wytyczne dla ambas
. Dopiero 21 lipca dów europejskich do oferty USAnie stosunek innych rzobserwował uważ ą 2
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.  i rzeczoznawcówpcUNRRA oraz jego zast
d polski wyznaczył swojego przedstawiciela do cia nowego statutu UNRRA, rzprzyj

ngtonie. Postulowano, aby w razie ponował jego podpisanie 9 listopada 1943 r. w Waszy
nie pro-. Jednocześ

ę ą
ę ę 8

e.  Tam
 AIPMS, sygn. PRM-K 102/63e. 

e, Raport 3/SZ-tjn-45 z 13 VIII 1943 r.  Tam
II 1943 r.  AIPMS, sygn. Kol. 82/33. Raport 3/SZ-tjn-43 z 5 VI
MS, sygn. PRM-K 102/63a.   AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 322, k. 39; AIP

], sygn. 8, k. 3. eglugi [dalej: MPHiHandlu i 
 10-11; AAN, Ministerstwo Przemysłu, 102/60e; AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 611, k.

Sikorskiego [dalej: AIPMS], sygn. PRM-K  Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. W. 
Bernie, sygn. 22, k. 20. . Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], Poselstwo RP w cznych podstawach

dzynarodowej opartej na demokraty-yłby kres wszelkiej współpracy mizgubnym precedensem i poło
ty, stałby si przyj miał bye projektowany statut organizacji reliefowej, gdybyd, a poglwyra

dzie doniosłym akcentem politycznym, kach 4 mocarstw. Nota bkoncepcji centralizowania władzy w r
 si przeciwstawiajci not w formie i treył 22 VI w Waszyngtonie stanowczholenderski zło

d rze ski poinformował placówki, . Raczy W „Biuletynie Informacyjnym MSZ” nr 33 z VI 1943 r
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. 14Mieczysław Sokołowski
pnie pcami zostali, najpierw J. Ciechanowski, a nastSpołecznej i Zdrowia. Jego zast

Opieki skiemu powierzono przewodniczenie Komisji do spraw jednej z jej Komisji. J. Kwapi
cym dy z delegatów do Rady UNRRA był przewodniczwymi problemami UNRRA. Ka

nie przez kilka tygodni obradowano nad szczegóło-. Jednocze13sprawie utworzenia UNRRA
 uroczyste podpisanie porozumienia w  9 listopada 1943 r. w Atlantic City odbyło si

. 12ci ze zrozumieniemty do wiadomodu polskiego został przyjd rz1943 r. Tym razem pogl
dziernika rdem Stettiniusem 26 paCiechanowski w rozmowie z podsekretarzem stanu Edwa

du polskiego wobec UNRRA dokonał amb. nienia stanowiska rzredniego wyja Bezpo
.  11karbu)Opieki Społecznej (MpiOS) i Ministerstwa Skarbu (MS

), Ministerstwa Pracy i eglugi (MPHiekspertów z Ministerstwa Przemysłu, Handlu i 
 został amb. J. Ciechanowski) oraz pccielem Polski w Radzie UNRRA  (jego I-szym zast

skiego przedstawi-. Ponadto poinformowano o wyznaczeniu J. Kwapidzynarodowychmi
ana za precedens w stosunku do innych organizacji  uwae bydu RP nie modecyzja Rze 

 przy tym, ono si. Zastrze w czasie ograniczon instytucjspołeczno-gospodarcze i ma by
lone zadania ma okre, która  pragnie nieodwlekania prac UNRRAna podpisanie, poniewa

ale zdecydował siojektu UNRRA, odmiennie na niektóre postanowienia wspomnianego pr
d polski zapatruje sie wprawdzie rzlono, nie podkrenia 1943 r. JednoczeUSA 20 wrze

d iu zaproponowanym przez rzpodpisania porozumienia o powołaniu UNRRA w brzmien
śćono gotowo, w której wyradziernika 1943 r. przekazano amb. Biddle’owi not 4 pa

. 10skiKwapi
 J. A został wyznaczony równieWaszyngtonie porozumienia w sprawie utworzenia UNNR

du RP do podpisania w  Rady UNRRA. Pełnomocnikiem rzdelegata Polski na I sesj
 dla  instrukcj i zatwierdzeglugi oraz pracy i opieki społecznej ustalprzemysłu, handlu i 

e premier wraz z ministrami spraw zagranicznych, skiego. Ustalono ponadto, J. Kwapi
RA wyznaczono min. du USA. Stałym przedstawicielem Polski w Radzie UNRsprawie do rz

j noty w tej nie polecono min. Romerowi wystosowanie odpowiednie1943 r. Jednocze
nia cie wspomnianego projektu w brzmieniu z 20 wrze Rada Ministrów uchwaliła przyj

. ci dyskusji nad nowym projektem statutu UNRRAliwomo
nia 1943 r. nie dopuszczała ska z 23 wrzee nota amerykamy w tym miejscu, Zauwa

. przyszłego działania tej organizacjiuzyskania pewnych precyzji technicznych w zakresie 
dzynarodowej organizacji reliefowej – nawet bez projektowanej przez Stany Zjednoczone mi

pienie do  przystd Polski mógł odrzuci sobie, aby Rztrudno by było wyobrazi
e  tej okazji, enia te wycofały. Obaj ministrowie stwierdzili przyUNRRA, obecnie zastrze

enia wobec statutu ły zastrzestw, które poprzednio wysun paśćkszoe widu na to, wzgl
nia 1943 r. ze ł nowy projekt w brzmieniu z 20 wrzed polski przyjzgłosili wniosek, aby rz

ski eglugi Jan Kwapi handlu i spraw zagranicznych Tadeusz Romer i min. przemysłu,
dziernika 1943 r. min. nistrów 1 pa Sprawa ta była rozpatrywana na posiedzeniu Rady Mi ź
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17, k. 1. 
, sygn. feld, Janusz Złotowski, AAN, MPHiMieczysław Sokołowski, Jerzy Szapiro, Henryk Tauben

 Aleksander Rytel, Jerzy L. Sawicki, Łychowski, Władysław Malinowski, Brunon Nowakowski,
niarz, Witold Lucjan Langrod, Artur Lejwa. Tadeusz Gross, Edward Iwaszkiewicz, Tomasz Ku

ki, Emanuel Freyd, Urszula Grajewska, Feliks wchodzili ponadto: Maria Babicka, Wiesław Domaniews
, Londyn 1947, s. 104; W skład delegacji polskiej tnika)1939-1945 (Kartki z pamiski,  J. Kwapi14

443
icago Press] t. 18, nr 4 (Dec., 1944), s. 433-, “The Social Service Review”  [The University of ChAction

U. N. R. R. A. on the Threshold of villa Millis Simons, „The Journal of Politics”  (1945), nr 7, s. 1-24; Sa
. ingUNRRA: An Experiment in International Welfare Plann(Jul., 1944), s. 317-330; Philipp Weintraub, 

national Affairs 1944-)” , t. 20, nr 3 ,  „ International Affairs (Royal Institute of InterWork of UNRRA
The Constitution and 101-106; Allan G. B. Fisher, International Law” , t. 38, nr 1 (January 1944), s. 

„The American Journal of The First Session of the Council of UNRRA,  Zob. Phillip. C. Jessup, 13
dziernika 1943 r. a AIPMS, sygn. Kol. 83/33. Raport 3/SZ-tjn-57 z 26 p12

 AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 322, k. 134. 11
e.  Tam10

e.  Tam
 

9 ż
ż

ź

. 
ń ę

ż

Ż



58
________________________________ ___________________________________________________

ski Zdzisław A. Derwiń 

                                                          

. 21Babecki
rod, dr T. Łychowski, dr W. J. UNRRA kandydowali ponadto płk A. Koc, dr W. L. Lang

centrali  dyrektora generalnego UNRRA. Do udziału w pracach Sokołowskiego na doradc
e w tym czasie aktualna była kandydatura M. , y doda  Nale20uławski (opieka społeczna).

ci), S. owie), R. Nowicki (ruch ludno(rekonstrukcja przemysłu), prof. B. Nowakowski (zdr
ycz  reprezentowali S. Królikowski (rolnictwo), D. WandRadzie Europejskiej UNRRA Polsk

h osób. Z kolei w ski w tym czasie jeszcze nie wyznaczył kompetentnyckomitetów Kwapi
 tymi problemami we Francji. Do pozostałych kiem ambasady w Moskwie i zajmował si

ci wyznaczono E. Freyda, który był pracowni- problemami repatriacji ludnocego sizajmuj
ka, natomiast do komitetu Do Komitetu Opieki Społecznej delegowano A. Adamczy

sku . o zakładów przemysłowych na ski zgłosił K. Kowalskiego, b. dyrektora generalnegpi
trukcji przemysłu Kwa-ci, 5) opieki społecznej. Do prac w zakresie rekonsrepatriacji ludno

strukcji przemysłu, 3) zdrowia, 4)  stałych komitetów: 1) odbudowy rolnictwa, 2) rekonęćpi
e w ramach UNRRA działa nił, ski wyjapracach poszczególnych organów UNRRA. Kwapi

e zainteresowanie udziałem Polaków w nie członkowie Rady wykazali duz ZSRR. Jednocze
ci repatriacji Polaków ji, a w szczególnoemocji w trakcie dyskusji wywołała sprawa repatriac

cej  najwi19znia i 19 lutego 1944 r.dyskutowała nad jego sprawozdaniem w dniach 31 styc
Narodowej RP.  Rada Narodowa RP w USA, a 31 stycznia uczynił to samo na forum Rady 

 z pobytu cie relacjył Radzie Ministrów osobiski złoNatomiast 24 stycznia 1944 r. Kwapi
. to dyskusji nad ni1943 r., ale nie podjodczytano na posiedzeniu  Rady Ministrów 1 grudnia 

d telegraficznie. Jego depeszski poinformował rz O przebiegu konferencji Kwapi
. 18caAchesona w tej sprawie była wymijaj

. Odpowied po Wysokie Karpaty od Stalingradu, agnie si, która ciczone z Ukrainpoł
z powrotem skie, które po 600 latach obcego panowania zostało Lwów jako miasto ukrai

cie polskim Lwowie, a komentator opisuje  w starodawnym mie demonstracjkomunistyczn
film pokazuje e ył, ski zauwacego I Sesji UNRRA, KwapiAchesona, przewodnicz

ce c protest na rdaj film zawierał fragmenty nieprzychylne Polsce. Skłana ten fakt, gdy
ki ostro zareagował ńśs. 510. Kwapioficjalnym organie UNRRA pt. „UNRRA Journal”  nr 8, 

 był zapowiedziany w  filmu produkcji sowieckiej pt. „Ukraina” . Film tenzany z projekcjzwi
cydent  miejsce nieprzyjemny dla przedstawicieli Polski inczasie konferencji miał te

ch Jan Masaryk.  W redniczył czechosłowacki minister spraw zagranicznyczym rzekomo po
, w 17 i A. Gromyk16dy delegacji sowieckiej na czele z W. SergiejewemAnglosasów o wzgl

ski zaobserwował zabiegi ski – była „zimna” . Kwapipolskiej – jak stwierdził min. Kwapi
na wokół delegacji niej nie przewidywano. Natomiast atmosfera polityczktórego wcze

omitet do Spraw Opieki Społecznej, rolnictwa. Na wniosek delegacji polskiej powołano K
dniono kilka polskich postulatów w dziedzinie stkim w rozmowach merytorycznych. Uwzgl

 w obradach konferencji, przede wszy-ść aktywnożą duść Delegacja polska przejawiała do
. 15ciludno

 (...)., 3. Sprawa ruchu  opieki oraz zagadnienie zagospodarowania rolnictwa2. Spraw
du danego kraju jako dystrybutora, trznej dystrybucji z zagwarantowaniem praw rzdy wewn

1. Ogólne zasa-:  pomocy i zagospodarowania.  W tej kwestii ustalonodziałania oraz polityk
, obszary wiadczeowy zakres  W czasie I Sesji Rady UNRRA uzgodniono m.in. rzecz ś ń
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e, k. 6-7.  Tam21
 AIPMS, sygn. A.5.4/115. k. 12-13. 20

10, k. 2-25; A.5.4/115, k. 1-35.  AIMPS, sygn. PRM-K 102/65a; PRM-K 102/66g; A.5.4/119
, k. 213. , s. 105-107; AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 322op. cit.ski,  J. Kwapi18

R. szej ZSRR (1985-87), członek Biura Politycznego KPZcy Rady Najwyprzewodnicz
spraw zagranicznych ZSRR (1957-85), przy ONZ (1946-49), w Londynie (1952-53), minister 

ambasador ZSRR w Waszyngtonie (1943-46),  Andriej Gromyko (1909-1989) – dyplomata sowiecki, 17
delegacji do Rady UNRRA. 

cy sowieckiej agranicznego, przewodnicz Wasyl Sergiejew, sowiecki specjalista ds. handlu z16
 AAN, Poselstwo RP w Bernie, sygn. 322, k. 213. 15
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on). Na takie rozwił dział osób wysiedlonych (Displaced Persons DivisiSokołowski obj
dne. Wobec tego Ciechanowski zaproponował, by niej uznał to stanowisko za zbjednak pó

go dyrektora generalnego UNRRA, powierzy Sokołowskiemu stanowisko radcy ekonomiczne
e skiemu, e swego czasu obiecał Kwapi. Lehman wówczas stwierdził, 26Sokołowskiego

 Mieczysława . Strona polska wysuwała do prac w UNRRA osob rozmowpółtoragodzinn
 do dyr. Lehmana i przeprowadził z nim tym 26 stycznia 1944 r. amb. Ciechanowski udał si

zku z  one jednak bezskuteczne. W zwiRP w Waszyngtonie W. Domaniewski. Okazały si
mana radca ekonomiczny ambasady wy w tej sprawie prowadził ze współpracownikami Leh

ego przedstawiciela. Rozmo- Polacy zabiegali o eksponowane stanowisko dla stał Równie
.   25ła Kanadyjka Mary Creig McGeachyDivision) obj

dział opieki społecznej (Welfare Brytanii zasiadali przedstawiciele Dominiów, np. wy
cych pod wpływami W. . W innych działach b24przydzielono Frederickowi Leith-Rossowi

 i dział administracyjno-wykonawczy, który 23ł Sir Arthur Salterwicedyrektora, które obj
mała stanowisko naczelnego departament zdrowia (Health). Wielka Brytania otrzy

 o nal Areas), a ponadto ubiegał siotrzymał departament terenów operacyjnych (Operatio
partament dostaw (Supplies),  – jak donosił z Waszyngtonu J. Ciechanowski – o desi

zek Sowiecki, który starał li przedstawiciele mocarstw sprzymierzonych. Zwistanowiska obj
niejsze  poszczególnych departamentów UNRRA. Najwa personaln obsadzajmowano si

nie dem wojskowym. Równoczekiedy to wyzwolone tereny pozostawałyby pod zarz
rwszym okresie,  z władzami wojskowymi w sprawie akcji pomocy w pieporozumienie si

niejsze zadanie uznano skimi (Combined Boards). Za najwainstytucjami anglo-ameryka
nymi du USA i ró współdziałanie UNRRA z poszczególnymi agendami rz uzgodnisi

nie starano  administracji. Jednoczete organizacj na czele, były zaj22Herbertem Lehmanem
alnym cach istnienia UNRRA jej władze, z dyrektorem gener W pierwszych miesią
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du RP w Londynie 1949-1954. Zagranicznych rz
racji m.in. kierownik Ministerstwa Spraw finansowy przy UNRRA (1944-1945), po wojnie na emig

939), doradca 1889-1981), wiceminister przemysłu i handlu (1936-1 Mieczysław Sokołowski 26
02.  (University of Toronto Press),  Toronto 2008, s. 1Armies of Peace: Canada and the UNRRA Years

ong-Reid, David R. Murray. , National Archives of Canada 2002; Susan E. ArmstrSchüller fonds
Mary Agnes Craig McGeachy and Erwin zanych z ONZ. Zob. Judi Cumming, organizacjach zwi

ne funkcje w niejszych latach pełniła róem w RPA, w poęż1948-54 przebywała wraz z m
 Wydz. Opieki Społecznej UNRRA (1943-47), ambasady brytyjskiej w Waszyngtonie (1942-43), dyr.
twa w Kanadzie i USA (1940-42), I sekretarz Wojny Ekonomicznej, przedstawicielka tego ministers

pnie w brytyjskim Ministerstwie  (1929-40), nastGenewie, członek Stałego Sekretariatu Ligii Narodów
czyła studia podyplomowe na Sorbonie i w grzech, w Czechosłowacji i Niemczech (1928-29). Uko

zy uniwersytetach we Francji, Austrii, na przedstawicielka Europejskiej Pomocy Studenckiej pr
czyła studia na uniwersytecie w Toronto (1924), Mary Creig McGeachy (1901-1991), uko

 AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1606, k. 4-8.  25
, Hutchinson, London 1968. Money Talks. Fifty years of international finance

 pt. isał autobiograficy Europejskiego Komitetu Rady UNRRA (1945-46). Nap1945), przewodnicz
 1944-maj  Regional Office of UNRRA (styczegen. Departamentu Finansów i Administracji European

ch ds. reformy walutowej (1935-1936); z-ca dyr. (1932-45), uczestniczył w misji brytyjskiej w China
du brytyjskiego ny doradca ekonomiczny rz Sir Frederick William Leith-Ross (1887-1968), głów24

ister ds. materiałów wojskowych (1952). stanu ds. ekonomicznych w Ministerstwie Skarbu, min
RA (1944-49), minister eglugi w Waszyngtonie (1941-43), z-ca dyr. gen. UNRbrytyjskiej misji ds. 

eglugi (1939), szef ny w Ministerstwie członek parlamentu (1937-53), sekretarz parlamentar
1934 r. został prof. Uniwersytetu Oxfordzkiego, kolejowego, która opracowała tzw. Salter Report; w 

Konferencji ds. Transportu Drogowego i jako dziennikarz i pisarz, w 1932 r. przewodniczył 
o powrocie do Londynu w 1930 r.  pracował ekonomicznej i finansowej Ligi Narodów w Genewie, p

pnie w sekcji u (1919), nastszej Rady Ekonomicznej w ParyAdmiralicji 1904-19),  sekretarz Najwy
jski, pracował w departamencie transportu  Sir James Arthur Salter (1881-1975), polityk bryty23

 i jego polityki „New Deal” . cym zwolennikiem prezydenta Franklina D. RooseveltaBył gor
 Administration (1943-1946). Senator 1950-57. generalnym United Nations Relief and Rehabilitation

pnie dyrektorem etariacie Stanu, a nastForeign Relief and Rehabilitation Operations w Sekr
ku (1933-42). W 1942 r. został dyrektorem wicegubernatora Nowego Jorku. Gubernator Nowego Jor

ł stanowisko 28)., gdy obj od 1920 r. Partner w firmie Lehman Brothers (do 19kratyczn
 Demo-zany z Partiski. Zwista ameryka Herbert Henry Lehman (1876-1963) polityk i finansi22
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 zakomunikowany Lehma-cy, który po zatwierdzeniu przez CCS miał byna okres 6 miesi
 ma opracowany program zaopatrzenia Affairs Committee of the Combined Chiefs of Staff) 

czony Komitet Spraw Cywilnych (Combined Civil e Połwiadczenie Achesona, o tym, 
dowe ci urza), podano do wiadomoDostaw, któremu przewodniczył Lester Pearson (Kanad

 r. na VI posiedzeniu Komitetu UNRRA a władzami wojskowymi. Dopiero 17 lutego 1944
dzy  stanowiska w sprawie zaopatrzenia mi uzgodni do lutego 1944 r. nie udało si

. władz wojskowych
 zapewnione ze strony miałyby byuzgodnienie, albo uzupełnienie tych zapasów, które 

piłoby nastniejsze zgromadzenie takich zapasów, co do których załatwi wczeb)
ej, zagospodarowania obszaru w okresie kontroli wojskow

la reliefu i  z nimi co do ustalenia planów w zakresie zapasów dporozumie sia)
do tego przez władze wojskowe; 

ie wezwana  obszaru Administracja [UNRRA – aut.] , skoro zostanprzed uwolnieniem jakiego
e hwalono (Rezolucja I, cz. IV, § 1), ctwu UNRRA. W czasie konferencji w Atlantic City uc

 kierowni-ci równieiała trudno Sprawa zaopatrzenia w tzw. okresie wojskowym spraw
. 32 raczej za wyzyskaniem ewentualnej mediacji UNRRAwojskowych i opowiadał si

rednictwa władz  pośćliwoski wykluczał mo W Londynie amb. Edward Raczy
. 31 stosowne rozmowy z sowieckimi władzami wojskowymigłyby przeprowadzi

skowych, które – jego zdaniem – mo-tym przypadku uzyskanie pomocy alianckich władz woj
rednictwem UNRRA. Ciechanowski proponował w  za po sprawpolskiemu, aby uzgodnił t

dowi c rzsnych celów politycznych. Sugerowali wi pomoc UNRRA dla włwykorzystaj
 wznowione), sko-sowieckie nie zostanlub do linii Ribbentrop-Mołotow (o ile stosunki pol

ciu do linii Curzona e władze sowieckie po doj przede wszystkim, zagadnienia. Obawiali si
zania tego , byli zaniepokojeni brakiem rozwi30cy z nim dr Ludwik Rajchmanwspółpracuj

. Zarówno Ciechanowski, jak i wana wskutek braku stosunków dyplomatycznych z ZSRR
i w tym przypadku była skompliko-mi władzami wojskowymi. Jak wiadomo, sytuacja Polsk

 na ten temat rozmowy z kompetentny-e Francuzi, Belgowie i Holendrzy prowadzRomera, 
31 stycznia 1944 r. zawiadomił okresie wojskowym. Ciechanowski w swoim raporcie z 

 pomocy UNRRA w tzw. czasie sprawPolski, czynniki polskie były zainteresowane w tym 
z przedstawiciela nie od obsady eksponowanego stanowiska w UNRRA prze Niezale

29 sprawował do 11 sierpnia 1945 r. tgeneralnego UNRRA w Waszyngtonie. Funkcj
 finansowym dyrektora radckwietniu  1944 r. M. Sokołowski został mianowany do

. Ostatecznie, prawdopodobnie w 28powierzenia Sokołowskiemu odpowiedniego stanowiska
 energicznie sprawł sie zajWallace’a, Lehman poinformował Ciechanowskiego, 

iceprezydenta USA Henry’ego  27 stycznia 1944 r. w czasie obiadu wydanego dla w
.  27ydemłowski jest 

e Soko-c,  do poczucia narodowego Lehmana, wspominajnowskiego, który odwołał si
, mimo szerokiej argumentacji ze strony Ciecha- zgodzizanie Lehman nie chciał się ć
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e, k. 10-12.   Tam32
 AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1606, k. 8-9. 31

, Budapest, New York, CEU Presse, 1998. 1965
A Life for Humanity – Ludwik Rajchman 1881- na stałe we Francji. Zob. Marta Balinska, i osiedlił si

cił Polsk jego papiery osobiste. W 1957 r. opu1950 r. UB skonfiskował mu paszport dyplomatyczny i
al Children's Emergency Fund (UNICEF). W Hoovera współorganizował United Nations Internation

 b. prezydenta USA H.  r. z pomocwojskowe (1941-43). Doradca UNRRA (1944-45). W 1946
ci 500 mln dolarów na potrzeby yczki w wysoko znacznie do uzyskania przez Chiny poprzyczynił si

 spraw zagranicznych Chin V.T. Soonga, m.in. (1931-39). Doradca Banku Chin i współpracownik min.
omicznej do Spraw Odbudowy Chin skiego Czang Kaj-szeka. Ekspert Narodowej Rady Ekonchi

du wał w Chinach, jako doradca medyczny rzNarodów (1921-39). W latach 1929 i 1930-1931 przeby
ji Zdrowia przy Lidze stwowego Zakładu Higieny (1923). Dyrektor Organizacpierwszy dyr. Pa

 Ligi Narodów (1920-21). Organizator i zdrowia. Współorganizator Komisji Epidemiologicznej
 działacz społeczny w zakresie ochrony  Ludwik Rajchman (1881-1965) – polski bakteriolog i30

, Londyn 1954, s.126. nia 1939 r.ba zagraniczna po 1 wrzePolska słu29
e, k. 8.  Tam28

 AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1606, k. 4-8. 27
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demarchedu brytyjskiego 14 kwietnia 1944 r. Podobnd polski wystosował do rzrz
ce akcji UNRRA w Polsce w okresie wojskowym  Stosowne memorandum dotycz

. 36andii i Belgii analogicznie, jak to miało miejsce w przypadku Holterytorium Polski
im projektów reliefowych na dowództwem sowieckim w sprawie ustalenia wespół z n

zanie odpowiedniego kontaktu z nawiprzedstawicielom w Combined Chief of Staff (CCS) 
d brytyjski zlecił swym  do tego, aby rzdania polskie powinny zmierzażąe stwierdzeniem, 

ski podsumował  Kwapi propozycjszzaopatrzenia w okresie wojskowym. Powy
ca stycznia 1944 r. i z marca 1944 r. w sprawie dzy stanowiskiem Lehmana z komi

ci noe chodzi tu o dowództwo sowieckie), 4) rozbieski rozumował,  (Kwapiwojskowymi
odpowiednich kontaktów z innymi władzami Combined Chief of Staff (CCS) nie ma narazie 

e , c przy tym uwag Siergiejewa zwracaj z sugesti, 3) USA zgodziły sicymi w gr
dzy poszczególnymi obszarami wchodz pomini rówojennego, które jednak mogłyby si

liwe wypracowanie ogólnych zasad dla okresu  momogłoby bye 27 stycznia 1944 r., 
taw (Committee for Supplies) w dniu sowieckiego Siergiejewa na posiedzeniu Komitetu Dos

nie delegata wiadczenie Lehmana z 14 marca 1944 r., 2) stwierdzefakty: 1) wspomniane o
ce puj na nastało wskazadu brytyjskiego naleskiego, w interwencji u rzZdaniem Kwapi

. ieckimcia przez nich w kontakt z dowództwem wojskowym sowaliantów anglosaskich dla wej
 dowództwu wojskowemu aby ten ze swej strony przekazał sprawdu brytyjskiego, do rz

 si, zgodnie z ustaleniami wspomnianej narady, zwróci. Postulował tezagospodarowania
d do spraw reliefu i wgli, którzy mieliby sił zbrojnych USA i W. Brytanii na terytorium Polsk

ci przedstawicieli odowanie obecnoHolandii a alianckimi władzami wojskowymi oraz spow
dami Belgii i dzy rz zawartych pomi na wzór porozumiedowe krajowedowe i samorzrz

przez czynniki rozdawnictwa reliefu, kierowania zagospodarowaniem celu zabezpieczenie 
cej na cie akcji majski zaproponował Romerowi rozpoczzku z tym Kwapi W zwi

. 35okresie wojskowym
 pomoc w potrzebowania na dorawojskowymi USA i W. Brytanii w sprawie ustalenia za

dzy UNRRA a władzami e doszło do porozumienia miwiadczył, marca 1944 r. Lehman o
e na posiedzeniu Rady UNRRA dla Europy w dniu 14 Romera, w którym poinformował go, 

ski skierował 15 marca 1944 r. list do zaniu do tej narady Kwapiwojskowym. W nawi
 zaopatrzeniem kraju w tzw. okresie Łychowskiego na temat polskich zainteresowa

skiego i skiego, Ciechanowskiego, Raczymiała miejsce narada z udziałem Romera, Kwapi
iego w Londynie, tku marca 1944 r., w czasie pobytu amb. Ciechanowsk Na pocz

. 34nych Polaków w pracach UNRRAcelem uzyskania odpowiedniego udziału wykwalifikowa
ski zalecał wywarcie nacisku na Amerykanów rzecz władz wojskowych. Ponadto Kwapi

stw na obszarach wyzwolonych na dów poszczególnych pauszczuplenia kompetencji rz
dowymi. Sugestia ta wynikała z tendencji do organizacjami społecznymi i samorz

 z miejscowymi  współpraccisłzała na terenie swojego działania wojskowym nawi
nie sugerował, aby UNRRA w okresie zekorzystne dla Polski na zasadzie precedensu. Jednoc

 takie porozumienie to byłoby ono  uzyskae gdyby udało siEisenhowera. Przypuszczał, 
li gen. ski miał tu na myci tej organizacji na obszarze Polski. Kwapisprawie działalno

dzy UNRRA a wojskowymi władzami alianckimi w  porozumienia mina zawarciu jakiego
ało mu przede wszystkim mi. Zaleporuszenie tego zagadnienia w rozmowach z Amerykana

y do USA (czerwiec 1944), zku z jego przygotowaniami do podróMikołajczykowi, w zwi
ski proponował premierowi Stanisławowi szczególnie w przypadku Polski, Kwapi

ci UNRRA w okresie wojskowym był bardzo zawikłany,  problem działalno Poniewa
. 33 (FEA) i UNRRA Gospodarcz AdministracjZagraniczn

 dzy sztabami sił zbrojnych USA, Departamentu Stanu,w zakresie prac operacyjnych pomi
ci cznonie poinformowano o ustaleniu łdzy UNRRA i CCS. Jednoczedo kontaktów pomi

cznikowego to wyznaczono oficera łtetu Spraw Cywilnych i przedstawicieli UNRRA. Ponad
czonego Komi- organizowane spotkania Połe periodycznie bnowi. Ustalono wówczas, ż ędą ą
ą
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e, s. 323-324.  Tam36
 AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1691, k. 323. 35
 AIPMS, sygn. PRM 129, k. 17-18. 34

e, sygn. 1691, k. 319-322.  Tam33
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zał siski zobowidzy Sowietami a UNRRA”. Ponadto Kwapiporozumienia pomi
bnego  na podstawie odr mógłby sitych przez wojska sowieckie, zgodziobszarach zaj

 z UNRRA na e na współprac dostawy UNRRA przy pomocy swojego aparatu, i rozdziela
dzie d sowiecki sam be „ rzwiadczył, dzie Europejskim UNRRA, który oZSRR w Zarz

 delegata  w tym zakresie przeszkody spowodowane stanowiskieme istniejUNRRA. Dodał, 
ta rokowaniami prowadzonymi z  jest objkwestia ta wymaga uchwały Rady Ministrów, gdy

e nił wówczas, ski wyja. J. Kwapip jest obecnie otwartyRzeczypospolitej, do której dost
ci połowy ycia ludnorodków do y dla ograbionej ze wszystkich niemal odzie

rodków leczniczych i ci, ywnorodków cie dostaw o bezzwłoczne rozpoczwobec UNRRA 
du RP pienia rzek w sprawie wystposiedzeniu Rady Ministrów 9 sierpnia 1944 r. wnios

czyk zgłosili na społecznej Jan Stanarodowej gen. Marian Kukiel i min. pracy i opieki 
e min. obrony powodowały, 1944 r., a przede wszystkim fakt utworzenia PKWN, s

gu pierwszej połowy piły na ziemiach polskich w ci Zmiany polityczne, jakie nast
. 42radiofonii

tarczenie traktorów oraz potrzeb dnieniem potrzeb przetwórstwa, elektryfikacji i dosz uwzgl
twa kszenia kwoty, przewidywanej na zaopatrzenie rolniceniem odpowiedniego powizastrze

z wojennego zaopatrzenia kraju Komitetu Ekonomicznego Ministrów (KEM) w sprawie po
 wniosek kszenie tej kwoty. Rada Ministrów uchwaliła wówczasktóry postulował zwi

eniami Mikołajczyka,  z zastrze 1 mln 250 tys. funtów) spotkały sizagraniczne na sum
ce rolnictwa (zakupy ycje dotyczUNRRA i polityki zakupów zagranicznych. Jego propoz

ył Radzie Ministrów sprawozdanie z działalnosci ski zło 25 lipca 1944 r. J. Kwapi
. 41szej sesji Rady UNRRAdokonał jej finalizacji na najbli

ski eby min. Kwapinie zaproponował, Komitetu Ekonomicznego Ministrów. Jednocze
dy  Ministrów o wniesieniu projektu tej umowy pod obraMikołajczyk poinformował Rad

sfeld. 13 lipca 1943 r. premier wania te prowadził w USA minister skarbu Ludwik Gro
yjnych w ramach Lend-Lease. Roko-powojennych dostaw materiałowych i prac rekonstrukc

 o finansowaniu  umowskka W czerwcu i lipcu 1944 r. negocjowano polsko-amery
. 40du brytyjskiego, jak i do UNRRA zarówno w stosunku do rzść lojalnoł zachowaPragn

stwami trzecimi. handlowych z pastanowisko władz brytyjskich wobec polskich rozmów 
 ewentualne ski brał przy tym pod uwag. Kwapi39rynki zbytu dla polskiego eksportu

ce dostawy ze strony UNRRA i zabezpieczy uzupełniajwymiany towarowej, by uzyska
krajów na temat przyszłej owymi rozmowami z przedstawicielami poszczególnych sonda

 za cie do Romera z 19 maja 1944 r. wypowiedział siski w liNorwegia, Portugalia). Kwapi
stw sprzymierzonych (Szwajcaria, Szwecja, Belgia, stw neutralnych i niektórych papa

im od przedstawicieli e inicjatywa w tej dziedzinie wyszła przede wszystkkterystyczne, 
. Chara-zych Polski z zagranicpne rozmowy na temat przyszłych stosunków gospodarcwst

stw prowadziy wzorem innych pae naled,  pogldowych pojawił sipolskich kołach rz
 UNRRA w połowie 1944 r. w  pomocnie od polskich zainteresowa Niezale

. 38jczykadu Mikołci rzca działalnojednak załatwiona do ko
. Sprawa ta nie została 37nej w okresie wojskowyminteresów Polski w zakresie pomocy dora
zono o zabezpieczenie  do sowieckich czynników wojskowych. Natomiast proszwrócenia si

redniego  bezpoto tam propozycjskiego, ale było delikatniejsze w formie. PominiKwapi
sugestii niej amb. Ciechanowski. Memorandum zawierało wiele przeprowadził nieco póź

ń ę ę ś
ę

ź
ń ś ą ą

ż ń ą
ą ę ą ż ż ń ć 

ę ą
ż

ń ń
ń ś ę

ż
ć ą ć 

ń ę
ń

ą ć ą
ń ą ę

ę
ś ż ń

ż
ń ż

ą
ę ę ż
ę

ż ę
ę

ą ą
ż
ń
ą ą

ę ś ż ś ś
ż ś ż ś

ę ń ś ż
ż ę

ż ą
ą ś ż ą ę

ć ż ę
ę ć ę ę

ę ń ą ę 

 AIPMS, sygn. PRM-K 102/72c. 42
 AIPMS, sygn. PRM-K 102/72a. 41

e.  Tam40
 AAN, Ambasada RP w Londynie , sygn. 1613, k. 168. 39

1606, k. 60-62. 
ci UNRRA. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. ta w tym czasie planem działalnozostała obj

 była wyzwolona nie ęśće znaczna jej czmimo, UNRRA na terenie Czechosłowacji, natomiast Polska, 
ci cia szybkiego porozumienia w sprawie działalnognistwo osiopinii Lehmana prawdopodobie

 istniało według ci UNRRA na terenie Grecji, Norwegii i Francji orazprzygotowania do działalno
to w tym czasie e rozpoczd polski był zaniepokojony tym, Polski w tzw. okresie wojskowym. Rz

nej) na terenie  (pomocy dora reliefownia 1944 r. ponowiono zabiegi o akcjtku wrze Na pocz38
e, sygn. 1609, k. 345-349,; sygn. 1606, k. 23-29.  Tam37
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pie obrad . Na wst47hanowskinieniem. Delegacji polskiej przewodniczył amb. Ciecopó
nia 1944 r. z jednodniowym  16 wrzeła si II Sesja Rady UNRRA rozpocz

. 46cej w ZSRRci polskiej przebywaj UNRRA ludnocia opiek do objążUNRRA oraz d
Sesji Rady  przedstawiciela Polski do Komitetu Generalnego II Romera, aby wprowadzi
 zalecenia  zasługuja uwagnia 1944 r. Z akcentów politycznych tam zawartych nwrze

 o charakterze technicznym z 2 sza instrukcja została uzupełniona instrukcj Powy
. 45ciwego czynnika negocjacyjnegowła

dzynarodowym roli ciu mi w poj miaradncej mu odegrania nie przysługuj
 wysuwany do  lub byszej interpretacji, pretendowamógłby na podstawie powy

e uznany przez te władze Komitet Lubelski władze wojskowe, nie jest wykluczone, 
 sowieckie  do wezwania UNRRA do akcji w okresie wojskowym, s wojskowwładz

 kompetentn zace, poniewa za decydujy uznauznanie władzy narodowej nale
ezolucja nie przewiduje czyje rzecz Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Mianowicie, r

dziem rozgrywki na  narz si mogłaby staówczesnej politycznej sytuacji Francji, dzi
dnieniem nym uwzgl. Rezolucja ta uchwalona w swoim czasie z wyra narodowwładz
 z uznandem, b z Rz b sidzie porozumiewae Administracja ba mianowicie, 

 w stosunku do Rezolucji X.X.1., e ustaliw celu ułatwienia realizacji pomocy, UNRRA mo
 na skutek interpretacji, jak powstastwami, które mog z niebezpiecze siy liczy4) Nale

stanowczo uchylone. 
 i improwizowanych kompromisów powinny byzanych rozwijakichkolwiek dora

ce na celu szukanie , majadWszelkie za tym kontakty w tych sprawach poza Ambas
. cych ustalania zapotrzebowadniony w jakichkolwiek planach dotyczbył uwzgl

o dopuszczalne, aby Komitet kach Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Nie jest przetw r
 instrumentem polityczno-propagandowym du Polskiego, nie stała si Rzna skutek stara

ki, zorganizowana  nad tym, by ewentualna akcja pomocy UNRRA dla Polsy czuwa3) Nale
rozgrywki. wyzyskane dla sprzecznej z tym naszym stanowiskiem 

 z jakiejkolwiek strony lub inspiracji ci, które mogłyby by wszelkich sposobnounika
y starannie ledzie zatwierdzeniu polskich ciał ustawodawczych, na bktóre podlega

i, one do czasu uregulowania całokształtu granic Polsk odłosowieckich powinno by
e załatwienie spraw granicznych polsko-d Polski stoi na stanowisku,  Rz2) Poniewa

 od linii Curzona. dla sprawowania administracji na terenach na zachód
 przez Moskw uznan władzwKomitetu Wyzwolenia Narodowego, który jest tymczaso

ndo – utworzenie przez Sowiety okupantów – spór terytorialny polsko-rosyjsko; secu
ciu z nich ci cywilnej na ziemiach polskich, po usunisprawach pomocy dla ludno

 w przeprowadzaniu akcji wobec UNRRA w śćno ostro wielk1) Dwa momenty nakazuj
ce problemy: puj na nastZwrócono w nich uwag

ego odpowiednie instrukcje. zku z tym min. Romer skierował do amb. CiechanowskiW zwi
 1944).  termin II Sesji Rady UNRRA w Montrealu (wrzesieał si Tymczasem zbli

. 44stosowne kroki
ąćna podjdzie moci be na wypadek zaistnienia takiej koniecznod, wyraziła pogl

rodkowym Wschodzie. Rada Ministrów ców polskich na kosztów utrzymania uchod
cie przez UNRRA  starania o przejąćczyk zgłosił wniosek, aby podjspołecznej Jan Sta

1944 r. min. pracy i opieki  Z kolei na posiedzeniu Rady Ministrów 18 sierpnia 
. 43liwej sytuacji tzw. Komitet Wyzwolenia”dra

 „w bardzo RR mogłaby postawiUNRRA. Jego zdaniem, ewentualna odmowa ze strony ZS
szym posiedzeniu Rady  postulat niezwłocznej pomocy dla Polski”  na najbli„przeforsować ż
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Wrocław 1974, s. 78. 
, wiatowej (Studium historyczne)ci polskiej po II wojnie Repatriacja ludnoSokołowski. K. Kersten, 

ski, M. owski, T. Domaniewski, J. Ruci W skład delegacji polskiej weszli ponadto: T. Łych47
e, k. 67-71.  Tam46

 AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1613, k. 65-66.45
 AIPMS, sygn. PRM-K 102/73i. 44
 AIPMS, sygn. PRM-K 102/73d. 43
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 Wniosek swój motywował brakiem na ZSRR, Czechosłowacji, Jugosławii, Francji i Polski.
omitetu weszli przedstawiciele skim i brytyjskim. Hurban proponował, aby w skład Kka

 poparciem amery-zył si szefa delegacji czechosłowackiej jego projekt cieszapewnie
e według  negatywnie, mimo  Do akcji Hurbana Ciechanowski ustosunkował si

. 53iydów, którzy współpracowali z Narodami Zjednoczonymstw Osi, nie-obywateli pa
 na tych  propozycjskiej, przy czym rozszerzono twała postulaty delegacji ameryka

ydowskich. Rada zaakcepto- USA wskutek nacisków organizacji lansowany przez delegacj
stw Osi – był ydów – obywateli palnie. Z kolei problem pomocy dla ty jednomyprzyj

 wyborach prezydenckich. Wniosek ten został cych siajpozyskanie głosów włoskich w zbli
cej na celu  Roosevelta, majacjelement akcji wyborczej prowadzonej przez administr

 zostało odczytane jako agadnieUNRRA na terenie Austrii. Pierwsze z wymienionych z
ci komitetu dla przygotowania działalnoakcja amb. Hurbana na rzecz utworzenia specjalnego 

cym na terenach wyzwolonych, 3) stw Osi przebywajydom – obywatelom papomocy 
łochom, 2) sprawa repatriacji i sprawa udzielenia przez UNRRA ograniczonej pomocy W

ce zagadnienia: 1) puj nastły si W pierwszych dniach obrad na czoło wysun
. 52ci przedstawicielom ZSRRtrudno

cisłym Komitecie nie robiłaby ma jednak obawy czy Polska w tak , (...) niepodległej Polsce
o silnej i c na uwadze enuncjacje Stalina przedstawiciela Polski do General Committee maj

ciu  on weje nie sprzeciwałby si rozmowach z Amerykanami i Brytyjczykami stwierdził,
y podobno w  z pewnymi obiekcjami ze strony delegata ZSRR, którGeneralnego spotkał si

 Romera). Wybór przedstawiciela Polski do Komitetu (było to zgodne z instrukcj
niejszej interwencji w Departamencie Stanu ki wczeGeneralnego (General Committee) dzi

 swojego przedstawiciela do Komitetu  wprowadzi Delegacji polskiej udało si
dku obrad].  badaniem poszczególnych punktów porzły siProcedures) [oba komitety zaj

) i Komitet Procedur (Committee of delegata USA, Komitet Polityki (Committee of Policy
 oraz na wniosek D. Achesona – Credentials), obserwatorów (Committee of Observers)

 (Committee of niepowaKomitety: nominacyjny (Committee of Nominations), u
pnie ukonstytuowały si – delegat Czechosłowacji. Nast51Brazylii, amb. V. S. Hurban

 – delegat 50 – delegat Francji, Freitas Valle49cymi: Christian Valensiwiceprzewodnicz
, 48cym został delegat Kanady Lester B. Pearsonwybrano prezydium sesji. Przewodniczą
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e, k. 124-125.  Tam53
 AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1606, k. 124. 52

powrócił do Pragi, gdzie zmarł w 1949 r. czechosłowackiego w Waszyngtonie (1939). W 1946 r. 
Odmówił Niemcom przekazania poselstwa Członek Czechosłowackiej Rady Narodowej (1939-46). 

-1936), posłem w USA i na Kubie (1936-1946). Czechosłowacji w Szwecji Norwegii i na Litwie (1930
pnie charge d’Affairs w Kairze (1924-30), posłem czechosłowackim w Waszyngtonie, nast

 r. attaché wojskowym przy poselstwie wojskowym Tomasza Masaryka w Waszyngtonie, a w 1921
 przybył do USA, gdzie został doradcpracach Czecho-Słowackiej Rady Narodowej. W 1918 r.

echosłowacki w Rosji. Uczestniczył w ył w sztabie generalnym, współorganizował Korpus Czsłu
pił do armii rosyjskiej i gierskie. W 1914 r. wstziony przez władze wSłowacji był wielokrotnie wi

 na giersk antywśćechosłowacki. Za działalno Vladimir Hurban 1883-1949), dyplomata i polityk cz51
ydów do Brazylii. c ambasadorem w Berlinie zwalczał emigracje bany był o to, 1946). Oskar

stwa ONZ (17 II- 16 III cy Rady BezpieczeChile (1952-55) i przy ONZ (1955-60); przewodnicz
Kanadzie (1944), w Argentynie (1947-48), w (1937), w Rumunii (1938), w Niemczech (1939-42), w 

Dutra (V-VI 1949), ambasador Brazylii na Kubie dzie Getulio Vargasa (I-III 1939) i Eurico Gaspara rz
lomata i prawnik. Minister spraw zagranicznych w  Cyro de Freitas Valle (1896-1969), brazylijski dyp50
ady Francji w Waszyngtonie (1943-49).  Christian Valensi, attache finansowy i radca ambas49

cy Rady NATO (1951-52), premier Kanady (1963-68). kanadyjskiej w NATO (1949-57); przewodnicz
ch (1948-57); przewodniczył delegacji Zagranicznych (1946-48); minister spraw zagraniczny

; podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw utworzenia UNNRA (1943), FAO (1943-45) i ONZ (1944)
uczestniczył w pracach, które doprowadziły do (1942-44), ambasador Kanady w Waszyngtonie (1945), 
2), radca poselstwa Kanady w Waszyngtonie Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Ottawie (1941-4

5-41), asystent podsekretarza stanu w w biurze Wysokiego Komisarza Kanady w Londynie (193
encie Spraw Zagranicznych (1928-35), pracował Toronto 1924-28, I sekretarz w kanadyjskim Departam

 na uniwersytecie w pnie wykładał historinaststudiował na uniwersytecie w Toronto i Oksfordzie, 
wiatowej, tyk i dyplomata. Ochotnik w I wojnie  Lester Bowles Pearson (1897-1972), kanadyjski poli48
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 do wszelkiego rodzaju rozszerzania akcji ęćo niechpienie przeciw Polsce, ale nie o wyst
 delegatowi sowieckiemu chodziło przedstawiciela ZSRR. Według oceny Ciechanowskiego,

 z ostrym sprzeciwem ci polskiej w Niemczech. Propozycja ta spotkała siUNRRA mniejszo
ciem opiek za objziała siskie. W tym stanie rzeczy delegacja polska wypowiedjugosłowia

ci ciowo niemieckich zamieszkałych przez mniejszoęś do terenów włoskich i czcy siodnosz
ców Dodekanezu i podobny postulat Jugosławii cia opieki UNRRA na mieszkagnirozci

 Grecji dotyczzany był z propozycj Drugi wniosek delegacji polskiej zwi
. 60skiej i został wycofanyameryka

eniami natury technicznej ze strony delegacji  jednak z zastrzeokupowanych. Spotkał si
kładów przemysłowych w krajach adresem Niemców o nieniszczenie w czasie odwrotu za

pienia wojskowych władz alianckich z wezwaniem pod spowodowania przez UNRRA wyst
ła dwa wnioski. Pierwszy dotyczył  Delegacja polska na wspomnianej sesji wysun

. 59rozpatrzona w Londynie
dzie osobno e sprawa bstalono, polskich. W wyniku konsultacji polsko-brytyjskich u

ców du polskiego na utrzymanie uchodprzeciwny dalszemu kredytowaniu wydatków rz
e byc kredyty na UNRRA moe parlament uchwalaj, ci z okoliczno siten musi liczy

d e rzdu brytyjskiego motywował tym,  na terenie Imperium brytyjskiego. Stanowisko rzsi
cych ców polskich znajdujcie przez UNRRA obozów uchod zaproponował przej58Rendel

e przedstawiciel W. Brytanii Sir George , y tu wspomnied polski. Nalerednio rzbezpo
ce  inne problemy interesujły równie W czasie II Sesji Rady UNRRA wypłyn

. 57 z dalszej akcji na rzecz AustriiW tej sytuacji Hurban wycofał si
 wniosek Hurbana. owa o Churchilla i Roosevelta, którzy polecili storpedsprawa ta oparła si

e go, . Wkrótce potem Anglicy poinformowali Ciechanowskie z jego ocennie zgadzali si
, którzy 56 i D. Achesonem55z R. Lawemaustriackiego. Ciechanowski rozmawiał na ten temat 

du  nad utworzeniem centralnego rz sobie kontrolły w ten sposób zapewnipragn
ła z inspiracji czynników sowieckich, które e propozycja Hurbana wypłynpodejrzewał, 

. Amb. Ciechanowski 54rodków UNRRAinteresy Austrii w zakresie rozdziału pomocy ze 
austriackiej, która mogłaby reprezentowaterenie krajów alianckich odpowiedniej organizacji ć 
ś
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e, k. 126-127.  Tam60
e, k. 125-126.  Tam59

Service, 1913-1954” .
 and Foreign The Sword and the Olive: Recollections of Diplomacyopublikował wspomnienia pt. „

nych komitetach ONZ. W1957 r. dzie belgijskim (1947-50). Pracował w ró47). Ambasador przy rz
elegat W. Brytanii do Rady UNRRA (1945-Brytanii w Europejskim Komitecie UNRRA (1944-47). D

ezentantem W. zki podsekretarza stanu w Foreign Office i był reprJugosławii (1941-43). Pełnił obowi
dzie Królestwa  (1930-38). Poseł przy rzKierownik Departamentu Wschodniego w Foreign Office

bie dyplomatycznej od 1911 r. brytyjski. W słu Sir George William Rendel (1889-1979) - dyplomata 58
. AAN, ambasada RP w Londynie, sygn. 1606, k. 72. odpowiedniej inicjatywy

cie d brytyjski pozostawia raczej tym krajom wysunicych rzsiaduj saustriackim krajów z Austri
rednie zainteresowanie zagadnieniem e na bezpo. Z uwagi wszak interesowa nadal niprzestaje si

d brytyjski nie e rz nieaktualna, jednak staje sisprawa niniejsza, w pierwotnie nadanej jej postaci,
ci, wniosek został wycofany. W ten sposób domosprawy, według posiadanych przez Foreign Office wia

eniu po dokładniejszym rozwadzynarodowego dla spraw pomocy Austrii – to jednak komitetu mi
 specjalnego d czechosłowacki na obecnej sesji UNRRA o powołaniewniosku zgłoszonego przez rz

o stanowiska wobec d brytyjski nie zmienił w zasadzie swego pozytywnegjakkolwiek Rze , J. Weytk
, 125. 26 IX 1944 r. F. Roberts poinformował  AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1606, k. 74, 7657

(1945-47), sekretarz stanu USA (1949-53). 
nu USA (1941-44), podsekretarz stanu USA  Dean Acheson (1893-1971) - asystent sekretarza sta56

or Relief Abroad]. Pomocy Zagranicznej [Council of British Societies f
cym Rady Brytyjskich Towarzystw do cConservatives Only” . W latach 1945-49 był przewodni

likował „Return to Utopia” , a w 1970 r. „For (1943-45), minister edukacji (1945). W 1950 r. opub
w zagranicznych (1940-43). Minister stanu pnie na parlamentarnego podsekretarza stanu do spranast

etarza finansowego w Gabinecie Wojennym, a 1954), w 1940 r. został powołany na stanowisko sekr
konserwatywny. Członek parlamentu (1931- Richard Kidston Law (1901-1980) brytyjski polityk 55

du. butach rze ani jedni, ani drudzy nie posiadali organu o atrygowie i Ruch Wolnej Austrii. Jednak
 odgrywali Habsbur- rolniejszci i organizacji austriackich najwaród osobisto W tym czasie spo54
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. O dokumencie tym Ciechanowski 64ci uczestników II Sesji Rady UNRRAdo wiadomo
ci  do Osóbki-Morawskiego bez podania jej tre W tej sytuacji Lehman wysłał depesz

.  63dem sowieckimspondencji UNRRA z rz
nych kore-publicznego odczytania róda żą i zadu Polskiegowiadczenie Rzprzygotowane o

cego PKWN na forum Rady UNRRA, ogłosi e w wypadku ujawnienia depeszy przewodnicz
c, ciem powstrzymał go amb. Ciechanowski uprzedzaj do Moskwy. Przed tym posunipodró

e w bliskiej perspektywie miał odby-Morawskim, tym bardziej, korespondencji z Osóbk
śćci tre do publicznej wiadomoawskiego. W tym stanie rzeczy Lehman był skłonny pod

 Osóbki-Mora-ci depeszy Sesji tredelegata sowieckiego dlaczego nie ogłosił na Plenum
natomiast został zapytany przez cia akcji UNRRA w Polsce, ł w sprawie rozpoczgnnie osi

o, Lehman niczego . Według informacji uzyskanych przez Ciechanowskieg sowieckdelegacj
 z kiego, konsultował si Lehman przed wysłaniem odpowiedzi do Osóbki-Moraws

. rozdziału towarów reliefowych
 na terytorium Polski dla odebrania i nadzorowania sowieckich zezwolenie dostania si

 rozpocznie skoro tylko UNRRA uzyska od władz  tśće działalnowojskowych ZSRR, 3) 
du i władz  to na skutek braku zezwolenia ze strony rzci w Polsce, to dzieje sidziałalno

ł dotychczas eli nie rozwine, jedem Polskim, 2) c na ten temat z Rzwspółpracuj
 nimi zajmuje, cy si od szeregu miesie Lehman potrzeby Polski zna, gdy1) stwierdzenie: 

dzi, w którym postulował Ciechanowski zaproponował Lehmanowi projekt odpowie
. Ponadto  UNRRA do sowieckiej gry politycznejąćgnny i nie dał wciwiedzi swojej ostro

, aby był w odpo- na Lehmana presjły wywierapienia p. Osóbki-Morawskiego i poczwyst
 z ogólnikowego i propagandowego charakteru anglosaskie od razu zdały sobie spraw

stwie do niego obie delegacje rozmowach z przedstawicielami ZSRR. W przeciwie
długo i bezskutecznie zabiegał w udzieleniem UNRRA swobody działania w Polsce, o co 

 z  jako równoznaczn moskiewsk depesztkowo uwapocz (...)  w sytuacji, skłonny byłsi
c nie orientuje Lehman ył, auwaCiechanowski w sprawozdaniu z II Sesji rady UNRRA z

, której konsekwencje miały charakter polityczny.  odpowiedzi na depeszmusiał udzieli
, a z drugiej ść z jednej strony UNRRA była atakowana za bezczynnotrudnej sytuacji, gdy

 w e jako dyrektor generalny UNRRA znalazł siw rozmowie z Ciechanowskim stwierdził, 
 Polski w ramach UNRRA. Z kolei Lehman rozmów w Waszyngtonie na temat zapotrzebowa

mana szczegóły przewidywanych delegacja polska uzgodniła ze współpracownikami Leh
nie . Jednoczeciu przez UNRRA akcji pomocy dla Polskistoi na przeszkodzie w rozpocz

d polski e rz zarzut, itetowi postawiprzed zajmowaniem stanowiska, które pozwoliłoby Kom
 (...) i ostrzegali [Wyzwolenia Narodowego – aut.] Komitetu [Polskiego]  ze stronyprowokacj
jako  Osóbki-Morawskiego eszBrytyjczycy – zdaniem Ciechanowskiego – ocenili dep

du delegacji brytyjskiej i Lehmana na ten temat.  poznania poglśćnoCiechanowski miał mo
  do Lehmana w sprawie pomocy UNRRA dla Polski. Amb.62 E. Osóbki-Morawskiegodepesz

zany z otujmy incydent zwi Z innych polskich akcentów II Sesji Rady UNRRA odn
. 61ci stanowili Grecye 90 procent tamtejszej ludnodu na fakt, utrzymana ze wzgl

ca Dodekanezu została e propozycja grecka dotycz, y w tym miejscu nadmieniNale
.  akcjte t obj byci polskie muszzozamieszkałe w krajach nieprzyjacielskich, to mniejs

ci ta na mniejszogni rozcio ile pomoc UNRRA miałaby bye zaznaczono przy tej okazji, 
e cie. Jednakobili analogiczne posunina wycofanie ich wniosku, przedstawiciele Polski zr

 delegacje anglosaskie uzyskały zgode Jugosławia uczyni to samo. Poniewawarunkiem, 
, ale pod . Strona polska zgodziła si polskwspomnianego wniosku przez delegacj

ce do wycofania skie próby zmierzajdelegata ZSRR były brytyjskie i ameryka
pienia  wyst.  Konsekwencjci mieszanejUNRRA na Niemcy, zwłaszcza na terenach ludnoś ą ą
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, s. 583. Sprawa polska... Zob. 64
e, k. 128-129.   Tam63

(1949-68). 
du Uzdrowisk ci Narodowej (1945-47), dyrektor Centralnego Zarzdu JednoTymczasowego Rz

du Tymczasowego (1945), premier Komitetu Wyzwolenia Narodowego (1944), premier Rz
cy Polskiego alistyczny, przewodnicz Edward Osóbka-Morawski (1909-1997) – działacz socj62

e, k.127.  Tam61
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dobrze notowani przez . Ponadto w skład wszedłby Harold Stein. Obaj byli 71Polsce i Rosji)
 John Gregg (b. członek misji Hoovera w cym misji miał byUNRRA w Polsce. Przewodnicz

 członków misji e ustala listiego, 1944 r. Przy okazji Lehman poinformował Ciechanowsk
dziernika  z Lehmanem 5 pa Sprawa ta była przedmiotem rozmowy Ciechanowskiego

.  70Polski
 szybkiej pomocy UNRRA dla śćlił przy tym koniecznorodki transportu. Podkrenia i 

 im odpowiednie pomieszcze-ewniekspertów technicznych UNRRA do Polski. Obiecał zap
cy PKWN zapraszał niejszy telegram Lehmana. Przewodnicz na wcze odpowiedstanowi

 depesziego kolejndziernika 1944 r. Lehman otrzymał od Osóbki-Morawsk 3 pa
. 69 „Komitetu Wyzwolenia”stracj

władze sowieckie pod admini-w sprawie pomocy UNRRA dla obszarów oddanych przez 
du RP ciu Rzci odpowiedniego protestu przeciwko pominiporozumieniu z premierem „ tre

skiemu ustalenie w idziernika 1944 r. zleciła ministrom Romerowi i Kwapposiedzeniu 4 pa
w na cej Amerykanów polskiego pochodzenia. Rada MinistróUNRRA w Polsce jak najwi

ce na celu wprowadzenie do misji  działania mająćnie sugerował, aby podjJednocze
. spółdziałania z władzami lokalnymicej interpretacji przewidzianego w statucie UNRRA wid

enie przeciwko, tak daleko zastrzeało zgłosipolskiego. Zdaniem Ciechanowskiego, nale
du ciem rzi z pominiredniego kontaktu z PKWN w sprawie pomocy dla Polskbezpo

zaniu przez Lehmana d o nawi Tymczasem amb. Ciechanowski poinformował rz
. 68, jej problemy i ewentualne potrzeby Polskprzedstawiciele UNRRA bardzo słabo znaj

e , W trakcie negocjacji okazało siprof. B. Nowakowski, E. Iwaszkiewicz, Łobarzewski. 
powali: T. Łychowski, T. Domaniewski, S. Szulc, lekarska, przemysł, Ze strony polskiej wyst

ywienie zbiorowe, pomoc , obuwie, , odzieśćywnoywczy, rolnictwo, przemysł spo
ce działy: pujły nastikson) objprowadzone z Departamentem Zaopatrzenia (dyr. Hendr

. Rozmowy 67 wojskowymnia 1944 r.) na temat potrzeb Polski w tzw. okresiewrze
to je 28 oczdzy przedstawicielami Polski a władzami UNRRA (rozprozmowy pomi

 w Waszyngtonie czeniu II Sesji Rady UNRRA odbyły sirednio po zako Bezpo
. 66przed uzgodnienie ich z Departamentem Stanu

ywy Komitetu Lubelskiego  od jakichkolwiek dalszych kroków w sprawie inicjatAdministracj
, aby powstrzymał Departament Stanu polecił swemu delegatowi do UNRRAe spowodowała, 

ednak akcja Ciechanowskiego przyzwoleniem Brytyjczyków i Amerykanów. Niemniej j
e Lehman działał prawdopodobnie za cichym  w tym miejscu, y stwierdzi Nale

. 65miejscu w Polsce
ziałem „ towarów reliefowych”  na przede wszystkim na problem kontroli UNRRA nad rozd

cie do Lehmana zwrócił uwag z elementów polemicznych i w lipostanowił zrezygnowa
e po konsultacji z E. Lawem, . Jednakdowi Polskiemupropagandowo w Kraju przeciwko Rz

 jego uznanie i wykorzystatowatakiej formie, w której Komitet ten miałby interpre
lenia Komitetu Lubelskiego w ci w Polsce oraz okrew przygotowania UNRRA do działalno

du Polskiego niezadowolenie z powodu braku wzmianki o roli Rzcie Lehmana i wyrazisuni
 na po-tkowo zamierzał ostro zareagowania 1944 r. Poczzostał poinformowany 22 wrześ ą ć
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a misji UNRRA do Polski pod kierownictwem dzierniku 1944 r. ogłosił publicznie zamiar wysłanipa
ciem do UNRRA. H. Lehman w jwiatowej pracował w War Production Board przed prze

y zku Sowieckiego w latach 20. XX w. W czasie II wojnHeberta Hoovera na terenie Polski i Zwi
n Relief Administration pod kierownictwem  John P. Gregg był szefem Wydziału Kontroli America71

RP w Moskwie. 
Spraw Zagranicznych [AMSZ], Ambasada  AIPMS, sygn. PRM-K 102/75f; Archiwum Ministerstwa 70

 AIPMS, sygn. PRM-K 102/75a. 69
e, k. 116-120.  Tam68
e, k. 128.  Tam67

 AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1606, k. 129. 66
, s. 80. Repatriacja ...

. K. Kersten, czeniu wojnycy po zakociu miesiproblemom pomocy w okresie pierwszych sze
cone wione memorandum po bowiem w sierpniu 1944 r. zostało zło pomoc UNRRA, jujmie wszelk

tnie przy-d polski w Londynie ch rzc, iwiadczajł stanowisko enigmatyczne, oCiechanowski zaj
tej sprawie a, w . Kersten słusznie zauwa AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1606, k. 129. K65
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 płk  eksperta d/s osób wysiedlonych zamierza powierzye funkcjnie wspomniał, cze
tek listopada 1944 r. Jedno-e termin wyjazdu misji zaplanowano na poczskiego, Raczy

dziernika 1944 r., Leith-Ross poinformował c swe wywody w dniu 17 pa Uzupełniaj
. 76o kilka osób pojedzie z Londynujej członków zostanie wysłana z Waszyngtonu, a tylk

śćkszoe wiss stwierdził, c z kolei zagadnienie misji UNRRA w Polsce Leith-RoPoruszaj
niej amb. Ciechanowski. ciach, o których donosił wczecych trudnoRoss wspomniał o istniej

h-eli chodzi o sprawy polskie na forum UNRRA, to Leitlony. Jeniejszy, na razie nieokrepó
enie wizyty na czas  do niego o przełod ZSRR zwrócił sidziernika 1944 r. rztku pacz

e na po-dziernika 1944 r. Jednak w Moskwie w połowie pa wizytLehman miał zło
 UNRRA w ZSRR, Polsce i Czechosłowacji. Ponadto ść władz sowieckich na działalnozgod

niej Lehman uzyskał  tygodni wczeęće pidziernika 1944 r. Leith-Ross wspomniał, 13 pa
skiemu 12 i  przedstawił Raczy Faktyczny stan rzeczy w tym zakresie F. Leith-Ross

. 75 z Frederickiem Leith-Rossemtemat rozmow
ski przeprowadził na ten zku z tym proponował, by amb. Raczywanego do Polski. W zwi

yczliwie ustosunko-erykanina dzenie do składu misji UNRRA jednego Anglika lub Am
postulował wprowa-rednich rozmów wysłanników UNRRA z PKWN, Łychowski do bezpo

e dojdzie  przewidywano, pi z Londynu. Poniewaprzedstawicieli UNRRA do Polski nast
e wyjazd  charakter techniczny. Planowano, Czechosłowacji. Misje miały mie

 na przyjazd misji UNRRA do Polski i Churchilla ze Stalinem, strona sowiecka zgodziła si
rednich rozmów e w wyniku bezpoUNRRA w Londynie Fredericka Leith-Rossa, 

uropejskiego Regionalnego Biura generalnego Departamentu Finansów i Administracji E
 dyrektora pce prawdopodobnie Lehman zawiadomił zast,  dowiedział siMPHi

nomicznego i Obrotu dziernika 1944 r. T. Łychowski, dyrektor Działu Eko 11 pa
. 74szej sprawieskiej w powybrytyjskiej i ameryka

wiadczenia dla prasy ego oraz oCiechanowskiego i uchwaliła tekst komunikatu radiow
ła propozycjdziernika 1944 r. przyj Rada Ministrów na posiedzeniu 13 pa

. 73terenach wyzwolonych
cia natychmiastowej akcji pomocy na  do rozpocz instytucjcego tUNRRA oraz ponaglaj

 z  współpraccego istniejd komunikatu stwierdzajtym sugerował wydanie przez rz
zku z nianie akcji UNRRA. W zwidu polskiego o opóeniem rzpublicznego PKWN z oskar

pienia  wystśćliwoszym, przewidywał mod o powyc rz Ciechanowski informuj
. 72 UNRRA w Polscezania ich do swobody akcji i kontrolizobowi

 uzyskania pozwolenia Sowietów i niedwuznacznego śćkonieczno na jeszcze raz zwrócił uwag
czenie tego spotkania Ciechanowski  jeden Rosjanin. Na zako chociamisji znalazł si

liwe. Ponadto wspomniał o naciskach, by w dzie to moe nie wie, czy bstwierdził wówczas, 
Polak. Dyrektor generalny UNRRA nowski zapytał Lehmana, czy w skład  misji wejdzie 

nie Ciecha-dzi. Jednocze Lehman udzielił w tym przypadku negatywnej odpowie
 UNRRA w Polsce. ckich na akcje i kontrol

 oficjalnego zezwolenia władz sowie- sprawCiechanowskiego. Ambasador interesował się ą
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e, k. 171-172.  Tam76
 AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1606, k. 173. 75

oł. nr 246, 17 X 1944. , Dz.Pol.Dz.du polskiego w sprawie pomocy dla KrajuStarania rze;  Tam74
 AIPMS, sygn. PRM-K 102/75f. 73

yzwolonych w Europie Wschodniej. UNRRA dotyczyły nie tylko Polski, a i innych ziem w
nienie w akcji e opó, na zatem przypuszczaAmbasada RP w Londynie, sygn. 1606, k. 174. Mo

lony wyjazdu misji negocjacyjnej do Moskwy. AAN, enie na czas nieokreprosił go ustnie o odło
 Rady UNRRA Siergiejew e delegat sowiecki na II SesjLehman poinformował Ciechanowskiego, 

dziernika 1944 r. e 9 pa, y w tym miejscu wspomnie AIPMS, sygn. PRM-K 102/75f. Nale72
, s. 96-98. op. cit.Gdyni. Zob. R.C. Lukas, 

niu 1945 r. uruchomiono dostawy przez port w Konstancji w kwietniu 1945 r., a dopiero we wrze
łano przez port w nie od tego pierwszy transport UNRRA dla Polski wysniu 1945 r. Niezalewrze

 UNRRA do Polski we  misjciwłae dopiero Kanadyjczyk Charles M. Drury pokierował wJednak
 został Michaił A. Mienszikow. pc do dymisji. Jego nastzku z tym Gregg  podał siPKWN. W zwi

y kontrolowane przez e misja ta nigdy nie uzyskała prawa wjazdu na terenJohna Gregga, jednak
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d polski. Z jednej  ataków na rz on przyczynproblem pomocy UNRRA, tak aby nie stał si
 delikatnie rozegranie starano si pomoc UNRRA dla Polski. Jednoczeo bezzwłoczn

ci premier Mikołajczyk zaapelował do Lehmana szej wiadomo Po otrzymaniu powy
. 85zna), Stephen Olesnevich – sekretarz(odbudowa przemysłu), Percy H. Byrns (opieka społec

 rolnictwa), dr Gordon Sandley ba zdrowia i lekarstwa),  Dewey McCormack (odbudowa(słu
e i administracja), dr Harry Hulle Oskar Schachter (radca prawny), M. Teesdale (finans

pca, Harold Stein (dostawy i zaopatrzenie), cy, Frantisek Weisl – zastGregg – przewodnicz
cy skład misji: John pujo nastcie delegacji ekspertów technicznych UNRRA. Ustalonprzyj

cego PKWN o  do przewodniczcie do Osóbki-Morawskiego, w którym zwrócił sili
owskiego o swoim dziernika 1944 r. H. Lehman zawiadomił amb. Ciechan 30 pa

. 84 od min. Strasburgera rekomendacj o płk Rossie. Otrzymał on pozytywnopini
lskich zmieniono niej, po dokładniejszym zbadaniu sprawy w kołach powycofane. Nieco pó

e obie kandydatury Rosjan zostały skiego,  Raczyza płk Rossem. Poinformował te
e Leith-Ross bardzo mocno obstawał , ci rosyjskiej i płk Rossa. Okazało sidatów narodowo

skiego u F. Leith-Rossa w sprawie kandy- amb. Raczy interwencj Planowano te
. 83znaczenie Eyre Cartera na miejsce płk Rossa

du Europejskiego UNRRA, by spowodował wy-prowadzenie rozmowy z Hoellerem z Zarz
no o prze-adnych informacji). Natomiast min. Grosfelda proszona polska nie posiadała 

erykanin mjr Williams, o którym stro-County Council (na to miejsce kandydował jeszcze Am
ooka z Cambridge, ewentualnie Ryansa z w sprawie obsadzenia działu rolnictwa przez prof. C

 u władz UNRRA w Londynie . Ponadto dyr. Królikowski miał interweniowa82pochodzenia
 Amerykaninem polskiego pienia go innym Polakiem b zastśćliwoDopuszczano mo

 kowicza do misji UNRRA w dziale odbudowy przemysłu. celem wprowadzenia W. Wastara
 poczynienie odpowiednich  polecaj Ciechanowskiemu instrukcj wysłazdecydowano si

 i MSZ adach w MPHito zakulisowe działania na rzecz jej zmiany. Po nartym wszcz
zku z . W zwi81andydatówd polski był niezadowolony z przedstawionej listy k Rz

. 80 UNRRA na terenie Polskiwie zezwolenia na przyjazd i akcj
 wysłanych do Moskwy w spra-kowicza na miejsce Rodnowa i o ponagleniach LehmanaWa

czenia do misji Witolda  o próbach włosoby wysiedlone. Ciechanowski wspomniał te
 – 79ekarska, płk Ross lub Eyre Carterdr Henry Hulle lub dr Eugeniusz Sovitsch – opieka l

czyliby  Ponadto w Londynie doł. Wiktor Rodnow (obywatel ZSRR) – opieka społeczna.in
 – ref. dostaw i zaopatrzenia, 78rcego odpowiedzialny za dział dostaw, Oskar Schachtewodnicz

pca prze-cy, H. Stolin lub Hudson – zast: John Gregg – przewodniczmisji UNRRA wyjad
 zebranych - do Lublina w e - według informacji przezektórej Ciechanowski zawiadomił, 

, w szdziernika 1944 r.) MSZ otrzymało z Waszyngtonu depe Tymczasem (14 pa
. 77wie)

ache wojskowy W. Brytanii w Warsza-Rossowi  (drugim kandydatem był gen. Martin, b. att
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e, k. 216-218.  Tam85
e, k. 165, 167, 151-152, 155-156.  Tam84

 AAN. Ambasada RP w Londynie, sygn. 1606, k. 168. 83
 1606, k. 168. na dr Sovitscha. AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn.

zku z tym stawiano na niego, a nie wi dr Szczodrowskiego był to odpowiedni kandydat. W zzapewnie
 o dr Hulle. Wedle nie informacj jednoczekandydatura została odrzucona. Zamierzano uzyska
kowicza, gdyby jego  kilku kandydatów na miejsce W. Wae D. Wandycz miał poda Dodajmy, 82

 AIPMS, sygn. PRM-K 102/75h. 81
e, k. 169.  Tam80

a. nego Krzy
dzynarodowego Czerwo-tek dla International Tracing Service Miosób zaginionych, która dała pocz

 poszukiwania a w sekcjdzynarodowych Brytyjskiego Czerwonego KrzyDepartament Stosunków Mi
. przekształcił dnik Departamentu Pomocy w Foreign Office, w 1943 r Eyre Carter – major, urz79

dzynarodowych Columbia Law School (1975-2003). wydziału spraw mi
ykładowca Yale Law School (1955-71), prof. Polski i ZSRR (1945), radca prawny ONZ (1946-55), w

944), uczestniczył w misjach UNRRA do wyzwolonych w Departamencie Stanu, radca w UNRRA (1
 kontroli ekonomicznej i europejskich terenów  Oskar Schachter (1915-2003) – doradca ds. wojennej78

e, k. 170.  Tam77
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dem ZSRR. porozumienie polityczne z rz
e dem była Czechosłowacja, która posiadała odpowiednilepszej sytuacji pod tym wzgl

 polsko-sowieckimi. W znacznie były spowodowane głównie nieunormowanymi stosunkami
du polskiego na forum UNRRA ek rzowych poradu Mikołajczyka. Niektóre z prestirz

 tj. od chwili powstania PKWN do upadku to przede wszystkim okresu lipiec-listopad 1944 r.,
owania w tej organizacji. Dotyczyło aniekorzystnych politycznie konsekwencji swego zaang

 wszelkich  unikanie starał sioczeodpowiedniej pomocy dla kraju ze strony UNRRA. Jedn
ył do przygotowania ążnie dd polski na obczye rzci, tpliwo Nie ulega w

niej. odczuło znacznie pó
stwo polskie  społecze. Wyniki tych działa88potrzeb na tzw. okres powojennej odbudowy

kich dzy przedstawicielami UNRRA i Polski w sprawie polsfinalizowano rozmowy mi
 samym czasie  na terenach wyzwolonych. W tym teśćdo Polski podniósłby na duchu ludno

skiego przyjazd misji UNRRA  nie. Zdaniem Ruciwspomniane 25 tys. ton towarów, czy te
du na to, czy zabierze on ze sobcelem wysłania do Polski misji Gregga bez wzgl
 za wywarciem nacisku na Lehmana ski wypowiedział sizku z tym RuciPolski. W zwi

 z . Gregg nie zamierzał bez tego wyjeprzewiezienie do Polski 25 tys. ton zaopatrzenia. J
rodków transportu J. Greggowi na z władzami wojskowymi, które m.in. odmawiały 

ci UNRRA w stosunkach  na trudno UNRRA. Wskazywał te machin na biurokratycznsi
ył cie do T. Gwiazdowskiego skarski w lici UNRRA. J. Ruci o aktywnowypowiadali si

dowi krytycznie du Mikołajczyka eksperci rzcowym okresie działalnosci rz W ko
. 87N)li ewentualne intencje w tym zakresie ze strony PKWmy

wietlik miał na dzia politycznego (pił przeciwko uczynieniu z UNRRA narznie wystwyra
wietlika skierowana do Lehmana, w której skiej Franciszka prezesa Rady Polonii Ameryka

lano wypowiednie. Z drugiej natomiast strony podkrecego na obczypolskiego przebywaj
du  tam rz na terenie Polski po zainstalowaniu siśćła działalnodo tego, by UNRRA podj
yli ąż, którzy d86 J. Choinki i A. Junoszy-Gałeckiegostrony zwalczano na terenie USA akcję
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4.  AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1606, k. 213-2188
e, nr 276, 21 XI 1944. , tamwietlik do dyrektora UNRRA

dzie polityczne” . Prezes yta jako narze byc u„ Pomoc UNRRA nie moe;  Tamdo gub. Lehmana,
ski  pomoc dla Polski. Min. KwapiO bezzwłoczne, nr 274, 17 XI 1944;  , tamLehmana w Londynie

wiadczenie Misja UNRRA do Polski. Ooł.] nr 260, 2 XI 1944; ołnierza”  [dalej: Dz.Pol. Dz.
, „Dziennik Polski i Dziennik Delegacja UNRRA jedzie do Polski AIPMS, sygn. PRM-K 102/76c; 87

, Londyn 1945. San Francisco
Z Monachium do Jałty i , Londyn 1945; Patriots made in Moscow, Londyn 1944; Nieboska tragedija

, Londyn 1944; Naród w letargu, Londyn 1942; ska Sikorskiegoska klAmerykaLondyn 1942; 
, ci: (druga rada narodowa)Votum nieufno, Londyn 1942; Czy ich sadzi, Londyn 1942;  premierze

 myli, panie Pan siolityczny, wydał m.in.:  Aleksander Junosza-Gałecki (?-2003) – publicysta p86
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drówka ludów”  ciwa “we władzie zatłoczonymi drogami, mimo,  wojny. Po całodziennej jesi
cia nia 1939 roku, dokładnie w dniu rozpocztek, 1 wrze w pimy si wybraliW podró

my własny samochód, granatowego Forda.  e mielimy w tej uprzywilejowanej sytuacji, byli
Jak na owe czasy onym stosunkowo blisko polsko-niemieckiej granicy.  w Jaworznie, połoni

dzie tam bezpieczniej e bała,  w jej domu. Uwa tygodni”  zawieruchy przeczekawojny “ te par
my od niej zaproszenie, by na wypadek Siostra mamy mieszkała we Lwowie. Mieli

.  mimo protestów z mojej strony zabrała mnie do domu moja mama zjawiła si
 z kolegów ubywał z naszego grona. Wkrótce te który rodzice dnia bez zapowiedzi zjawiali si

dego  paniki. Kaszerzytach personelu oraz napomnienia kierownika, by nie . Szepty po kburz
tkim nerwowa atmosfera, jak przed  zabawy z nowo poznanymi kolegami, ale przede wszys

 wycieczki  wspaniała pogoda z bezchmurnym niebem. Jakieci utrwaliła mi siw Zawoi w pami
c na te kolonie. Z pobytu  Francja. Po naradzie rodzinnej pojechałem wisojuszników jak Anglia 

a, a za nami stoi militarna moc takich Ostatecznie Polska to nie Austria ani Czechosłowacj
cie wojny.  na rozpocz sie Niemcy nie zdobc, ta, ale ludzie byli pełni otuchy rozumujnapi

dzie sytuacja polityczna była yciu, samodzielny wyjazd na kolonie do Zawoi. Wprawpierwszy w 
 obiecany mi za uprzednio juwiadectwem, by wyegzekwowadomu z bardzo dobrym 

. Na razie jednak biegłem do ść przyszło co przyniesie nam tak bliska ju mógł przewidzieKtó
 w jednej ławce.  dziemy siedzie be w trzeciej klasie równie, my siZdzichem K., umawiali

 z kolegami Bogdanem D. egnałem siwiadectw. Przypominam sobie moment rozdania 
 dokładnie naprzeciw naszego mieszkania. trowy gmach z czerwonej cegły wznosił sidwupi

 szkoły powszechnej, której  klasczyłem drugprzesady. W czerwcu 1939 roku uko
ez e byłem jedynakiem, wychowywano mnie racjonalnie, bdnie dobrze. Mimo faktu, wzgl

c w ubezpieczalni społecznej. Powodziło nam sinie pracuj, równoczestomatologiczn
 praktyk prowadził prywatnOjciec mój do wybuchu wojny był lekarzem dentyst

zamieszkuje je ponad 100 tys.  
ło  rozwin obecnie znacznie si. Za moich czasów miasto liczyło 25 tys. obywateli,autostrad

ców Jaworzna  przesady, dumnie nazywana była przez mieszka dozasfaltowej, która z pewn
 szosy o nawierzchni czono budow ukonie niedługo przed wojncej te dwa miasta. Włacz

 26 od Katowic, przy głównej trasie samochodowej, ci 56 km od Krakowa one w odległopoło
gla. Jest ono cie znanym z kopalni wsku, w Jaworznie, mie na Urodziłem si

my jednak nadziejMieli
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przeprowadzonego z dr. R. Asznowiczem. 
 Wiench na podstawie wywiadu ez Monik Wspomnienia zostały spisane w sierpniu 2003 r. prz

, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 11. biograficzny
Polonia. Słownik ). Zob. Agata i Zbigniew Judyccy, w Australii (Polish Philatelic Society of Australia

zku Filatelistycznego ieloletni prezes Polskiego ZwiDisease Hospital Fairfield w Melbourne (1963-89), w
2), immunolog w Queens Memorial Infection Commonwealth Serum Laboratories w Melbourne (1959-6
 Wrocławiu (1957-59), pracownik naukowy asystent w Klinice Chirurgii Stomatologicznej AM we

olwent Akademii Medycznej w Wrocławiu (1957),  Ryszard Asznowicz (1930-) – lekarz, immunolog, abs
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  stogu siana, zagajniku czy luksusie dachu stodoły. w jakim przeczeka dziec sinocami, staraj
c my widrowaliliwe. W niemogu dnia stawały sidrówki w ciranne konie. Z czasem w
ej  bólu lki wydawane przez oszalałe ze strachu wilenia dmy trudne do okredługo słyszeli

cych je ludzi. Jeszcze dały na mijaj bielmem oczyma, jakby z wyrzutem spoglcymi juzachodz
bami ciami z rozprutych brzuchów, z wyszczerzonymi ztrznocymi wnwypływaj

ta z ywe jeszcze zwierz pod bomby. tku dostało siewakuowanego hrabiowskiego maj
ci utkwił mi straszny obraz; stado koni z jakiegoіękach krowy. Na zawsze w pam

 na ce si paslów ale tedzali sobie polowania nie tylko na bezbronnych cywisadyzmem, urz
, z  podtrzymywało na duchu. Tymczasem Niemcy bezkarnie troche cho,  strondobr

kie straty. Miało to tęż ci do walki, a Niemcy ponoszpili jue nasi sojusznicy przystplotki, 
ne yły przeróąż ochrony przed nalotami. Kr troch o chmury, by te dały choLudzie modlili si

 utrzymywała. kna pogoda z błekitnym niebem nadal si. Pi na drogzawstydzeniem powraca
 z lad za nim, aby za chwil w pole, a inni w  nagle zaczynał uciekapowodu. Kto

e panika wybuchała bez ,  tepach czasu. Zdarzało sipowały po sobie w krótkich odstnast
my kilka godzin spokoju, a kiedy indziej  tych nalotów. Czasami mieliśćnieregularno

jbardziej szarpała nerwy liwcami, którzy tym razem wyszli cało z opresji. Naęśszcz
 drogi na powrót zapełniały si normy ranni wzywali pomocy. Po chwili wszystko wracało do

ze nieruchomo, a dym z takich nalotów wiele osób pozostawało na zawsmaszynowego. Po ka
lady po uderzeniach kul lotniczego karabinu  bryzgi ziemi, ce siajobserwowałem przybli

eniem dzie kartoflanego pola, z przeramy w bruelikiedy w czasie kolejnego nalotu le
tam stwa.  Pami bezpieczeuzj gdzie tylko mogli. Najmarniejszy krzaczek dawał ilchowali si

 nagle pusta. Ludzie ci droga stawała siliwocych motorów, zatłoczona do granic monadlatuj
k wiami na skrzydłach. Na dkani przez samoloty z czarnymi krzymy npomogło, bo stale byli

ksze miasta w obawie przed nalotami. Niewiele to c łukiem wibocznymi drogami omijaj
my siiu szli, jak automaty. PosuwaliNiektórzy byli nadmiernie gadatliwi, inni w milczen

 nienaturalnie.  te ptakiem. Zachowywali si z jakimprzedmioty, jak zegar szafkowy, czy klatk
 przedziwne w tych warunkach li ze sobnie od tego, ludzie nieszli przed nami. Niezale

 rzeczy porzuconych przez uciekinierów, którzy  wiele walizek poboczu drogi poniewierało si
tku, bo na my do wyjeliu. Nie nale baga selekcjmy dalszczenia, przeprowadzalizm

 wzrostu naszego  upływu kilometrów dnych. W miar jedynie do niezbc siograniczaj
, my pozostawimy do samochodu zmuszeni byliNaturalnie, wiele z rzeczy, które zabrali
. drówk wmy pieszliliwe. Od tego momentu rozpocz znalazł nie było mopułapki w jakiej si

cie go jednak w tych warunkach z a samochód prawdopodobnie nadal był sprawny. Wydoby
ciwie nie stało,  nam włamy bardzo wolno, nic sici jechalie z koniecznoki temu, rowie. Dzi

c w dujkko lmy wypadkowi – miczenia ojca, który prowadził samochód, ulegli zmte
ci, a zapewne skutek złej widoczno łatwego celu dla nieprzyjacielskich samolotów. Na stanowi

, by nie  farb zamalowane niebieskdzeniem reflektory samochodów musiały byz zarz
ciło. Zgodnie cie jednak nas opuęślem, w Medyce, szcz wieczoru zaraz za PrzemyTego

yłem jeszcze wiele podobnych momentów. pnych latach przenast
ciwie cudem. W  włamy sici po hotelu. Uratowalice gruzy pozostało dymidworzec 

 ocalały my to miejsce, naszym oczom ukazał si dworzec. Kiedy niedługo potem mijaliby
l, a celem prawdopodobnie miał ot na Przemyzrzucił kilka niewielkich bomb. Był to pierwszy nal

, kiedy nadleciał niemiecki samolot my ich jeszcze spoyliąż kanapkami. Nie zdjakimi
 w pobliskim parku my si. Zamiast ciepłego obiadu posilililad za nimy z ojcem w wyszli

 zdziwieni, . Wobec tak zdecydowanej postawy, chocimy natychmiast local ten opupowinni
e owała, ciwie bez racjonalnego powodu, kategorycznie zdecydzamówieniu moja mama, wła

 kelnerowi onym ju obiad. Po złośćmy zje hotel, w którego restauracji postanowilisi
tam jedno wydarzenie. Niedaleko stacji znajdował  spokoju. Z miasta tego szczególnie pamioaz

my jako  odebrali zdenerwowaniu jazd, co po trudach  bez widocznych zakłócetoczyło si
ycie la. Wojna jeszcze tu nie dotarła,  do Przemymy w niedzielwyjazdu z domu przybyli

 na nocleg w Tarnowie. Po dwóch dniach od my siła, zatrzymali nie rozpoczjeszcze si
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wypełniony uciekinierami.  
ciowo ęś cz okazało dom wujostwa był jukrólewskim posłaniem przespałem 26 godzin. Jak si

kkim materacu, który wydał mi sinym mlekiem. Na mipiel, a potem gryczana kasza z kwa
ca  była gorci czynno. Pierwsz rozpłakała sice Ciotka na nasz widok załamała r

my wreszcie do Lwowa.  poranionymi stopami, dotarliodparzonymi 
 nocach, chyba około dwóch tygodniach, brudni, z . Po wielu dniach śćywnoposzukiwana była 

ci uległy relatywnym zmianom, najbardziej inni wymieniali na potrzebne im przedmioty. Warto
 paskarskich cenach, ła nieprzerwanie. Niektórzy sprzedawali jedzenie pobo ludzka rzeka płyn

 kromkami chleba. Nie było to zbadanie łatwe, znikały w wysuszonych gardłach, lub dzielili si
cie” . Inni wynosili wiadra wody, które szybko ęś nieszczsprowadzicie nam tu samoloty lub jakie

ców ze słowami: “ jeszcze czonych wygnac umdzaj wprost wrogo, odpzachowywali si
cy my wiele wiosek, których mieszkali, albo bardzo dobrzy. Po drodze mijalialbo bardzo 

tnych, byli  ludzi obojkało si jak wojna polaryzuje ludzkie charaktery. Nie spotyprzekonałem si
drówki  pozostawali na poboczu drogi. W czasie tej w, z rezygnacjdrówk wdalsz
 sił na c ju ludzie starsi, którzy nie majmi Najgorzej radziły sobie rodziny z małymi dzieć і ą ż
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emy dotyczyły wszystkich ci, wprowadzono kartki. Jakkolwiek zaistniałe problywnodostawami 
 problemy z ły sił. Zaczlad po nim gin nie powracał na noc e kto, otwarta. Zdarzało si

 coraz bardziej tkowo dyskretnej, stawała si policji politycznej NKWD z poczśćDziałalno
jsze mieszkania.  fabryk oraz zajmowali dla swoich potrzeb co ładnie towary z magazynów te

dziach. Rekwirowali czywszy na gwowszy, a sko poczsklepów dosłownie wszystko, od ubra
 z dobrze jeszcze w tym czasie zaopatrzonych li wykupywapolskich panów. Rosjanie zacz

cego ich buta ców spod przygniatajnie wyzwolili bratni naród zachodnich Ukraie wła
 wobec, niki oznajmiali wszem icach głoprawdziwe zamiary. Politrucy przez zawieszone na ul

 ich wiadomił nam sytuacjców ueczasie, widok eskortowanych przez Rosjan polskich j
enie. Dopiero po pewnym ce wrabiaj przedstawiała przygnść niepewne, a całoprzygaszone 

ołnierzy były jakie Twarze  bagnetami nosili zawieszone na parcianych paskach.takimi
 długie karabiny z pione u dołu, zate szynele wystrzenie. Mieli na sobie szare, pomiwra

dem sprawiali dziwne  wygl jednak przyjmowała ich w milczeniu. Rosjanie swoimśćkszowi
cych,  wkraczajśćców Lwowa. Małe grupki wiwatowały na cze mieszkazachowaniu si

 tu rosyjskie wojska. Miało to swoje odbicie w niepewni w jakim charakterze znalazły si
. Na razie wszyscy byli zdezorientowani Ribbentrop-Mołotow, czyli kolejnym rozbiorze Polski

 o tym haniebnym pakcie my siło, nim dowiedzieliRosjan. Naturalnie wiele lat min
my kolejny szok – wkroczenie yliW krótkim czasie po przybyciu do Lwowa prze

Dr Ryszard Asznowicz 
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owej kawy na wagon. Wieczorem  dwóch wiader zbociu bochenków czarnego chleba pi
 z niadanie składało sipnego dnia. ci, pierwsze jedzenie podano dopiero nastywnozapas 

 jakidy z nas ma ze sobe kae przypuszczenia, pana Jana. Na skutek złej organizacji, a mo
wiadczenia yciowego do przewidywania, czy teść tego przedmiotu, oraz zdolnośćprzydatno
my oceni konserwach. Dopiero po pewnym czasie mogli po jakichczk r z drewnianpuszk

żąsiad pan Jan, który podał nam du nasz s te słoiki ze smalcem. Zjawił siworeczki z kasz
c  ciotka przynosz te zjawiła sigi dziewszystkie te karteczki trafiły do adresatów. Na dru

ci polskich kolejarzy, ki ofiarno ich o swoim losie. Dzikrewnych lub znajomych, by zawiadomi
rzez okienka wyrzucali karteczki z adresami jeszcze przez pełne trzy dni. W tym czasie ludzie p

 transport nasz stał na bocznym torze  zbierapiechu z jakim kazano nam siMimo po
.   za sobstwo miałem juycia. Dziecimojego 

ny etap  waczył siołnierz ze zgrzytem ryglował drzwi wagonu, skomomencie kiedy rosyjski 
e w znych. Nie zdawałem sobie sprawy, dziura w podłodze do załatwiania potrzeb fizjologic

trowe prycze z desek oraz me dwu piprzystosowaniem wagonu do nowych potrzeb były pozio
 resztkami słomy. Jedynym cymi odchodami podłoga zanieczyszczona była zwierz

nych” , bo te po poprzednich “podrótnicych wagonów. Wagony te nie były uprzosób do bydl
arówek. Ładowano nas jak popadło po 50-60 ężmi cimniejszych miast, wiele wypełnionych lud

e pobliskich nych dzielnic, a takało tam z ró wreszcie do dworca. ZajeLwowa, by dotrze
 puste o tej porze ulice my ciemne ła. Mijalisiadów, których tym razem wywózka omin

ce twarze  było współczuj my, wyrwani ze snu ludzie. Zza firanek okien widapodobnie jak 
arówki stali, ężalów. Na platformie cice tematem bezowocnych dyskusji sze miesinajbli

 przez  stało si jednak inaczej okazało sijej wydawało najpotrzebniejsze rzeczy.  W praktyce 
kami, pakowała jak si ze zdenerwowania rcymi siołnierzy, trzmama pod czujnym okiem 
e nas to ominie. Teraz e mo, bi ducha miał jednak nadziejdy w gł wywózki, kaciliwomo

 z my sie od pewnego czasu liczyliarówki. Mimo faktu, ężcej przed domem cido stoj
śćgu pół godziny zej w ci rzeczy azali zabraelement identyfikacji. Pytali czy nie mamy broni, k

 ojca jako dodatkowy stwo”, czyli imidokładne listy z nazwiskami, sprawdzali tzw. „otcze
dzone  jeden cywil. Mieli sporzołnierzy ło trzech  rozkaz “odkrywaj dwieri” . Wtargndrzwi 

ne walenie kolbami karabinów do tku czerwca 1940 roku, w nocy, zbudziło nas gwałtowNa pocz
 powodziło.   lepiej si trochdego komu choujów” . Do tej ostatniej kategorii zaliczano ka“bur

stwowych, policjantów, obszarników oraz dników paono byłych urztki. Wywowyj
 jednak ent” . Od reguły tej zdarzały siUkrainy, a tylko uciekinierów, czyli “niepewny elem

dniej ców Lwowa, którzy zostali uznani za obywateli Zachodotyczyły one stałych mieszka
b Rosji. Na razie nie  pierwsze wywózki ludzi w głły si w lutym 1940 roku zaczJu

 kuchni.  ciywalno
 do sublokatorskiego pokoju z my si wyprowadziliciny wujostwa  goywamy naduprzestali

 czasie  w tej szkole. W tym teudziłem sina tym moja uczniowska duma, a poza tym po prostu n
erpiała c nie do klasy trzeciej, a na powrót do drugiej. Ci nie znałem. Zapisano mnie wiprzecie

skiego, którego zyka ukraizkowe lekcje j obowi okazało wprowadzono judo szkoły. Jak si
 mnie , postanowiono zapisaczyła sikoprzewidywaniom nasza prowizoryczna egzystencja nie 

 wbrew  w coraz to odleglejsze dzielnice. Poniewac si, zapuszczaj rc Lwów na własnwi
m  mi zbyt wiele czasu. Kolegów nie miałem, zwiedzałecawibyli zbyt zaabsorbowani, by po

owani w swoje sprawy li zaanga wakacje. Doroczyły si skoTymczasem dawno ju
 na Zachód.  ucieka chczek Radziecki  Zwiwrogów, którym nie podoba si

czka NKWD, by wytropi potem okazało była to jeszcze jedna diabelska sztu. Jak sizapisa
 nam udało siimo długich kolejek tnych na powrót do tak zwanej Generalnej Guberni. Mch

kowa, która rejestrowała  specjalna mieszana rosyjsko-niemiecka komisja wojsść działalnoswoj
ła ednak rozpoczdu na mnie rodzice nie wybrali tej drogi. Wkrótce j jak przypuszczam, ze wzgl

ym ryzykiem  to jednak z duzało si” . Wi granic “zielonna nielegalny powrót przez tak zwan
. Wiele osób decydowało sici granicmy od rodzinnych stron odciwłasnym kraju, nagle zostali

c nadal we dów bardziej “uciekinierów” . Bców Lwowa, to ze zrozumiałych wzglmieszka
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zana do lampy zwisała nad stołem, a przywipotem  na “prigliadku”  to znaczy kostka na sznurku 
,  cukier w kostkach na “prikusku” czyli dogryzało siywało si do herbaty u. Kiedyanegdot

 cukru, Rosjanie opowiadali tak nagminnym brakiem produktów, w tym ekonomicznej 
 sytuacji zku z pogarszaniem sitych ludzi wielkim dobrodziejstwem. W zwizmarzni

tku, co szczególnie w czasie zimy, było dla  piciem samego wrzpraktyce zadowalano si
. W  ze sobny powinien mie cukier podrócie herbaty pozostałe składniki tego napoju, jak li

e enia, c z załotku, wychodzpniania samego wrz do udostopisywanym ograniczono si
resie przeze mnie  to wyprodukowanym w Tule (podobno najlepsze). W oksamowarem 

 z własnym  wybierano siróatrybutem samowarem. Za carskich czasów nawet w pod
cznym czaj” - herbata, z jej nieodłIstotnym elementem kultury kulinarnej Rosjan jest “

 “puszka pana Jana”.  celu bardzo przydawała nam si
tek. Do tego  w “kipiatok”  czyli wrz sina było nieodpłatnie zaopatrzydej z tych stacji moka

onych przed laty na Sybir. Na ców wywotników powsta, pamipoznawanych ze wspomnie
h, a jednak nie obcych, bo my wiele miast, a dokładniej stacji o obcych nazwacMijali

 od rodzinnych stron. my sidym kilometrem oddalalierane przez koła wagonu. Z kapo
enia, bezkresne przestrzenie enie robiły na nas trudne do wyobrace wrabiajPrzygn

.  nikogo, po prostu przestała mówi
 do  juy nie odezwała sica podró. Kobieta ta do ko ekipdzie pochowane przez specjaln

e c,  dziecko przy torach, twierdz przekazano Rosjanom, którzy kazali pozostawijednak 
 je z ramion.  Zabrano je ci zmarło, nie chciała wypue niemowl, dku. Kiedy okazało siporz

e wszystko w szego czasu. Jego samotna matka zapewniała,  od dłu, które płakało juniemowl
y, zamilkło  podróśćczono w nieskocej signtam, jak w kolejnym dniu ciPami

transportu, ani jego numeru identyfikacyjnego.  
 ani docelowego przeznaczenia my przeciesto na zawsze. Nie znali, cz z rodzinrozł

, a w najlepszym przypadku mierci pozostanie na odludziu mogło grozipotem w biegu, gdy
 nogi, zmuszeni byli wskakiwarozprostowauprzedzenia, ruszał. Ludzie, którzy wychodzili, by 

in, a kiedy indziej po kilku minutach, bez było wiadomo na jak długo.  Czasami stał wiele godz
e nigdy nie jów był fakt,  w szczerym polu. Dodatkowym utrapieniem tych postozatrzymywał si

 wydawało bez powodu, sto, jak sig nasz cz słodyczy. Poci stanowiło namiastkprzysmakiem 
cie takie było dla mnie wielkim . Zamknici marchewkkorkiem a odpowiedniej grubo

zamykanych nie  mleko. Mleko to przynosili  w butelkach po wódce, mi, cieszyło siz dzie
ytem, szczególnie nabywanym przez rodziny przymykali na to oko.  Z naszej strony, wielkim pop

zekupieni na przykład papierosami, kontakty nie były dozwolone, ale nasi konwojenci pr
ch ocenie bardzo atrakcyjne. Oficjalnie takie pochodziło z “zapadu”  to znaczy z Zachodu, było w i

. Wszystko co  pokusci stanowił wielkza nasz skromny dobytek, który dla miejscowej ludno
 płodów rolnych. Były to transakcje wymienne  okazje nabycia od Rosjan jakich tenadarzały si

 wrogim terenie. W czasie postojów ci ucieczki z transportu na obcym liwozmniejszenie mo
ym powietrzem. Powodem tego “dobrodziejstwa”  było wieąć odetchnce  słobyło zobaczy

na  pozostawiono otwarte drzwi wagonów. Mok, bo wreszcie po wielu dniach otwarto wiodd
 pozytywny s te, a niektórzy ocierali łzy.  Moment ten miał dla naodmawiało modlitw

 w wagonie na głos cych sie nigdy nie powrócimy. Wielu ze znajduj, z której moponiewierk
 na e udajemy si dotarło do nas, ci wyrazistoli. W tym bowiem momencie z całmy

 miałem na nie tej o przekraczaniu granicy, włac powymiejsce w sercach obywateli. Mówi
cie granicy – symboliczne, które ma swoje . Istnieje jednak jeszcze inne pojchronione przez stra

stwowe  one przez słupy graniczne, godła pazgoła przewagi na polach bitew. Oznaczone s
yków lub  na zasadach praw historycznych, pertraktacji politstw ustalane sGranice pa

.  dygresj sobie w tym miejscu na mał granicy z 1939 roku. Pozwolcej junie istniej
tałem moment przekroczenia  zapamiy kolejtku naszej podró na Wschód. Z pocz drogdalek

g nasz ruszył w ci poci ciemno to pod osłonci. Dopiero na trzeci dzieywnodzielenia 
 do jy. Samorzutnie powołano starszego wagonu oraz komisw czasie całej naszej podró

mi kapusty. Podobny jadłospis utrzymywał siśćcymi limy te same wiadra zupy z pływajdostaliś ą ę 
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ał na jego miejscu?  le
ej. Co by było gdybym cego ponipici dosłownie pozbawiła głowy ej wysokoc z duspadaj

 luku, a ta  pokryw o metalownogprawdopodobnie jeden z pijanych marynarzy zawadził 
 okazało cy krzyk. Jak si rozdzieraj. W nocy obudził nas straszliwy łomot tam pole

 godzin pozwolili mi  na parwali, by choprosiła ludzi, którzy to “premiowane”  miejsce zajmo
 bezskutecznie, ego powietrza. W trosce o mnie, moja mama, zresztwierodka trochdo 

 otwarte luki. Przez te otwory wpadało  sido spania były małe obszary, pod którymi znajdowały
. Najbardziej upragionymi miejscami dychapanował straszny zaduch, po prostu nie było czym od

trzu barki  znów miało miejsce moje cudowne ocalenie. We wny barkPodczas podró
“marynarski pochówek”  – zwłoki wrzucano do rzeki.  

 nad ranem zmarłym zapewniano niwo. Co dzie zbierała swoje straszne mierchorobie. 
y kompletnym braku leczenia szybko uległy organizmy, szczególnie osób starszych i dzieci, prz

my długo. Wybuchła epidemia dezynterii. Wyczerpane  z rzeki. Na efekt nie czekaliwod
li pienia, ludzie zmuszeni pragnieniem zaczci zagrowiadomo do picia. Mimo  zdatnwod

li c o tym naturalnie mam na my paradoksem. Wspominajotaczał, twierdzenie takie wydaje si
 ogrom wody, który nas c pod uwagBiorziarno. Najbardziej jednak dokuczał nam brak wody. 

 zaparzone jadało siy była znaczna. W efekcie zamiast kaszy zazwyczaj ztowarzyszy podró
 konkurencja ze strony gniska. Zreszttrudno było o znalezienie materiału palnego na te o

 pustkowi, gdzie e barka przybijała do jakich. Problem nasz polegał na tym, Jana za jego puszk
my pana  Znowu błogosławili to ziarno na prowizorycznie rozpalanych ogniskach.gotowało si

 barki do brzegu, owym. W czasie okresowych cumowapiono go ziarnem zbozabrakło. Zast
 tak  chleba, którego wkrótce ci ilo małymi solonymi rybkami z małKarmiono nas jakimi

 na holowniku.   znajdował sici, której magazyn równieywno oraz dystrybucjnawigacj
 jedynie ograniczon do nas. Zajmowali sicali sigórnego pokładu. W zasadzie nie wtr

i swoje pomieszczenie w nadbudówce pozostawało czterech marynarzy-cywilów, którzy miel
y brzegi nie były widoczne.  Z nami e w czasie podró tak szerokie, czyli Irtysz a potem Ob, s

my li zbiegnie, bo rzeki syberyjskie, którymi płyne kto, . Nie obawiali sicym barkgnci
 na holowniku waterował si” , bo cały wojskowy konwój, który nas pilnował, zak“swobod

 pełnmy te wody. Mielie nie trzeba spuszcza jest to,  strone jej dobrhumoru twierdzili, 
rzy z resztkami poczucia  przymocowana była długa belka. To wszystko. Niektóci przepawodn

 na tej barce.  Na rufie, zawieszona nad , która znajdowała si ubikacj jedynjednak opisa
o  o braku elementarnych warunków higienicznych, wart wspominarozpraszały. Nie musz

arówki wcale ich nie  ówdzie rozmieszczone ciach, bo tu prawie w zupełnych ciemno
 zsuwali. Wszystko to odbywało si burty, z których stale sice sicoraz bardziej rozchylaj

dla kolejnych pozostawały trza barki. Pierwsi zajmowali miejsca na jej dnie, schodzili do wn
elaznych szczeblach schodów-drabiny,  na c sici piekieł ludzie potykajpiekłem. Jak do czelu

na jedynie z  momy na tej barce porównadziliKolejne cztery tygodnie jakie sp
ce ludzi.   z innych transportów) około trzy tysi (równiecipomie

osowana do nowego zadania miała yła do transportu ziarna. Teraz zupełnie nie przystbarka ta słu
ter, barka. Uprzednio  na cumach olbrzymia, wysoka na wiele piIrtysz.  Przy brzegu kołysała si

e jest to jedna z ogromnych syberyjskich rzek – , niej okazało si wielkiego jeziora. Pójakiego
 wydawało, na brzeg arówki, które dowiozły nas, jak siężZnowu załadowano nas na ci

dnego, najgorsze było dopiero przed nami.  ca. Nic bardziej błdobiegła wreszcie ko
e podró odludziu. Wszyscy byli jednak zadowoleni, wyładowano nas z wagonów na jakim

, jeszcze ze stukotem w uszach kół o szyny, żą podróciotygodniowczonych piWreszcie wym
d transport nasz skierowano na północ do Tobolska. sku, sk w Czelabimy siej zatrzymalidłu

. Na  Europegna Ural, a tym samym po, by przekroczyUljanowskiem, kolejne miasta, jak Uf
 pod ”  Wołg “matuszkne rzeki rosyjskie jak Don ężmy poty mijaliW naszej podró

.  cznie wyobrazie cukier trzeba sobie wyłoznaczało, 
cznie na “pridumku”, co  wył. Obecnie za jej popijała herbatc sidajcała rodzina przygl
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 do pracy, e, z uzbrojonym wartownikiem. Poza udawaniem siki”  czyli wie “wyznajdowały si
 tam metrów utem kolczastym. Co ilebył Tomsk, “posiołek”  nasz otoczony był płotem z dr

ego miasta jakim  duśćdu na bliskozglscenariusze. W nowym miejscu naszego zesłania, ze w
nia posuwała najczarniejsze ale wyobrapozostawionych koło Asino współtowarzyszy niedoli, 

, jaki los spotkał my si nastania mrozów. Wprawdzie nigdy nie dowiedzielidopiero z chwil
my ci docenilistwem, które w cało błogosławie okazała siTomska. Zmiana ta zamiast kar

 w Czeremosznikach koło my sili nie trwała długo. ZnaleTym razem nasza podró
transportu.  

 do  grupc cał, przeznaczaj pozbyał siz jeszcze kilkoma rodzinami, których komendant chci
. Wkrótce potem wyczytano nasze nazwisko wraz  obawa przed zemstObleciał nas blady strach 

tanie. piło opamistunek, z naszej strony nastzwyczaju zaprosił jej skład na zakrapiany pocz
óry jak to było w dzie wysokiej komisji wraz z naszym komendantem, kt otrzyma. Po odjesłom
dzie “charaszo”  e wszystko bacji obiecano, słomy na posłanie dla dziecka. Po krótkiej konstern

e nie dotrzymano obietnicy dostarczenia , yła si poskare przez determinacjci, a monaiwno
e z tek stanowiła moja mama, która moyjzapytanych byli bardzo ze wszystkiego zadowoleni. W

 komendant naszego odcinka. Naturalnie wszyscy z dzy którymi skromnie stał tesztabowych, mi
niało od medali na piersiach oficerów ci. W namiocie nagle pojadnosocjalistycznej praworz

andowy oraz dowód nie. Prawdopodobnie traktowali to jako chwyt propagbardzo powa
do której jednak sami Rosjanie odnosili siwarunki naszego bytu. Naturalnie była to „szopka” , 

NKWD, by zbada czasie przybyła do nas z Moskwy komisja kontrolna Po jakim
rekompensował wydatku energetycznego. 

cej chleba, który jednak nie stawali wiich kryła. “Stachanowcy”  czyli przodownicy pracy do
 do drobniejszych urazów, a brygada solidnie c nie przyznawali siciowej. Ludzie wiywnoracji 

pej  sk tak ju, za co groziła kara zmiejszenia ane były przez władze za celowy sabotauwa
. Te ostatnie  okalecze wypadków wiadczenia w tego rodzaju pracy, było powodem wieludo

czeniu z brakiem dzia były bardzo prymitywne, co w poł w dal. Narzdem gdziepr
ły z  płyn ludzie chorzy, spychane były do rzeki  kobiety zi, czym zajmowały sibaniu gałodr

cinanie drzew. Te niebotyczne drzewa, po dzono do lasu na “pował”czyli do pracy zap
te twarze. Wszystkich zdolnych  opuchnimy czerwone e po pewnym czasie wszyscy mielitak, 

ły niemiłosiernie, sty dym. Złaknione krwi, cicał nawet golbrzymie komary, których nie zniech
 poza chronicznym głodem były  plagkszy. Najwi przypadki kradzie juzdarzały si

ało pilnowanie tych rzeczy, bo zków naleone były nasze rzeczy. Do moich obowiktórych rozło
ziach, na my na gałeli na sienniki, tymczasem le dzieci. Obiecano nam słomdla kobiet 

 schronienie  podziurawione, stanowiły jednak jakieych namiotów z szarego brezentu. Stare du
cie no kilkanali nie, to zdechniesz”. Po pewnym czasie przywiezio, a je“przyzwyczaisz si

esz padochniesz”  czyli  popularne pocieszenie “prywykniesz, a nie prywyknikursowało te
yciu dzie. W powszechnym u wody nie be jak nadejdzie mróz to wszystko skuje lodem nas, 

 zapewnili  odpływ  – polecili, by zrobili rad na to znale. Rosjanie  wodzaraz wypełniał si
e najmniejszy wykopany dołek ,  do kopania, okazało sibiorczych zabrało sibardziej przedsi

. Kiedy jednak kilku  do tego zabracia jak si nikt nie miał pojdyspozycji było tylko kilka łopat 
, to wszyscy zginiecie” . Do eli przed nastaniem mrozów nie wykopiecie ziemianekc: “Jemówi

kkim sercu jasno przedstawił nam sytuacj o bardziej midzie dobrze, ale którywszystko b
e  zapewniali, ci z obłud. NKWD-yna było nawet czytawietle od biedy moPrzy tym 

wiatło w nocy. ksze nasze zdziwienie wywołało upiorne cowi. Najwi ku ko julato chyliło si
nia 1940 roku. Gwałtowne a krótkie syberyjskie tek wrzeBył koniec sierpnia lub pocz

ia.  Słowo “ tajga” dopiero potem nabrało dla nas znaczen
 było las.  na olbrzymiej polanie, na horyzoncie której widamy siliSkrajnie wyczerpani znale

adnych ludzkich siedzib. ladu w tym miejscu, ani miasto o tej nazwie, to wtedy nie było jego 
na mapie  do Asino. Jakkolwiek długo, długo potem znalazłem cu dotrze, w ko opinibardzo zł

ców cieszył siród zesła Narym, który wpółkole po Nizinie Zachodnio-Syberyjskiej, by przez
ne ężmy pot, bo zatoczyli gdzie osiedliChyba nie bardzo wiedziano co z nami zrobić і ć ś
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my zadowoleni.  tak byli w nim dwa dorodne barany, ale był on samodzielny, bo mieszkły ju
 “pokój” . Wprawdzie nie ąć wreszcie wynaj, udało nam sikontrolami dokumentów przez milicj

łymi na dworcu, przerywanym ci zezwoleniu gospodarza. Po tygodniowym przebywaniu 
ywaniu drewnianej kołatki szym una było po dłu do takiego domu mośćwysokim płotem. Wej
 otoczona była glinianym, śćtrzny dziedziniec. Całoce na wewnmiały jedynie okna wychodz

 domy – lepianki z niewypalonej gliny skiego włosia, którymi przykrywały twarz. Parteroweko
e”, czyli zasłony plecione z cach “paranprzyjmowali do swoich domów. Uzbeczki nosiły na uli

czyzn) ężtnie (szczególnie m religijnych bardzo niechdów obyczajowych bo Uzbecy ze wzgl
 łatwa, cia mieszkania sublokatorskiego. Nie była to sprawa wynajśćliwopozostała jedynie mo

 nie było, sadzie wolnych mieszkajedynie wielki problem znalezienia mieszkania. W za
ał  bez oporu zameldowano nas na stały pobyt. Pozostaw juty c przecibiurokracji został wi

zeł  zatrudnienie w tamtejszej poliklinice. Gordyjski w uzyskazawodowi ojcu udało si
ki wolnemu d aprowizacyjny wydawał kartki na chleb. Dziwiadczenia z zakładu pracy urzza

mierci, bo tylko na podstawie ycia jedynie zameldowanych. Uzyskanie pracy było spraw
. Z kolei do pracy przyjmowano  prac zapewnion tylko wtedy, gdy miało sibyło uzyska

na  okazało, zameldowanie moenia. Jak siNamangan nie wywarł na nas miłego wra
 z Rosji.   wydostanie si drog tpienie do wojska wst

liwiły nam e mój młodociany wiek, uniemoAndersa. Niestety kategoria zdrowia ojca a tak
 Tockoje armii pod dowództwem generała  w Tatiszczewie powiadomili nas o tworzeniu si

dacy, y. Jeszcze w czasie jazdy, przypadkowo napotkani ro cel naszej podróąćgntygodniach osi
 Uzbekistanu, by po wielu  Kazachstanu, Taszkient - stolic-stolicsk, Ałma-AtSemipalaty

pnie przez dzy nimi, nastyły miąż jak mrówki krni, a wszy jedna za drugcy podrópi
ch posadzkach koczowali jacymonumentalnym dworcem kolejowym, gdzie na marmurowy

knym  w nieznane. Przez Nowosybirsk, z jego pi podrómy w dalekznajomych ruszyli
egnani przez  uprzednio warunkach. nibezpłatny bilet w wagonie towarowym ale w lepszych 

 oraz cy na podró” , czyli document zezwalajmy “komandorowkdolinie Fergana. Otrzymali
y w uprawy bawełny lerodkowej, a dokładniej Namangan. Miasto to znane z cy w Azji żąle

my ciepły kraj – Uzbekistan, astu, wybralikonsultacjach ze znajomymi, chyba na zasadzie kontr
 wyboru. Po rodzinnej naradzie  formąś, dawała jednak jakci wolnoprzestawała by

e eniami,  pozorna, bo obwarowana tyloma zastrześćJakkolwiek była to wolno
.  ci ale uradowani wolno procedurmy bardzo zdziwieni t. Bylicznie ze mndy z nas, łka

niej podobno otrzymał a, który wczemimochodem powiadomiono nas o wyroku 10 lat zesłani
 jakby  retrospekcyjnie tezku z tym ogłoszonej “amnestii”  dla Polaków. Wtedy zwi

 w  o zawartym układzie Sikorski - Majski my si. Dowiedzieliplacu przed komendantur
dzy Niemcami a ZSRR, zebrano nas na Latem 1941 roku, wkrótce po wybuchu wojny mi

działy.  rozgrzały, jeszcze przez długi czas potwornie sw
one palce prawej stopy, gdy sitka”  po tym incydencie pozostały mi odmroJako “pami

cie bez opału powróciłem do baraku.  z niej. Oczywidopiero po pewnym czasie wyczołgałem si
nie Wpadłem z zasp czy w powietrze, na postrach, czy w moim kierunku.sprawdza

olałem nie niczej, co było zabronione. Wartownik wystrzelił, wy strablisko podszedłem do wie
ciem zbyt  po drzewo na opał. Zaabsorbowany swoim zajPewnego dnia wybrałem si

eniem.  czasami chroniło przed odmro
niegiem . Natychmiastowe nacieranie zwracanie uwagi mijanym, gdy mieli np. zbielały nos

ało ci towarzyskiej naleczone z silnym wiatrem. Do grzecznonawet temperatury cieplejsze poł
enia były ce odmroniejsze, powodujej zera, ale grodochodziła do 55 stopni Celcjusza poni

 temperatura rzy obróbce drewna. Zimcinaniu drzew, a w “ liesozawodzie” , czyli tartaku pprzy 
 nie w tajdze ejsza, bo ju była la tepoprzedniego miejsca pobytu. W Czeromosznikach prac

w stosunku do elazne piecyki, co było nieporównywalnym komfortem drewniane prycze oraz 
one w  szronu. Baraki były jednak wyposa warstwwpływem naszego oddechu pokrywały si

czych desek, które pod aku z pojedytkowych przypadkach. Przydzielono nam miejsce w barwyj
 to w  było jedynie za przepustkna si z “zony”  mo pod konwojem, wydostazreszt
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załem huk e w czasie upałów nigdy nie miało to miejsca. Usłysgdyby podmuch wiatru mimo, 
nie poczułem jak ła w odwrotnym kierunku. Jednoczeskutek przechyłu ziemi woda popłyn

 dno strumyka, a potem na . Najpierw moim oczom ukazało sizywafizyki przestały obowi
 wody do wiadra, gdy nagle prawa ąć nad “arykiem”, by zaczerpnnie nachylałem siyciu.  Wła

gów nie był jeszcze w powszechnym  system wodocicego Kraju Rad” kanalizacja “przoduj
cej do żąekistanie, republice naleobecnie, ale w opisywanym przeze mnie okresie w Uzb

 si  całe miasta. Nie wiem jak sprawy maj nie tylko pola uprawne ale cych w wodzaopatruj
ci aryków lny system niezliczonej ilociwie przemy. Aryk to strumyk, a włapo wod

 jak zwykle do pobliskiego “aryku”  . Wybrałem sikny, słoneczny dzie. Był pito jednak opisa
i spod nóg nie jest łatwa do przekazania, postaram sSytuacja kiedy ziemia dosłownie usuwa si

sienia ziemi.  ze zjawiskiem trzcia siPierwsze, to kompletne zaskoczenie w czasie zetkni
ci jeszcze inne wydarzenia. Z okresu pobytu w Uzbekistanie pozostały mi w pami

bardzo wielu chorych.  
 umierało tam yłem, chocy. Przelka miesikawałek masła, czy jajko. W szpitalu przebywałem ki

 mi ść, by przynieść odległożąła dulokalowe były lepsze. Moja mama codziennie pokonywa
 miejsce w szpitalu gdzie przynajmniej warunki źć znaleopiece moich rodziców. Udało si

cenia wi pełnej poki wyrzeczeniom lne. Wyszedłem z choroby jedynie dzinie było pomy
c ksze kłopoty, rokowanie wiywianiem. Akurat z tym były najwi intensywnym odpowietrzem 

oza podawaniem wapna, leczono górskim W tym czasie nie było jeszcze odpowiednich leków. P
 płuc. lice miałem gru,  po paru dniach okazało siwietlenie. Juzbadanie mnie, zaleciła prze

 z naszymi warunkami mieszkaniowymi . Wezwana lekarka, po zapoznaniu siczkowagor
łem “bez powodu”  ywiony, słaby. ZaczMiałem niespełna 14 lat,  byłem stale niedo

egnałem “nasze” barany.  alem po od dotychczas zajmowanej. Z mimo wszystko lepsz
 z klepiskiem zamiast podłogi, ale  od ideału mieszkania, bo bez okna  dalek, równielepiank

ąć wynajliwie poprzez znajomych udało nam sięś roku. Szcz por na tnie nadawało si
 obecne  innego mieszkania, gdymy szukali zima, zaczała si zbliformie placków. Poniewa

cu, w , suszone na sło sieczkdzie łajno zmieszane z glinbawełny, oraz “kiziaki”  – wielbł
liny, “guzapaja” , czyli wysuszone łodygi  pustynnej ropny “saksaul”  – korzenie jakiejdost

 drogi ale bardziej tu pował je równieZastDrewno było deficytowe, a co za tym idzie, drogie. 
 wydatkiem było zdobycie opału. ym kłopotem e dokuczliwe. Du tak na Syberii, bywajni

e e w Uzbekistanie zimy, wprawdzie znacznie cieplejsz, my si szybko dowiedzieliśćDo
liwa malaria.   zło, epidemia tyfusu plamistego wszawic

du na powszechnkała ludzi trudna do opanowania ze wzglnie spełniło. Dodatkowo n
cie nigdy sico oczywisto marzyłem o znalezieniu na ziemi kromki chleba, zdobycz. Sam cz

tylko łapczywie połykał swoj. Człowiek ten zupełnie nie zwracał uwagi na razy, nie bibezlito
li go  przez Uzbeków, którzy zaczplacek domowego wypieku. Natychmiast został pojmany

”- ecie “ lepioszkwiadkiem, jak znany mi z widzenia Polak wyrwał kobina bazarach. Byłem 
urowo zgniłe odpadki jarzyn pozostawione owrzodzenia skóry. Zdesperowani ludzie zjadali na s

, , pelagrcia głodowe, awitaminozchroniczny brak białka w diecie, powodował opuchni
co za tym idzie onym Leningradzie, ale permanentne niedojadanie, a ężmiał miejsce w obl

e nie dosłowny głód, jaki  centralnej Rosji. Mocy zachodniej piechu ewakuowani mieszkapo
 w  uciekinierzy li si na Rosjanach. W podobnej do naszej sytuacji znale skupia tesi
ły cznie wywiezionych Polaków, zacz kłopoty nie dotyczyły wyłci  sobie radziła. Trudnojako
ci, ywnoji ci warunków oraz ograniczonej indywidualnej produkcki znajomoczyli Uzbecy, dzi

 tubylcza śćstwa” . Ludnoszystko dla zwyciPropagandowe hasła głosiły: “Wszystko dla frontu, w
liwe.  to jeszcze mo uległy gwałtownemu pogorszeniu, o ile w ogóle byłoNiemcami te

 z  wojn sidu na toczce kaganki “kopciłki” . Warunki bytowe ze wzglstraszliwie kopc
yciu były tku, a w powszechnym uało do wyjwietlenie elektryczne nalecie oaru. Oczywipo

 wzniecenia du na obawwietlania, ze wzglWarunkiem jaki nam postawił gospodarz był zakaz o
t, było nawet korzystne.  charakterystyczny zapach zwierzdu na okropne upały wzgl

, co ze nych rozmiarów otwór zakrywany płachtPomieszczenie to zamiast drzwi posiadało pokaź ą
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e  . Zaraz po przekroczeniu granicy zaskoczyło nas to,spotykało nas jeszcze wiele rozczarowa
. Tymczasem ej spełnienia naszych wieloletnich marze bli chwil z kaodwrotnym kierunku 

, tym razem jednak w  długa podróła si do kraju. Znowu rozpoczmy powrócimieli
 1946 roku . Dopiero na wiosnśćczono w nieskogały siNiestety przygotowania do tego przeci

my powrotu do Polski. li jak najszybciej pragnmy zniecierpliwieni e byliZrozumiałe, 
czono do białego rana.   na ulicach, a na miejskich placach tacałowali si

dkowo napotkani ludzie  koniec wojny. Wszystkich opanowała euforia. Przypanad faszyzmem 
stwo i 9 maja 1945 roku, kiedy triumfalnie ogłoszono zwyctam dzieDokładnie pami

yłem.   zblinikami nawet bardzo sizyk uzbecki, z niektórymi rówie jtroch
 na lepsze. Gdy poznałem  oni stosunek, wszystko zmieniło simy podobny jak Rosjan mieli

e my do  jednak, iedy przekonali siali za „Urus”  czyli Rosjan, których nienawidzili. Kuwa
ystkich Europejczyków tkowo Uzbecy byli w stosunku do nas nieufni, bo wszPocz

dała bardzo dziwacznie. p do jamy ustnej. Pacjentka taka wygldost
 lekarzowi liwi worek z małym otworem, by umo najpierw zakładał na głowążcy mtowarzysz

cej kłopotu było z Uzbeczkami, którym zawsze co otrzymywał honorarium w naturze. Najwi
zbekom, za ci udzielał porad oraz wykonywał prostsze zabiegi Uliwomimo ograniczonych mo

e ojciec mój , ciej umierali z głodu. Nam w przetrwaniu pomogło toęśnie tacy ludzie najczwła
 do kombinowania dy miał smykałklało, “kombinował” . Niestety nie kaeufemistycznie okre
c w Rosji, jak to sidy wi utrzymania. Kaz reguły wystarczała jedynie na kilka dni skromnego

czna pensja yjesz?”. Miesipowało kolejne: “  a z czego pytanie”gdzie pracujesz?”, po czym nast
ci padało pnej wymianie grzeczno dwoje nieznajomych, po wstpraktyce. Kiedy spotykało si

 te hasła nie miały pokrycia w a, równienie pracuje ten nie je. Tak jak  cała ich propagand
et” , czyli kto dego obywatela”  a “kto nie rabotajet ten nie kuszajzkiem kazaszczytnym obowi
e “praca jest  hasła głosiły, Ojciec mój pracował w swoim zawodzie. Komunistyczne

Rosji.  
ajakach jeszcze długo po opuszczeniu posterunku. Wizyty te powracały do mnie w sennych m

 tu nie ma. Ja jednak uparcie trwałem na namawiał mnie bym poszedł do domu, bo tatusia ju
miechem  z pracowników z usto który godzinami przesiadywałem w korytarzu, gdzie cz
ledczego pu do pokoju ie nie miałem wstwysyłała mnie na te rozmowy razem z ojcem. Naturaln

 informacji co do jego losu, moja mama zawsze  nikt nie jest w stanie udzieli do domu powróci
e nie e wezwany moci,  wie”  rozchodziły si pantoflow „poczt. Poniewazawsze łagodn

 nie , zresztca ofiara, bardziej podatna była na perswazjpiczona e zm w tym, pory kryła si
nie nych godzinach nocnych. Przyczyna wyboru takiej wła w póprzesłuchania odbywały si

 rosyjskiego. Z reguły te wielogodzinne rozmowy-śćpolskiego obywatelstwa na korzy
adzami, oraz do zrzeczenia sice innych Polaków, namowa do cichej współpracy z włdotycz

mów były pytania ste rutynowe “rozmowy”  z Polakami. Tematem tych rozprzeprowadzało cz
ce wydarzenia. NKWD puj nastlad w mojej psychice pozostawiły teTrwały 

niejsze.  znacznie gromogłyby by
pstwa przy braku antidotum cy, nastgodowym skorpionów kiedy jad ich jest bardziej truj

niej, czyli w okresie cy wcze to kilka miesicie, bo gdyby zdarzyło sięśZnowu miałem szcz
dleniem mnie przez skorpiona. żą wkrótce okazało był on spowodowany ukiem. Jak siobrz

cym pujcy ból stopy z szybko posttnym wydarzeniem był straszliwy, palDrugim pami
.   stropu na głow zawalenia siąć unikn zaskoczonymi w czasie snu nie zosta

, by  przestrzemy nasze posłania na otwartc krajowców, wynosililadujprzez kilka nocy, na
 wszystko powróciło do normy. Mimo to piło jeszcze kilka słabszych sie, nastmocnym wstrz

. Po tym pierwszym, ci wiecznocie sekund, ale wydawało sizapewne trwało kilka czy kilkana
enia mojego ciała w przestrzeni. Wszystko to  połotylko straciłem poczucie równowagi ale te

 wyczyniał cuda, bo nie dnik mój tedy, psy. Zamilkły tylko ptaki. Błta, osły, wielbłzwierz
one ków wydawanych przez przerawi d kakofonia ludzkich krzyków wszystko nakładała si

. Na to ąć unikn nie da si ofiar, których jednak w takiej sytuacji całkowicieśćcej ilozmniejszaj
 lekkiej zabudowy, śćdro m zrozumiałem praktyczn lepianek. Wtedy tecych siwal
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Ryszard Asznowicz

. . I ta nadzieja pomogła nam przetrwanormalnie 
dziemy mogli e bczy  skoe wojna si, . NadziejMY JEDNAK NADZIEJMIELI

ci utkwił mi głód. Mimo tak trudnych warunków nie w pamizimnem, najbardziej wła
,  za Ojczyznsknot jutra, tci tak nie jest. Z lat wojny poza niepewnooczywiste, a przecie

 to  wojny, wydaje siąć uniknliwie udało sięśe wielu ludziom, którym szcz, wydaje mi si
 protekcjonalnie, ale e zabrzmi to troche nie jestem głodny. Mo to,  dobrobytu, docenialat, 

 to mimo upływu wielu  te w moim przyszłym zawodzie. Nauczyłem sibardzo przydało mi si
niego, co  bliyteczne nauki. Wyczulenie na dolłem z tego okresu bardzo pognCzapski, wyci

 Józef lił jki okreążie w tytule swojej ksistrasznego okresu “na nieludzkiej ziemi” , jak trafn
mier o , mimo dosłownego ocierania sic optymistny. Bbo wybór nie ode mnie był zale

 sobie na takie pytanie, liwe odpowiedzie? Nie jest moałujprzypadło na ciekawe czasy. Czy 
ycie napewno ył w ciekawych czasach”. Moje stwo głosi „Obyskie przekleChi

nej.  czyłem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medyczuko
 do Wrocławia nieniem, a po przeniesieniu si zdałem z paroletnim opóz okresu wojny. Matur

 szkolne zaniedbania łem nadrabia.  Zacz po co wracadentystyczny. Do Jaworzna nie było ju
poniemieckie mieszkanie, a ojcu gabinet ar na tak zwane Ziemie Odzyskane. Przydzielono nam 

du Repatriacyjengo, który skierował nas do stwowego Urz Pa na opiekmy siwyboru zgodzili
c praktycznie  bosi. Nie majmy prawie dosłownie nadzy podczas, gdy po powrocie z Rosji byli

, ść odpowiedzialnoemy, ale na własnciwie mod chcemy. Wła dok siemy udanadal nie moż ć ę ą ś ż ą
ś і ą

ś ę ę ń ę
Ż

ż ć ą ć
ę ź ę

ń
ń ń ś ż ż

ż ę ż ć
ż ędą ą ę ś ć і 

ś ą
ą ą ż ę ź

ę ę ż і
і ć ż ż ę

ę ż ę ę
ż ś ą ę ą ą

ś ę
Ś Ę ę ż ę ń і ż ę
żyć ć

 
 



twarda; Liczba stron: 216. 
 Rok wydania: 2010; ISBN: 978-83-89376-78-7; Oprawa:
; Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Kucharski – Toru
, Jego były Czerwone Makiongołowicz, Bogumiła 

twarda; Liczba stron: 272. 
 Rok wydania: 2010; ISBN: 978-83-89376-77-0; Oprawa:
; Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Kucharski – Toru
, bie Polonii australijskiej i nowozelandzkiejsłu

t lat w dziesiśćTygodnik Polski. SzeWitold Łukasiak, 

ki nadesłane ążKsi
 

ą

ż

ń

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ż

ń

 
Historia Edward Czapiewski, Jakub Tyszkiewicz, 

 Wydawnictwo: PWN; Rok Powszechna. Wiek XX,
wydania: 2010; ISBN: 978-83-01-16365-5; Oprawa: 
twarda; Liczba stron: 1008. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Polonia katolicka w Australii i Marian Kałuski, 
 duszpasterska dominikanów w Australii śćdziałalno

ski  Wydawnictwo: Dominikai Nowej Zelandii, ń

rodek Duszpasterstwa Polskiego w Wiktorii; Rok Oś
wydania: 2010; ISBN: 978-83-89376-74-9; Oprawa: 
twarda; Liczba stron: 224. 

 



 obrad.Pierwszy dzie

 Potts Point.
R, 10 Barncleuth Square, 6-go  i 7-go stycznia 1950 r . w mieszkaniu p. TAYLO

w Australii, odbytego w dniach z pierwszego Zjazdu delegatów organizacyj  polskich 

P R O T O K Ó Ł  

Vol. 4  ISSN 1325-894X 
Rocznik Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej 

 
 

 

1 
 

ń

dek dziennyPorz

cie.  miejscowi i zamiejscowi goOprócz delegatów obecni byli równie
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ci. uczestników i go
cych poszczególne skupiska polskie oraz wszystkich powitania Pp. Delegatów, reprezentuj

zek serdecznego  polskich, przypada mi zaszczytny obowinionych stowarzyszezaprzyja
dami szeregu niu z Zarzcej, która przygotowała niniejszy Zjazd w porozumiezapraszaj

ystwa Demokratycznego, organizacji Szanowni Panowie, jako rzecznikowi Polskiego Towarz

ce przemówienie: pujwygłosił nast
SKI SKIEGO, p. PONIPo krótkiej modlitwie, zmówionej przez Ks. ARCISZEW

Ad pkt. l. i 2. 

. Referat organizacyjny z dyskusj6.
Referat ideologiczny. 5.

stralii." Referat : "Sytuacja prawna i faktyczna Polaków w Au4.
Wybór Prezydium.i 3.

cioła. du i KoPowitanie przez przedstawiciela Rz2.
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 Council of Australia, sygn. C1-B1-F1-D1, k. 1-Polskich Organizacji w Australii – Polish Community

j (kolekcja Rada Naczelna  w zbiorach Muzeum i Archiwum Polonii Australijskieprotokołu znajduje si
. Wykorzystana tu kopia  pisowni oryginaln zachowa W publikowanym dokumencie starano si
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lnych wyników Zjazdu. tpliwie do pomy niew siprzyczyni
ci dla wszystkich rodaków  i szczere oddanie wymienionych osobistośćyczliwobezstronna 

bokie zrozumienie potrzeb ogółu Polonii, wiadczenie, głARCISZEWSKIEGO. Bogate do
ZECIAKA i X Franciszka na terenie Nowo-Południowej Walii, X Dr. Edmunda TR

sterzy stwa polskiego w osobach czcigodnych naszych Duszpaoraz przedstawicieli duchowie
, du Polskiego na wygnaniu, p. Ministra S. GRUSZKw naszem gronie przedstawiciela Rz
c liwy, widzęśtralijskiej. Jestem szczrodków społecznej pracy polskiej w skali ogólno-aus

ci poszczególnych nia działalnoprzełomowego znaczenia tej pierwszej próby uzgodnie
wiadom bokim wzruszeniem,  to z głc do zagajenia naszych obrad, czynipujPrzystę ą ę ę ś

ś
oś ą

ą Ę
ń

ś ę
ż ś
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. my silici z jakiemi zetkntrudno
li pod uwag obecnych i nieobecnych, aby wzizainteresowanych czynników. Prosz
ci wszystkich ci przy dobrej woli i wyrozumiałoten czy inny sposób wyrównane w przyszło

 jednak w  byciach nieuniknione. Braki i usterki mogwzipodobnych zbiorowych przedsi
 przy cia czy braki sgni z powodu przeszkód technicznych. Pewne niedociąćgnosi
 tego nych nie dało sidów od nas niezale na innych terenach. Ze wzgldem wybili siwzgl

ród nowoprzybyłych, którzy pod tym  poniwie australijskiej działaczy polskich oraz tych z
ł on  wszystkich czynnych na by objByło szczerym zamiarem organizatorów tego Zjazdu, a

czych. cych spraw opiekupal
ctwa i  zechciał referat na temat sytuacji prawnej wychodOpieki nad Polakami, który zgłosi

du NOSKOWSKIEGO, Kier. Urzdługoletniego Konsula Generalnego w Sydney, p. Wł. 
ki i powitania do  słowa podzi tecia trudu gospodarza. Kierujknego lokalu i podjtego pi

 za łaskawe udzielenie nam 28kowanie p. M. STRUMILLE podzipie wyrazi na wstPragn

niarski. . Zygmunt Kucego obok ks. F. Arciszewskiego, jest nim in stojczyznęż m dodatkowo zidentyfikowasi
991.  Redakcji “Rocznika: udało niewski, Lech Paszkowski], wyd. Contal, Melbourne 1Drzymulski, Jerzy Grot-Kwa

: Zdzisław : Małgorzata i Janusz Okurowscy, komitet redakcyjnyTygodnika Polskiego” [autorzy tekstów kronikarskich
ci lat Polonii australijskiej na łamach ce “Czterdzieążpnie reprodukowana w ksiPolskich” w styczniu 1970 r., a nast

ci rwszy opublikowana na łamach sydnejskich “Wiadomosza fotografia (wraz z podpisem) została po raz piePowy
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Tekst odezwy

ci.  w cało sobie odczyta pozwolz Londynu, dn. 20 grudnia 1949 r., któr
, datowan odezw wydało specjaln30zku Polaków z Zagranicywiatowego ZwiPrezydium 

czego. stwa wychod oraz o dobro społeczePolsk
 i cał dla wspólnej walki o woln zjednoczy sipatrioci polscy na tutejszym terenie potrafi

 wszyscy prawdziwi , i nadzieja gorakcji zjednoczeniowej Polonji Australijskiej i wyra
liwie ęśtkowanej szcz o zapoczśćł z prawdziwym zadowoleniem wiadomoe przyjZjazdu, 

 inicjatorów , polecił zawiadomi29Pan Prezydent Rzeczypospolitej, August ZALESKI

cznie interesami wspólnoty polskiej. wył
 w tych debatach c si, kieruj sprosta, sioczekiwaniom ogółu polskiego musimy stara

giem działania. Tym nadziejom i d poza ich zasi nowoprzybyłych pozostaje dotśćkszowi
nie od tego, i organizacyj, niezalecych juzainteresowaniem wyniku porozumienia istniej

ywym zele oczekuje z wolna opinja polska z miarodajnymi czynnikami, na c
 20.000,  liczbctwa polskiego w Australii przekroczyła jue rzesza wychodywszy, Zwa

ci w jego obradach.  lnoyczenia pomyc zarazem serdeczne przesyłaj
enia naszego Zjazdu, c na widoku dobro ogółu Polonji, przyjmie postanowi, majb.r., i

d zawiadomił nas pismem z dn. 4 stycznia  nie mogła. Atoli Nowy ZarzBrisbane przyby
olonji w e z powodu przeszkód natury technicznej delegacja kal, am szczery Wyraż ż ż
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ej miary. du
oceniane, jako wydarzenie atmosferze zgody i wzajemnego zaufania musi i by

australijskim, przy jednym stole obrad, w kontynencieycia napowołanych do 
 delegatów kilku organizacji polskich, Polonii Australijskiej. Spotkanie si

 zjazd dziejach emigracji polskiej odbywa siDrodzy Rodacy. poraz pierwszy w
polskich zagranicorganizacjach

 w brateskim kole, we własnych czymy si łnaszych, a zaten w Jej imi
wiata. Ona jest w nas i dzieciach c nieustannie do sumiechcemy, wołaj

ci broniycia i wolnotych do wili i uczucia nasze. Jej praw  myDo Niej płyn
 powiek. ar wygnania. Dla Niej ocieramy pot z czoła, a łzy zężDla Niej znosimy ci

yjemy dla Polski. , kiej pracy pod obcym niebem czy w skromnym dostatkuężci
dzy i ubóstwie, czy w my, cokolwiek robimy, czy w nGdziekolwiek jeste

ywota. yje po ostatnie dni tułaczego naszych 
 na daremno, a która sercach  mawiapracy dla Tej, której imienia nie powinno si

cisku z wolce .w braterskim udy podajemy sobie wszyscy rPoprzez, morza i l
 sprawiedliwszego jutra.  losu, nadziej w odmianojczyzny, wiar

 do jednej ci miłoczonej ze sobycie do wielkiej polskiej rodziny, złnale
granicami Kraju, ycie do paromiljonowej rzeszy, która przebywa poza Nale

cie sami. Nie jeste
 osamotnieni na dalekiej ziemi australijskiej; Nie czujcie si

raz słowa otuchy:  przesyłamy Wam serdeczne, braterskie pozdrowienia o
wiata,  w 43 krajach zrzesza Wolnych Polaków Braci polskiego pochodzenia

zku Polaków z Zagranicy, który od dwudziestu lat wiatowego ZwiW imieniu 

ZJAZD POLONJI AUSTRALIJSKIEJ 
Y BRACIA RODACY, SZANOWNI PANOWIE DELEGACI NA PIERWSZ

P.O. Box 230. 

London W.2 

                Londyn, dnia 20 grudnia 1949 r. 10, Stanhope Place                                 

ZEK POLAKOW Z ZAGRANICY WIATOWY ZWI
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ycie w tym kraju. wykonawcze do form jakie narzuci nam 
 wyłonione przez Zjazd organy reprezentacyjne czy ctwa, a dostosowanaszego wychod

cej masy aj przewaść płynnodu na niezwykłsztywnych szematów organizacyjnych ze wzgl
 wysuwania nego dzieła, musimy unikac do tak powapuj w Australii. PrzystPolsk
 Organizacj, Społecznc mocne i trwałe fundamenty pod Naczeln, kładśćlnojednomy

żąe w tej zasadniczej sprawie uczestnicy Zjazdu wykabokie przekonanie, am głWyra

jskiej. dzyczasie Jako reprezentacja całej Polonji Australizjazd przygotował i działał w mi
c zarazem organ, któryby dalszy pnego Zjazdu, wyławiajustalenie warunków zwołania nast

 akcji porozumiewawczej przez śćgło, a zabezpieczył cijednorazowy tylko manifestacj
, aby niniejszy Zjazd nie stał sicia takich postanowiece Pp. Delegatów do powziwzywaj

zku, wiatowego Zwice pismo Prezesa ło na moje r wpłyn odezwkn piPoza t

32SKIHEŁCZYDr. Bronisław /-/ 31SKI/-/ Bolesław WIERZBIA

                                  Prezes w/z Dyrektor                                       

ZKU POLAKÓW Z ZAGRANICY ZWI
WIATOWEGO  Za PREZYDIUM 

yje Polska!  Niech 
ytek. onej na poężnie naszej uciemiObradujcie w duchu braterstwa, Ojczy

nej pracy” . e w zboBo
 Wam ęść zebrał. “Szczdla których sie Zjazd spełni te zadania,boko, c głwierz
obrad, lnychpomyyczeniaWam, Bracia Rodacy, W tym duchu przesyłamy

szej godzinie dziejowej. ężnajci
, któraby mogła i potrafiła dopomóc Polsce w jej  siłdobrze zorganizowan

 i  zwartwiecie, musimy stanowicy w wolnym yjrusyfikacji, my wolni ludzie, 
 zawisła złowroga chmura sowietyzacji i  nasznie dzisiaj, kiedy nad ojczyznWła

wielkie znaczenie. 
zuje graniczna przywiDo obrad Waszych, Panowie Delegaci, cała Polonia Za

.  współpracpełn
kiej wiecie, deklaruje zorganizowanej Polonji australijszków polskich w zwi

zkiem zek Polaków z Zagranicy, który jest zwiwiatowy ZwiZe swej strony 
. Kongresu czy Rady Polonji. nazw

h krajch polskiej diaspory, pod Francji, Belgii, Argentynie, Brazylii i wielu innyc
ach Zjednoczonych, dzyorganizacyjnego, jakie istnieje w Kanadzie, Stanmi
ałego porozumienia organizacji polskiej w Australii na wzór takiego st

y podwaliny pod utworzenie jednej naczelnej e połoPolonji Australijskiej, 
yciu społecznym tkuje nowy okres w e Zjazd WPanów zapoczWierzymy, 

. cipolsko
zek z  nasz zwi w obcym morzu i utraci siąćemy rozpłynci - mozgody i jedno

z współdziałania,  polskich na emigracji. Bez własnej organizacji, bepokole
 paru wiadczeletnich donie jest to frazes. Jeet to prawda zrodzona z długo

ci siła” , W jedno " słowa:cych w Ameryce towarzystw polskich widniejistniej
gwiach od 75 lat orsztandarach polskich górników we Francji, czy na ch

li na starych  zawsze wierne i wyblakłe hasła. Jecej prawdy zawierajNajwi
autorytet w oczach gospodarzy kraju zamieszkania. 

e posiadanie własnej organizacji podnosi ich najtrudniejszego okresu bytowania, 
e im dopomóc w przetrwaniu pierwszego, posiadanie własnej organizacji mo

e tylko , , instynktownie wyczuwaj ziemiRzesze polskie, rzucone na obc
nie. ycie na obczyciom, jakie niesie ze sobprzeciwno

 opór wszystkim nie stawiajęż od pclskosci, mść odpaorganizacje, nie chc
 własne  swe wysiłki, zakładajczKanadzie, czy w Afryce Południowej, Polacy ł

czy w Chile, czy to w Polonji Zagranicznej, czy to w dalekiej Wenezueli, 
e na wszystkich terenach ci widzimy, ci i niestałoPolaków, o ich swarliwo

ci organizacyjnej wiecie tezie o nieudolnosto głoszonej w Wbrew tak czę ś ś
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ralii za otwarty. Ogłaszam Pierwszy Zjazd Organizacyj Polskich w Aust

e, Pp. Delegaci w Waszych trudach. Bo
 Wam ęśćprawdziwie obywatelskim. Szczprzeto bez dalszej zwłoki do zgodnej pracy w duchu 

pmy . Przystciwdzie przez Panów za włae taka procedura uznana b, dzw dyskusji. S
, rzecz prosta, do udziału nieni s upowaWszyscy Delegaci, uczestnicy Zjazdu i obserwatorzy,

obradach. 
cych w ci delegatów uczestnicznie od ilodzie po dwa głosy, niezalereprezentowanej na Zje

dej Organizacji, kał na stanowisku, aby przyznaKomitet przygotowawczy Zjazdu stan
nienie z góry warunków głosowania. wyja

 koniecznem wydaje si, uchwałnych cały szereg waąćdzie musiał powzi Zjazd bPoniewa

cji. otwartej dla wszystkich przyszłej wspólnej organiza
ycieli, y z góry zaszczytny tytuł członków-zało nalereprezentowanych, którym przyzna

dzie olskich na tym Zjetylko zespół pp. Delegatów wszystkich organizacyj p
e  moąćdzie powziwzgltymktóre w postanowiezamiarem uprzedzaprosta, naszymrzecz

było, Wiceprezesa Bielskiego. Niedzie szczegółowej dyskusji po referacie p.który poddany
wariantach, opracował  projekt orgnizacyjny w parud P.T.D.li Zarzmygatunkowym. W tej

arzeężcinym obliczu iróskupiskami polskimi o bardzo nierazznacznie oddalonemi
dzy micicznowspółpracy i ł zagadnieniazamierzamy skomplikowazasposób rozwi

 do jakiego zmierzamy celu i w jaki nie spraw sobie wyrazdamyNiemniej przeto winniś  ć ź ę
ą ć ć  ą ś  ę
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Ad pkt. 3. 

cwe przemówienie. koliczno Miejscowy Duszpasterz, ks. ARCISZEWSKI, wygłosił o
 sprawy “Displaced Personos".  pod uwagwezm

e Delegaci w swych obradach specjalnie , c Zjazdowi powodzenia, wyraził nadziejyczi 
stwa polskiego duchowiedz TRZECIAK powitał zebranych, jako przedstawiciel  Ksi

zadowolni ogół Polonji Australijskiej. obrade rezultat tych, c nadziejajwyra
Zjazdowi powodzenia w swych obradach, yczyłz inicjatywy Zjazdu i wyraził zadowolenie

du Rzeczpospolitej, p. Minister GRUSZKA, który pnie przemówił przedstawiciel RzNast

ci Polskich”  - Sydney)oKs. Konrad Edmund Trzeciak (Fot. ze zbiorów “Wiadom
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 do emigranta?  chlebodawccimusi jeszcze bardziej zniech
 bardzo nieprzyjemna atmosfera, która bezwarunkowo  wytworzyposadzie, gdzie musi si

ował na tej samej c, aby niezadowolony emigrant dalej przymusowo pracCzy lepiej wi
.  ich ponownie zatrudnianiej nie chc i pó prac, gdy emigranci zmieniaj sicajzniech

e Australijczycy . Biuro Pracy twierdzi, e nic zrobiobecnego ministra i tymczasem nie mo
dze wielkich zmian i nowych zarz Biuro Pracy spodziewa sina pomóc poniewamo

kiej pracy, ale tymczasowo nie ężdow klimatycznych, czy poprostu fizycznie za cize wzgl
cych na natychmiastowe przeniesienie szego mamy wiele wypadków, zasługujWobec powy

wiadectwa lekarskiego.  do minimum i to tylko na mocy y to natychmiast ograniczynale
e  i e za wielu emigrantów zmienia prac, c uwagPracy w poszczególnych stanach, zwracaj

 do Głównych Biur , wysłał instrukcj34ce temu b. Minister Imigracji, p. A.A. Calwellmiesi
ci. Dwa kszych trudno bez najwi zmianna było jeszcze uzyskacy temu moKilka miesi

ród emigrantów. ce w wielu wypadkach wcej stosunki istniej mniejwiTo s

 emigrantowi. dem Pracy, ni z Urz sic mu jest daleko łatwiej porozumieod emigranta, wi
cie daleko lepiej zyk angielski oczywi zna jChlebodawca zaprzecza wszystkiemu, a poniewa

 nieistotne. e wszystkie jego skargi sh, posady, Biuro Pracy zawiadamia go po paru tygodniac
 zmiany ęćcych chj. Po przedstawieniu szeregu powodów i skarg, motywubyło tego robi

li wspominali, to im nie wolno cznym terminie pracy. Jednicy nie wspominali o 3-miesiurz
e  pracy. Biuro Pracy twierdzi, e nie wolno mu zmienia, Biura Pracy, dowiaduje si

 dó swojego  niszczy jego rzyczy i gdy wreszcie odwołuje sizupełnie nieodpowiednia, wilgo
le: praca. nieodpowiednia, namiot czy chatka e jest  wkrótcei  si przekonywujinni za

ycie, liwe dnie warunki i mo dobre wzglcie i dostajęś szczchlebodawcy. Niektórzy maj
 według uznania Jego nówego  i niedolcyrografem, który go zupełnie oddaje na dol

d drugim szego Biura Pracy, jest poniekchlebodawcy, warunki pracy i adres najbli
 i w którym jest podany adres jego czaje dokument, który mu wrbiedak sprawy, 

, nie zdaje sobie  posadc ofiarowan. I przyjmuj prawa, które mogłoby go obronima za sob
cia. Prawo? Wszak nie ce przysługuje mu prawo zmiany zaje za 3-y miesii zapewnieniem, 

 na duchu my. Pokrzepia si prac druge kilka tygodni zanim mu dadz momusiał czeka
dzie enie i be to zrobi złe wra, c siwiaj, ob jest ona zupełnie nieodpowiedniChocia

 pierwszej ofiarowanej pracy,  odmówidników w biurach pracy. Instynktownie boi siurz
 i niełaske na mocy cyrografu jest zdany na łask,  sobie sprawimaginacji, aby zda

trzeba zbyt wielkiego polotu i potwierdzone przez biuro pracy w danym obozie. Nie 
, co jest skwapliwie  prace zmienicach moe po 3-ech miesi, duchu Jedynie my

 na c rozczarowania. Emigrant pokrzepia si wi si. Zaczynaj domowpokoju, o ile ma słu
czasami nawet w  i mieszkanie w namiocie, chacie lub na strychu, a pewnia nu tylko prac

, który pozbawia go wszystkich praw i za-który podpisał, nie jest kontraktem, ale cyrografem
e kontrakt, sny emigrant konstatuje smutny fakt, dzie do Australii, nieszczDopiero po przyje

cach”. dnicy, “po 3-ech miesi mu urz jodpowiad“Tak"   pracna zmienimo
? Tak. Czy , o ile go posiada. Czy łatwo o pracdzie musiał nostryfikowauniwersytecki b

e dyplom ci w swoim zawodzie. Wie tylko, no, o ile mo praccy mu 2-letnlzapewniaj
 kontrakt,  i wiarci, Emigrant w Europie podpisuje z ufnoadn?  prawnopiek

 majadne. Jakcych do Australii?  podstawy prawne emigrantów, przybywajJakie s

faktyczna Polaków w Australii” . 
 wygłosił referat pod tytułem “Sytuacja prawna i 33 P. Konsul W. NOSKOWSKI

Ad pkt. 4.  

MILLER i pp. WOŁEK i KRYGIER. 
sekretarze - pani , RAKOWSKITRZECIAK i p.Ks. Dr. - cyGRUSZKA, wiceprzewodnicz

cy - Dr. : przewodniczaklamacjce Prezydium zostało wybrane przezpuj Nast
jedynie jako szef delegacji  P.T.D. 

puje adnej funkcji i od tej chwili wyste sam nie kandyduje do c, wiadczajZjazdu, o
zgłaszania kandydatur do PrezydiumSKI, poprosił Delegatów dopnie p. PONINastę Ń   
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rokiem 1947. 
lnicze, które były wydane przed wiadectwa rzemie tylko te komitet ten postanowił uzna

pnie am za wysoce niesprawiedliwe. Nastczenia kontraktu, co uwa do zakopodanie, a
 odrzuci jego eli ma kontrakt, to tak zwany Local Trade Committee. Ale, je płac i dobrprac

zku. W tym wypadku dostanie odpowiedni przydzielenie do zwiwiadectwo i uzyskaswoje 
e przedstawile, to o ile przyjedzie bez kontraktu, mokilkuletniej pracy w danym rzemio

wiadectwo wiadectwo czeladnicze, czy eli emigrant posiada fachowe danego emigranta. Je
 z takich spraw jest wykształcenie dnie go traktuje. Jedne Biuro Pracy bezwzgla, uwa

eli , je odwoła, do której emigrant mógłby si apelacyjnycia komisj do  powołaalbo te
 prawo zmiany pracy, e Dep. Imigracji powinien albo daam, cych spraw. Uwaszereg bol

 z nim obszernie by omówi na przyjazd do Sydney nowego Ministra Imigracji, aOczekuj

 odrzuca "Polish". śćkszo wichocia
 "Polish Ukr.",  zców, którzy podali si Ukraiść ilokontraktów. Liczba ta obejmuje pewn

olaków na mocy dziernika 1949 r. przyjechało do Australii 21.695 Pwojny do 20 pa
ca  temu od Wydziału Imigracji, od koObecnie według informacji, które dostałem kilka dni

 swoich  pracowników.  ci ostatni wyzyskuj, poniewazupełnie niestosown
 emigrantów u farmerów za a prace uwa, Emigracji. Min. Imigracji powiedział mi równie

 Min. osze przeczy, zupełnie instrukcji, wydanej przez tegwiadczenie powyemigrantów". O
danie żądniach uwzgldników Biura Pracy; którzy powinni w takich wypadkaurz

nie, wskazuje na brak; sympatji ze strony : “To wławypadkach, na co dostałem odpowied
ych ci u b. Min. Imigracji wspomniałem mu o paru podobnegnalnej bytnoPodczas mojej poż ś
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 naraziło na , gdy zachorowała, co jcy miała tylko jeden wolny dziegu 4-ech miesiw ci
wała od 7-ej rano do 11-ej wieczorem i jeden wypadek w okolicy Sydney, gdzie kobieta praco

tam . Pamie go dowolnie wyzyskiwae mo podoba i  tak długo, jak jemu simusi pracowa
e emigrant to jest nowoczesny niewolnik, który a słusznie, czy niesłusznie, cyrografu, uwa

tawami e pracodawca widocznie obznajmiony dokładnie z pods, ostatnich wydaje si
 ze wsi. W tych dwóch  z pracy domowej, czy testosunku pracodawcy do emigranta, pochodz

c, lej mówiciciwie, ce pracy, a właalenia, dotyczc zaka praca, jedynie więż to cichocia
 nigdy nie miałem. To samo dotyczy kanalizacji,  fabryczn na pracalezasadniczo za

, to , tartaki, rolnictwo /fermy/, domowcjeli podzielimy posady na fabryki, kanalizJe

ci Polskich”  - Sydney) (Fot. ze zbiorów “WiadomoskiAlfred Emeryk Poni
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cyjny ewentualnie zapłaci odszkodowanie. 
e Wydział Emigra-czone powodzeniem i  uwiee moje starania zostane przekonały, jednak

. Jestem , w którym jedna organizacja obwinia drug35Wydziału Imigracyjnego i I.R.O.
, mamy tu konflikt e gdy chodzi o zaginiony baga jeden fakt, na skonstatowastatkiem. Mo

 został wysłany innym  bagayłkdzie do Australii. W niektórych wypadkach przez pomprzyje
 po y, czy teo podczas podróMamy cały szereg wypadków zaginionych rzeczy, czy t

[“ ].  co niedzieldzinie chcemy je
 i czeni pracmy zmcioła, ale jeste do kocioła. “My lubimy chodzi do koniedziela jecha

 co  u gorliwych katolików, którzy ich poprostu zmuszaje pracuj, yło sistwo skarmał
 kilka, ale z drugiej znów strony: jedno  jest za daleko. Takich skarg miałem juść dojpiechot

 i nawet utrudnia jej wyjazd, a cioła w niedziel do kotnie zawozi jc protestantem, niech
e jej pracodawca, , ali sica na wsi, słusznie zupełnie sprzecznych. Np. jedna osoba, pracuj

niejszych sprawach, czasami  emigranci w najró sidu Opieki zwracajangielskiego. Do Urz
szczania wieczorem na kursy  miasteczka w celu ucz o przydzielenie do jakiegogdy prosz

cym na odludnych tartakach w lesie,  zmiany pracy Polakom, pracujkategorycznie odmawiaj
dzie skrócony: z drugiej strony Biura Pracy niej, albo ich kontrakt bobywatelstwo wcze

zyka, albo dostan dobrze jy nauczyli sie ci, któr, angielskiego i nawet łudzi obietnic
ca, aby ludzie uczyli si paradoks: Minister Imigracji słusznie zachMamy równie

.  prac przeniósł na innmomentalnie j
 promiejscowy U.P., na mojgorzkie wymówki ze strony pani domu. W tym wypadku ą śbę 
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ciu pracy, to o ile poczeli emigrant zachoruje nawet w kilka tygodni po rozlekarskim. Je
wiadectwem  potwierdzona e bytygodni rocznie na choroby. Choroba musi jednak

 od tygodnia do dwóch rmy przeznaczajasekuracji w wypadku choroby w Australii. Zwykle fi
 odszkodowanie. C h o r o b y: niema y zapłacici nalewydał orzeczenie, do jakiej wysoko

d  w t.zw. Compensation Court, aby s cywilnPo roku firma asekuracyjna wytacza spraw
as choroby, spowodowanej wypadkiem. firma asekuracyjna płaci pracownikowi przez cały cz

ciwie mierci, spowodowanej wypadkiem. Pracodawca, a włapracowników do £.4000 w razie 
 swoich  jest niebezpieczna, ubezpieczaj£.1000 w razie wypadku. Niektóre firmy, gdzie praca

kodowanie do  prawo australijskie, zwykła asekuracja wynosi odszWymaga tego zreszt
. zpieczonym przez, swego pracodawcpracy gdziekolwiek, emigrant jest automatycznie ube

cia  rozpocz te dwa zagadnienia? Z chwil przedstawiajstraty płacy w razie choroby. Jak si
 do ubezpieczenia w razie wypadku i  si, emigranci, odnoszsto zadajDwa pytania, które cz

ci Polskich”  - Sydney) Fot. ze zbiorów “Wiadomo.  (Tadeusz Saryusz-Bielski – 1920 r
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. tygodnia rocznie przeznaczonego na chorob
 termin choroby na konto wiadectwo lekarskie, nie straci płacy, bo mu wliczdostanie ś ą

ę

godzin. 
ść ilodn rozs pewncej, ni wi pracowae nie musz pracy i 40-godzinny tydzie

e w Australii istnieje  emigrantów, wiadoimigodzinnego tygodnia pracy, trzeba jednak u
 40- sina trzymabie domowej, gdzie nie mo miejsce na farmach i w słuemigrantów maj

ycia co do nie nadue przewae z referatu wnioskuje, P. JARECKI powiedział, 
. w jakich warunkach pracuje ogół emigrantów polskich

, dzina s tylko osoby nie zadowolone i z tego nie mo siniego i innych Polaków zwracaj
e do  na to,  zwrócił uwagprzyjmowania polskich tłumaczy. Ks. TRZECIAK równie

, a po drugie zmusza to władze australijskie do  umie wysłowidy lepiej sika
zyku  po pierwsze we własnym j pisane po polsku, gdyEmployment Office, pcwinny by

kszego  skierowane do wieli s". Skargi, zwłaszcza je listd daje na "czarnurz
 z emigrantami,  obchodzle siw, którzy  takich, pracodawcEmployment Office, gdy

 do kie warunki pracy, to trzeba natychmiast protestowaęż specjalnie citam, gdzie s
e pnie powiedział on,  w Australii przydzieleni. Nast do takiej pracy, do jakiej zostanść

e musze w Niemczech uprzedzano emigrantów, dz TRZECIAK stwierdził, Ksi

dyskusji. 
cy prosił Delegatów o zabieranie głosu w Po wysłuchaniu referatu Przewodnicz

 je nowemu Ministrowi Imigracji. , abym mógł ewentualnie przedłoto uczyni
, to proszałoby poruszyalenia, które nale za inne zagadnienia, czy teeli Panowie majJe

. pnej pracy. Tego mu nie przepuszcznast
 dług po otrzymaniu dzie.ewentualnie musiał spłacidzy, to beli nie ma pieniutrzymanie. Je

£.2-12-6 za  musiał stale płacidzie juc do obozu, bwiny z jego strony, to, wracaj
adnej  bez , z której go zwolniby na jeden tydzie choO ile dostanie prac. tygodniowo

szylingów  mu 5. Płacc na pracej, czekajdłuce iemigrant czasami siedzi trzy miesi
dzie do Australii nie do emigrantów. Po przyjepowanie odnopne niesłuszne postnast

 z nowym Ministrem Emigracji. Naprzykład y poruszyJest wiele innych spraw, które nale

Fot. ze zbiorów dr. Jerzego Łuk-Koziki.olskiego. Stanisław Łuk-Kozika w mundurze porucznika Wojska P
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zawodowych. 
zków , ktoby kierował.ludzi do odpowiednich zwi ktodym obozie powienien byka

. W  swymi członkami opiekujzków zawodowych, które sicie do zwi o przyj sistara
dy Polak powienien ci. Jego zdaniem kaadnych trudnoumowy co do pracy, nie było 

 konkretne e w wypadkach, gdzie istniały jakieSKI powiedział,  P. SKOWRO
czenie rodziny. adnej nadziei, na połci wypadków nie ma kszo osobno i w wimieszkaj

nie ony przewaowie i ęż, a jednak tu m rozdzieladzie sie rodzin nie bemigrantom, 
stw. W Niemczech powiedziano przyszłym mieszkaniowa, zwłaszcza dla mał

 emigrantów polskich jest kwestja czk bole głównP. KARWICKI powiedział, ż ą ą ą
żeń
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 komitety opieki przy organizacjach polskich, gdyna było stworzysobie, by mo
a on lników. Nie wyobra za rzemie si wykształcenia fachowego podaj naprawdmaj

e ludzie, którzy nie sto spowodowane tym,  czci szków zawodowych. Trudnodo zwi
 dosta sici moglnicy bez trudnoe wszyscy rzemieP. KORPOWSKI powiedział, 

organizacyj. 
ci członków wszystkich kszenia ilo do powi tepomocy jej członkom, przyczyniłoby si

 oprócz udzielania  skuteczna. Takie biuro przy organizacjach polskichtego biura by
 tylko wtedy mogłaby praca gdy o uznanie takiego biura przez władze emigracyjne, postara

y siledzy tym biurem, a employment Office. Jej zdaniem nacznika mi łnim mie
 biuro opieki, a przy rodku stworzykszym odym wieby przy organizacji polskiej w ka

k, c do tego, co powiedział p. RAKOWSKI, postaw wniosezujP. MILLER, nawi
ta do odpowiedniego "union’u".  przyjzosta

cie z łatwoba hotelowa moe słu na to,  uwagzków zawodowych. Zwrócił teZwi
 do  dosta siy w ich interesie, aby starae lenowoprzybyłych o wykształceniu fachowem, 

 wszystkich  informowae powinno si P. PRZYBYŁKIEWICZ powiedział, 
 takie biuro opieki. powsta

 Polaków, powinno śćksza ilo wirodku, gdzie znajduje sidym ozdaniem jego w ka
 i ych przeze jaknajlepiej do tego komitetu i spraw przedstawion siwładze tutejsze odnosz
e . P. RAKOWSKI stwierdził,  prac odpowiedni w ten sposób dostajzawódwych i te

zków  sie do zwilnicy zapisujiebiuro posyła emigrantów do odpowiedniej pracy. Rzem
 do Employment Office, które to b i.t.d. zwraca siTen komitet po wysłuchaniu skarg, pró

 poprawiło. czy i od tego czasu wszystko siPołudniowej Australii powstał komitet opieku
by domowej. Przy Polskiej Organizacji w przychodzi od pracowników szpitalnych i słu

cej skarg  najwie w Południowej Australii równieP. RAKOWSKI powiedział, 

ci Polskich”  - Sydney) Jan Dunin-Karwicki (Fot. ze zbiorów “Wiadomo
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czenia fachu. wiadectwa uko przedłoci, którzy mog
 tylko pi wstzków fachowych moge do zwiP. NOSKOWSKI powiedział, 

ku” . Z tego powodu 23 Polaków wyjechało do Polski. w r
 "z łopatwiadectwo, a wszyscy inni musieli pracowa odpowiednie one mogło byprzedło

 tylko tam, gazie te pod uwagwziniej rozczarowanych. Wykształcenie fachowe zostało pó
o było cinnie przyjmowani, dutku bardzo go i z pocz36przez Rats of Tobruk Association
wani”  e w Tasmanii, gdzie emigranci polscy byli “sponsoroWOŁEK powiedział, P.

ciach do prowadzenia takiego biura opieki. czasie i odpowienich zdoIno
 ludzi o dostatecznie wolnym źćyłoby to zanadto te organizacje i trudno jest znaleążobci

ś
 ż

ą ś ż
ź ę ę

ż ć ś ć ą 
ę

ż ą ą ą ć
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 o oficjalne uznanie.   si stara osobistymi kontaktami, ni posługiwalepiej byłoby si
. W sprawach polskich  nicia si zajczasu i niema w organizacjach odpowiednich ludzi do

akiego komitotu wymaga zbyt wiele komitetem przy tych organizacjach. Poza tym praca t
 z jakim na współprac i przypuszczalnie nie zgodzi si37tnie, jak Labour Partysamo niech

ród emigrantów tak nizacje narodowe wktórej cały szereg członków ona zna, patrzy na orga
 nierealny. Partja liberalna, j siNOSKOWSKI o asymilacji, wniosek p. MILLER wydaje je

 to, co powiedział p. Konsul c pod uwago, biorP. KOZUBOWSKA powiedziała, 
 ustawy co do pracy w szpitalach. istniej

e dział ks. ARCISZEWSKIEMU, asymilacji emigrantów. Zarazem p. NOSKOWSKI odpowie
y do jaknajszybszej kompletnej ążd de rzP. Konsul NOSKOWSKI odpowiodział, 

tnie na organizacje narodowe emigrantów.  d australijski patrzy nieche rzprawda, 
OWSKIEGO, czy to P. KOZUBOWSKA skierowała pytanie do p. Konsula NOSK

problemem zjednoozenia rodzin polskich. 
li sieby specjalnie zajstwa, SKI apelował do przedstawicieli duchowieP. PONI

ce 4700 osób,  hostele dla rodzin, mieszcz otworzy teWładza australijskie maj
 kooperatywy budowlane. ci stworzyły ju razem. Inne narodowo mieszkarodziny nie mog

e kszych powodów do skarg jest to, przesadnych i nieuzasadnionych. Jednym z najwi
o skarg jest cych w szpitalach. Ducej jest skarg od pracuj i najwiy na pracężksi
aleniaami do  z zao emigrantów zwraca sie duKs. ARCISZEWSKI, powiedział, 

dyskusji nad referatem p. NOSKOWSKIEGO. 
giem  obrady popołudniowe dalszym ciły siPo półgodzinnej przerwie rozpocz

 na obiad.  przerwdził półgodzinncy zarzodpowiednich wniosków. Przewodnicz
cia cowania tej dyskusji i wysuniobiadowej, poczem powołana zostanie komisja do opra

 po przerwie  dyskusj minut na t jeszcze pary pozostawie naledzienny postanowił on, 
dek y porzdu jednak na dunej dyskusji, ze wzgl tej ciekawej i waąćwskazane zamkn

a za e nie uwac, cy dr. GRUSZKA, twierdzpnie zabrał głos przewodniczNast

ci Polskich”  - Sydney)(Fot. ze zbiorów “WiadomoRyszard Krygier
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ci. innych narodowo
 emigranci . To praktykuj inny Polak mógł je dostaeby jaki tak,  skorzystanie zamierzaj

kania, o których słysze1i, a z których, sami biuro, do którego i Polacy zgłaszaliby wolne mias
 jakiee powinno istnie tak tragicznie. Ks. ARCISZEWSKI powiedział,  nato nie patrz

 ten problem i przez  oni sami maj specjalnej sympatji od Australijczyków, gdyspodziewa
na si i rozdzielania rodzin, to nie mo mieszkali chodzi o sprawe, jepowiedział, 

dz równieeli z prywaznymi osobnikami. Ksiodpowiedzialnymi organizacjami, ani
 do czynienia z e raczej wolały mie modowe bsprawach "welfare" czynniki rz

 Polaków, ale w ie siąńtnie patrzy na organizowd nieche wprawdzie rzKOZUBOWSKA, 
c do tego, co powiedziała p. zujKs. ARCISZEWSKI powiedział, nawią ą
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Ad pkt. 5.

cego o zwolnienie jej z tej komisji. obradach, poprosiła Przewodnicz
ci na  sekretarki, co wymaga jej obecnoe pełni funkcjdu na ta, MILLER jednak ze wzgl

 p. MILLER, P.  wkluczyeby do tej komisji teP. JARECKI postawił wniosek, 
, KORPOWSKIEGO. panów: NOSKOWSKIEGO, ks. TRZECIAKA, PRZYBYŁKIEWICZA

cych puj, do której proponuje nast na komisj spraw i przerzuci dyskusj tąćnowił zamkn
e posta-cy, Dr. GRUSZKA, który powiedział, pnie zabrał głos PrzewodniczNast

ci Polskich”  - Sydney)(Fot. ze zbiorów “WiadomoBolesław Korpowski
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uchwalona deklaracja ideowo -po1ityczna. 
ostałaby adnego zjazdu polskiego od 1939 r., na którym nie znikogo nie było“ . Nie zna on 

tyki, to “ tutaj by wogóle  daleko od polityki, ale gdyby wogóle nie było-poli sieby trzyma
e słusznem jest, cy, Dr. GRUSZKA, i powiedział, pnie zabrał głos PrzewodniczNast

politycznych. 
 poparcie i oparcie dla naszych władz my dae powinniP. JARECKI powiedział, 

. europejsk
 polityk sieby zajmowamy za daleko, federacji w Europie. Jego zdaniem jeste

yczenia co do emy uchwalae nie wie, czy moKs. TRZECIAK powiedział, 
adne programy polityczne. e deklaracja nie zaczepia o P. KARWICKI powiedział, 

by nawet na krótki okres. cho
 politykeby wyeliminowa jak najdalej od polityki. Apelował,  trzymamy sipowinni

e w tej deklaracji c zdanie, ajSKI, wyraPierwszy zabrał głos p. SKOWRO
nie. ta jednogłotego referatu deklaracja ideowa zostanie przyj

e wynikła z , c nadziejajcy zabrał głos, wyraciem dyskusji nad nim Przewodniczrozpocz
RNATOWSKIEGO. Przed Referat ideologiczny został przeczytany przez p. KU
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lana. redaktorów tej deklaracji przemy
boko przez  była głzku z deklaracj w zwi38dzymorzastw Mie sprawa pac, stwiedzaJ

 za nami. Prosił on o dowód zaufania,  sisto wstawiaje inne narody czzwłaszcza, 
czy łmy sisiednich i dla dobra naszej sprawy powinnistw sce obywateli patysi

my, seniu, w jakim my jestee w tym samym połoSKI powiedział, P. PONIŃ ż ż ś ą 
ą ń ą ś ę ą ć 

ż ę ą ę
ą ż ń ę ą ą ę

ś
 

e dwa tygodnie  a mianowicie,  nad deklaracjdzie miał wpływ na dyskusjfakcie, który b
c zebranych o cy, dr. GRUSZKA, zawiadamiajpnie zabrał głos PrzewodniczNast

. d szanowadu, i ten Rzci Rzgło ci ide, aby utrzyma konieczn i jest rzeczpodstaw
ąś jake zjednoczenia Polaków w Australii musi mieP. JARECKI POWIEDZIAŁ, 

wiecie. e ma on jeszcze znaczenie w ambasadora przy Watykanie, co jest dowodem, 
gle swego d Londynski ma jeszcze cie Rzlił,  podkreP. SZUSTKIEWICZ równie

, zamiast jakich 50.  20 zdacej ni nie wizdaniem jest ona jednak za długa i powinna mie
du Polskiego. Jego  Rzść i legalnośćgłolia cie podkre jest to, cy za niprzemawiaj

, to główny punkt  ideowli chodzi o deklaracjczłonków, z tego 84 byłych wojskowych. Je
e reprezentuje on stowarzyszenie, które liczy 154 wiadczył, P. SZUSTKIEWICZ o

 i piszemy o niej w naszej deklaracji.  spraw te zajmujemy siciwem, wła
 od dołu i dlatego jost zupełnie stwie demokratycznym wszelkie zmiany powstajspołecze

dzymorza, to, jak wiadomo, w  Federacji Mili chodzi o sprawpolitycznych. Je
dów  i przyjaciół, ale pozostaje tutaj ze wzgl do Polski, gdzie wielu z nich ma rodzinwróci

 napewno wolałby 40dy z "D.P."ci. Kaargumentów politycznych w sprawie niepodległo
 wszelkich  podstaw jest, zdaniem jego, głównśćPrezydenta i Naczelnego Wodza. Legalno

grafia p. dym obozie polskim w biurze naczelnika wisiała fotoe w kadowodem było, 
ski, czego d Londy. Polacy w Niemczech ogólnie uznawali Rz zarobkowemigracj

cji polskiej w Australii - P. KARWICKI zaprotestował przeciwko nazwaniu emigra
 mu uznania. y odmawiadem Polskim i nie nalee Konstytucyjnym Rzjednak

d nie jest dobrym to jest li nawet Rzdu? Je zadowoleni z rzwiecie wszyscy sgdzie na 
kich warunkach. Zresztęże pracował i pracuje w bardzo ci,  pod uwagąć wziale trzeba te

 nie jest doskonały, cie, trzeba przyznaski, który zna on osobid Londyrozgoryczeni. Rz
 chwilowo e s inaczej, to tylko dlatego, li teraz mówiwolnymi Polakami, a je

mi i  wolnymi lud byralii, bo chcjednak 99% emigrantów polskich wyemigrowało do Aust
ne, według niego  bardzo wae sprawy praktyczne sP. KURNATOWSKI przyznaje, 

ycia codziennego.  sprawy niejsze snajwa
ycia. Dla emigracji polskiej w Australii  tam  bojwróciła po wojnie do Polski bo si

 Polaków poprostu nie śćkszoy do emigrantów politycznych. Wi osób naleśćznikoma ilo
 i tylko  zarobkow. Jego zdaniem emigracja polska jest emigracj politycznemigracj

my e my jeste w swym twiedzeniu, nieszczery i wogóle cała deklaracja Jest nieszczera
 mu  Australii w tej deklaracji wydaje siśće Pean na czeP. KORPOWSKI powiedział, 

szy od naszego, o wiele niczyków jest zbyteczny - ich poziom kulturalny jest 
e "ukłon”  w kierunku Australij-yła,  zauwarównieKOZUBOWSKAzredagowana. P.

no  na nim. Sprawa federacji, jest jej zdaniem, niejaspiekło w Polsce i Niemczech zawiedli si
e ludzie, którzy przeszli e jest on zdegenerowany i  powiedziała, 39skiegodu LondyRz

e co do , jednakśće walczymy, o niepodległo z tym, P. KOZUBOWSKA zgodziła si

jmowej w Warszawie) Aleksander Heiman-Jarecki (Ze zbiorów Biblioteki Se
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 reprezentował: t.j. Klub Polski w Lithgow. , którprzygotowanej przez organizacj
p z dekleracji.  i przeczytał ustONGOŁŁOWICZ poparł deklaracjP. 

nie. jednogło
cie, ale ta w tym, czy zmienionym tekeby deklaracja została przyjy mu na tem, zale

e  powiedział, cy równie. Przewodnicz41stronnictwa poza stronnictwem Mikołajczyka
 wszystkie żąaleczenie stronnictw polskich i do tego zjednoczenia npiło połprzedtem nastą ą

ą ż ż
ż ż ę ś

ś
Ż ę ę

ę ą
 

 
 

dził  Organizacji w Australii prawie rok (1951/1952) spongołłowicz jako wiceprezes Rady Naczelnej PolskichJanusz Ż ę
 zwiedziło około  przez Department of Immigration. WystawzorganizowanNew Australians na objazdach z wystawą ą ę

u. arbitra
 w tej sprawie do  sie jest on gotów poddawiadczył,  w Melbourne. Oorganizacj

 legaln jedynOZIKA reprezentujdelegacjom z Melbourne. Jego zdaniem, on i p. ŁUK-K
 głosu dwom zieliP. SZUSTKIEWICZ zaprotestował przeciwko temu, by ud

dził głosowanie nad wyborem członków komisji. cy zarzPrzewodnicz
 wspomniano o walco o byt.  coby

e w deklaracji powinno yła, czeniem dyskusji P. KOZUBOWSKA zauwaPrzed zako
wietle dyskusji. 

 w SKIEGO, której zadaniom jest opracowanie deklaracjiKOZUBOWSKIEJ i p. PONI
 z dwóch osób, mianowicie P.  si, składaj komisjcy zaproponował powołaPrzewodnicz

dzymorza,  z wrogami Midziemy mogli mówidziemy reprezentacyjni, to bJak b
te.  zostały pocze kroki w kierunku federalizacji jucy odpowiedział, Przewodnicz

rodkowej. zjodnoczoniu w Europie 
 o , czy mamy odpowiednie kontakty, aby mówiboki. Zapytał te tak głpowinion by

 krótsza. Ukłon w kierunku Australii nie Polski. Deklaracja, zdaniem jego, powinna by
 do e zdaniem jego, mało kto z emigrantów wróci kiedyP. KORPOWSKI powiedział, 

lanie momentu politycznego.  przez podkrey ich zrapolityki i nie nałe
t do e wielu emigrantów polskich czuje wstrKs. ARCISZEWSKI powiedział, 

.  politycznbezsprzecznie emigracj
e obecna emigracja polska jest c, lajP. SZUSTKIEWICZ zabrał głos, podkre

ongołłowicz.ym zainteresowaniem. Fot. z archiwum B.  du. Australijczyków. Dział polski cieszył si300 tyś ę ż Ż  
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Ad pkt. 6.

SKI została wybrana. Komisja w składzie: p. KOZUBOWSKA i p. PONI
 z tym wnioskiem. SZUSTKIEWICZ zgodzili si

cy i p. ci swych organizacji. Przowodnicz z czynno zdawali sprawkiedy delegaci b
pnogo dnia,  do nast przeło spraweby tP. KURNATOWSKI zaproponował, ż ę ę żyć ę

ędę ę ś ą
ę

Ń

Referat organizacyjny.
BIELSKI.referatu organizacyjnego, który wygłosił p. T. S.

dku dziennego, mianowicie do pnego punktu porzpiono do nastpnie przystNast

 

ę ą ę ą
   

 z . W ten sposób rada ta składałaby siprzez nie Rady Delegatów poszczególnych organizacyj
cych i wyłonieniu h, obecnie istniej 3/ dalszym istnieniu szeregu organizacyj terenowyc

ca na:  trzecia koncepcja, polegaj wydaje siniejsz
 najsłusz-dnej. To te organizacji nadrzdkowa podporzorganizacyj, któreby nie chciały si

szczególnych zania jest zupełny brak egzekutywy w stosunku do po tego rozwi stronSłab
rodku. kszym o w najwidnej organizacji z siodzibnej od nich nadrzi stworzenie niezale

cych organizacyj w terenie  jest pozostawienie obecnie istnioj, organizacyjn form 2/ Drug

cych organizacyj. dotychczas istniej
lenie tradycji erenowych i przekreograniczonie swobody działania poszczególnych kół t

 tej koncepcji jest  stronkszych skupiskach. Słabrodku, a kołami we wszystkich wi
kszym dem Głównym w najwialii z Zarz 1/ Jedna organizacja polska na terenie całej Austr

co: pujcwj nast mniej wisi
ci to przedstawiajliwo. Mośćci form organizacyjnych na przyszłoliwomy do moPrzejd

  

, w tej sprawie władze australijskie. na to, jakie stanowisko zajm
gdu mierci bez wz i pozostaniemy nimi do  Polakami, chcemy nimi pozostae czujemy si

, stwierdzamy, ci i prawdziwej domokracji, jaka w tym kraju panujo obrony wolnośćgotowo
ci Australii, a nawet  Polaków wobec władz i ludność lojalnoc na tym miejscu pełnDeklaruj

wszelkie odruchy organizacyjne Polaków w Australii.
tnym okiem patrzyły na tpliwie niech niew władze tutejsze, btylko australijskie. To te

adnych innych ambicyj narodowych, jak dko Australijczykami bez liwie pr mostawali si
c jaknajszybciej o kraju swego pochodzenia i jaknajszybciej w teren australijski, zapominaj

kali eby nowi przybysze wsidu idzie w tym kierunku, du na kierunek polityczny Rzwzgl
e polityka władz australijskich i to bez  z tego,  sprawPozatem musimy sobie zdawa

.  i przykrczristo niewdzi, cz, bardzo odpowiedzialn honorowdzie, ona prac
e zane wysokie, ani nawet niskie pobory, ale  przywie do niej nie bzkiem, obowi

dzie przywilejem, ale e w tutejszych warunkach "władza" nie b z tego,  sprawsobie zdawa
owskich ambicyj osobistych. Trzeba wyrobionych i ofiarnych, a pozbawionych karierowicz

cej, prowadzonej przez ludzi społecznie cie działajężwymaga organizacji elastycznej i spr
dnie drogiej komunikacji, y trudnej, wzglrozproszenie Polaków na olbrzymiej przestrzeni, prz

 wielkie ównie sytuacja oraz specyficzne warunki Australii, jak rca siTa szybko zmieniaj

ci na wyrost." c do pownego stopnia "planowanie przyszłodniajuwzgl
 w przekroju chwili obecnej,  sytuacj zmian. Musimy jednak ocenianieaktualne i wymaga

 si za rok stadego z nas, mogce do przekonania ka słuszne i przemawiajwydawa
 si pewne koncepcje, które dzisiaj mogwiecie. To te rola Australii w  krystalizowasi

 tak, jak dopiero teraz zaczyna  dopiero wogóle krystalizowapolskie w Australii zaczyna si
ycie e  z tego,  sprawe zdawaciowo lub całkowicie zmienione. Pozatym trzeba sobięścz
dnie  przoz Zjazd uchwalono lub nie, wzgl bysugestje, które, jak zakładamy z góry, mog

lone tematy, poddajemy pewne  na pewno okre jci w dyskusji i sklarowachaotyczno
ąćncej wszystkich Polaków w Australii. Aby jednak uniktemat przyszłej organizacji, jednocz

ji na  zadaniem jego jest tylko danie materiału do dyskusdzie bardzo krótki; gdyReferat ten b
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izacyj w Austr[alii].Ramowy zarys statutu "Rady Naczelnej Polskich Organ

ycia społecznego w tym kraju. naszego 
 uchwały, które zadecyduja o przyszłym rozwoju ść zapaAustralii". Na nim bowiem maj

olaków w  dzisiejszy Zjazd "Pierwszym Zjazdem Zjednoczenia P juw Australii, nazwa
ycia organizacyjnego  rozwój naszego ycznydu na histor, aby ze wzgltylko siebie, proponuj

cych jednak, w danej chwili ci naszej Polonii, reprezentujoraz wybitniejszych osobosto
prywatnych  zarówno z przedstawicieli organizacyj, jak i osób ukonstytuowanym i składa si

wo e dzisiejszy Zjazd nie jest jeszcze ciałem prawidłonie od tego i mimo, Niezale

dnie Posłowie do Zjednoczenia. poszczególnych Organizacyj, Delegaci, wzgl
brania  poraz pierwszy, wybrani prawomocnie przez walne zeZjednoczenia przyjad

cej za rok, kiedy na Zjazd ycie dopiero mniej wiProjekt ten byłby wprowadzony w 

australijskim. 
rodku kszym ocym organem w najwidujczłonków. Prezydium "Rady" jest stale urz

ród jego z Zjazd "Rady" z powykonawczym byłoby Prezydium, wybierano na rok prze
ustralijskiej a jego organem "Rada" jest jakgdyby ciałem ustawodawczym Polonii A

ci od potrzeby. nociej w zaleęśdnie cz conajmniej raz na rok, wzgl“Rada" zbierałyby si

na Sejm Polaków Kanadyjskich". 
 "Posłami  sije, nazywaj, a delegaci, wysyłani przez poszczególne organizac43Kanadyjskich"

, a w Kanadzie “Sejmem Polaków 42skiej” "Kongresem Polonii Amerykanazywa si
e w Ameryce podobne ciało , daja zadecyduje o niej obecny Zjazd. Dla informacji po
Zreszty nazwa nie jest istotna,  "Rady Naczelny Polskich Organizacyj w Australii” .  jnazwa

 i proponuje  organizacyjn form ostatniPolskie Towarzystwo Domokratyczne popiera t

 w Australii. Poloni
 zorganizowana cym całzentujcym wszystkie polskie organizacje w terenie i reproJednocz

byłaby demokratycznym ciałem, reprezentantów wszystkich organizacyj terenowych i 
ą ą ą
ę
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Deklaracja Ideowa.

 
 

Cele "Rady Naczelnej"

politycznej w Australii. 
ku jakiejkolwiek partii dziem w r nigdy narzPolskich Organizacyj w Australii" nie stanie si

e "Rada Naczelna ci, stwierdzamy,  do narodu australijskiego, jako całość lojalnonasz
du na yciu politycznym, ze wzgl zainteresowania w australijskim e mieaustralijskimi i mo

niej obywatelami dzej czy pó pr z nas stanie siśćkszoe widu na to, Ze wzgl

munizmu. 
tkiem ko-, za wyj partyjnśćnodu na ich sympatje lub przynaleci bez wzglprzeszło

 przede wszystklem działaczami o nieposzlakowanej wybierani do "Rady" musza by
adnego "klucza partyjnego", ale ludzie, i interesów jakichkolwiek stronnictw politycznych, an

tem widzenia  pod k odbywa si"Rady" w poszczególnych organizacjach nie mog
e wybory do cych jaklekolwiek stronnictwa polityczne. Takadnych grup reprezentuj
dzie oficjalnie yjna, a w łonie jej nie b"Rady". Pozatem "Rada" jest apolityczna i ponadpart

 polityczn postaw" w zachodnim zrozumieniu tego słowa, jest jedynśćdemokratyczno
ce rzecznikami jakiegokolwiek totalitaryzmu. Ta Warszawskiego, lub inne organizacje, b

du ce agenturami Rz organizacje, b bylone, a wykluczone od udziału w nim muszokre
ej  tylko takie organizacjo, jak wy byPolskiego. Reprezentowane w "Radzie" mog

 Narodu  władz legalnd Polski w Londynie, jako jedyncych Prezydenta i Rzuznaj
stwa Polskiego i ci Pacych na stanowisku pełnej suwerennoSowietów, Organizacyj, stoj

cych dzisiejszego stanu Polski, jako satelity ciowych, nie uznajOrganizacyj Niepodległo
 polskich est emanacj “Rada Naczelna Polskich Organizacyj w Australii" j ą
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Delegaci do "Rady"

poszczególnych skupiskach. 
wiaty w rodków opieki, kultury i oposzczególnych organizacyj i stworzenie o
mpetencji yciem organizacyjnym i społecznym przez rozdział ko6/ Kierowanie polskim 

sporach. 
 w tych rodkach, wzgl. arbitrao5/ Rozstrzyganie sporów organizacyjnych w polskich 

Australijskich. 
wobec Naczelnych Władz 4/ Reprezontowanie Polaków w sprawach zasadniczych 

 Narodowej Polaków na emigracji. 3/ Ewentualny wybór delegata lub delolgatów do Rady
ym.). du i to zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywn Rzęćgnipoci

 wobec dzie miała prawo wypowiadania si", przyczem "Rada" bdu przez "Radwobec Rz
dzie atwo polskie w Australii reprezentowane bPełnomocny, o tyle na odwrót społecze

d, Minister rzez Rzdu Polskiego na terenie Australii jest, mianowany preprezentantem Rz
du Polskiego w Londynie, (O ile 2/ Reprezentowanie Polonii w stosunku do Rzą

ą ą
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ą ą

ś ż

ż
ś ś

 

Fundusze.

 50. ni
 mniejsza  jednego delegata, nie powinna bye delegowa członków, jaka mośćMinimalna ilo

cych wkładki. dych 100 członków, płacdzisiejszy Zjazd, np. po jednym delegacie na ka
rzez dom danej Organizacji, według kłucza, uchwalonego pZebraniach narówni z Zarz

 przez swoje Organizacje na dorocznych Walnych  wybierani są
ą

ż ą
ż ć ć

ż

Władze.

j.  brali udział w Zjazdach na koszt swoich organizacyDelegaci na Zjazdy "Rady" b
ne subskrypcje na dany cel. dzie ogłaszała dorafunduszów na cele specjalne "Rada" b

ci posłów, W wypadku potrzeby  do wysyłania odpowiedniej ilozarazem legitymacj
byłaby  składek wpłacanych przez poszczególne organizacje śćposzczególne organizacje. Ilo

u od wkładek członkowskich przez administracyjne, opłacanym w postaci małego procent
etom wegetacyjnym na cele  Prezydium "Rady" dysponuje małym budż

ę ś
ę ź

ędę
 

Wniosek 1. Dotyczy zasady st

zacyjne: 
ce konkretne wnioski organi-pujył nastPo odczytaniu referatu p. T. S. BIELSKI przedło

"Rady". 
pny Zjazd  Organizacjom wybór delegatów na nastliwi dzisiaj, aby umouchwalony ju

 do wyboru delegatów musi bycy sidzie. Punkt, odnoszpnym Zjezatwierdzenia na nast
 "Radzie" do ione b z dzisiejszej dyskusji na temat "Rady" i przedstaw siwyłoni

 na podstawie wytycznych, jakie bobecnego Zjazdu. Statut ten i regulamin opracowane 
e Prezydium, wybrane w czasie Szczegółowy statut "Rady" i rogulamin obrad opracuj

Delegatów. 
danie conajmniej jednej trzeciej żą Prezydium, lub na  zwołany przez uchwałe byZjazd mo

dnie w razie wypadków nadzwyczajnej wagi, podstawie uchwały poprzedniego Zjazdu, wzgl
zydium na rodku polskim w Australii. Zjazd "Rady" zwołuje Prekszym o w najwimieszka

cy, przynajmniej jeden sekretarz i skarbnik muszprzez rok, przyczem przewodnicz
trwa pców, dwóch sekretarzy i skarbnika. Okres kadencji cego, dwóch zastprzowodnicz

 w czasie "Zjazdu" Delegatów przez wybór  "Rada" konstytuuje się
ą ę

ą ą 
ć ę ś

ę
ż ć ę

 

ędę
ą ę ędę

ę ź ę ę ć 
ż ż ć ę

ż ę ę

worzenia wspólnej oranizacji. 

Wniosek 2. Dotyczy zmiany nazwy.

 Polskich Organizacyj w Australii.  Naczeln Rad jnazwa
iowe w Australii i ść wszystkie Polskie Organizaje Niepodległo, jednoczorganizacj

ycia  do stanawia powołaZjazd Delegatów Organizacyj Polskich w Australii po
 

ć ż
ę ącą

ć ą ą ą
 

Wniosek 3. Dotyczy wybor

Naczelna Polskich Organizacyj w Australii. 
dzie tylko "Rada  Polaków w całej Australii b reprezentacjMelbourne, Sydney" i.t.p., gdy
zek Polaków w zek Polaków w Australii", ale "Zwi np. "Zwi onaby nie nazywały si

ny swej nazwy w tym sensie, Zjazd Delegatów wzywa wszystkie Organizacje do zmia
 

ę ę ą ą
ż ą ę

u Delegatów. 



100
__________________ ___________________________________________________

Dokumenty  

Wniosek 4. Dotyczy funduszów.

 jednego Delegata jest 50. wystawi
e  mo członków, jakśćcych składki. Minimalna ilodych 100 członków, płacDelegat na ka

ci: 1 aniach, w ilo przez swoje Organizacje na dorocznych Walnych Zebrwybierani b
 Delegaci na Zjazd Rady Naczelnej śće na przyszłoZjazd Delegatów postanawia, ż

ędą ś
ż ą ą ż

ć

Wniosek 5. Dotyczy władz Rady Naczelnej.

Naczelnej po 1 sh. rocznie od członka Organizacji. 
 na cele prac Rady  wpłacae organizacje bZjazd Delegatów postanawia, 

 
ż ędą ć

Wniosek No.1,
nktami. punkt po punkcie i głosowanie nad poszczególnymi pu

c prowadzenie dyskusji ujdz TRZECIAK zabrał głos w kwestji formalnej, proponKsi
cego. dyskusji przez przewodnicz

piło otwarcie eniu wniosków NN 1, 2, 3, 4 i 5 nastczeniu referatu i złoPo zako

polskim. 
rodku kszym odzie stale w najwi be trzech członków tego Prezydium przebywa b/ 

karbnik. składzie: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz i s
acyj w Australii w  Władze Tymaczasowej Rady Naczelnej Polskich Oraniz a/ wybra

Zjazd Delegatów postanawia: 
 

ć

ż ć ę ę ś

ń ż ą
ą

ą ą

Wniosek No. 2.
lnie. ty jednomy. Wniosek przyjSKI wycofuje poprawkP. PONI

ciowe.  za utrzymaniem słowa "NiepodległoP. KORPOWSKI wypowiada si
Melbourne. 

 przez Stowarzyszenie w ciz radostworzenia "Rady". Inicjatywa P.T.D. jest powitana 
śće sytuacja w Melbourne wykazuje koniecznoP. SZUSTKIEWICZ stwierdza, 

. liciowe" skreSKI proponuje, aby słowo "NiepodlogłoP. PONI
 
Ń ś ś ć

ż  
ś ę

ę ś
Ń ę ę ś

Wniosek No. 3.
lnie. ty jednomyWniosek został przyj

nia powstanie nazwy. wyja
SKI  nazwy. P. PONIP. PARNES wzywa P.T.D. w Australii do zmiany swojej

.  nieporozumieąćMelbourme i popiera wniosek, by unikn
zek Polaków w Australii", "w nia nazwy "ZwiP. SZUSTKIEWICZ wyja

nia praktyczne znaczenia wniosku. Ks. ARCISZEWSKI wyja
zmusza. 

 nie e wniosek "wzywa wszystkie organizacje do zmiany, ania, P. BIELSKI wyja
 wniosok, jako zalecenie. proponuje traktowa

 w sprawie pozostawienia nazw stanowych i nieSKI udziela wyjaP. PONI
 nazwy poszczególnych organizacji. P. RAKOWSKI proponuje pozostawi

 
ć

Ń ś ń
ć

ś ż

ś
ś ą

ń
Ń

ś
ę ś

miała jeden głos. 
 l00 członków, ca mniej nida organizacja, liczP. KORPOWSKI proponuje, by ka

ozłonków. 
ej 50 enia co do organizacji, majacych. poniP. KOZUBOWSKA wysuwa zastrze

 do opracowania przyszłemu Prezydium. szczegóły zostawi
 do zasadniczego zarysu, a  siP. GRUSZKA proponuje, by w dyskusji ograniczy

 niebezpiecznem,  sie okaza to mogdy
 głosu jedynie od wpłaconych składek, niaP. DUNIN-Karwicki pragnie, aby nie uzale

nych składek. 
ci od wpłaco-noSKIEGO - delegaci w zaleP. WOŁEK popiera zdanie p. SKOWRO

ci wpłaconych składek. ci od ilonogłosu w zale
 jednego cej ni prawo do wiSKI proponuje, by 1 delegat mógł mieP. SKOWRO

 słowa "Delegaci na Zjazd Rady Naczelnej". P. dr. GRUSZKA proponuje wstawi
 jeden głos. cej ni wie miedelegata. Jeden delegat mo

ci 50 członków na jednego  ograniczenia ilośćnia celowoP. KURANTOWSKI wyja
 

ś ś
ż ć ę ż

ć
Ń ć ę ż

ż ś ś
Ń ż ś

ż ć
ż ż ć ę

ć ę
ć

ż ż

ż ą ż
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Poprawki:
cych składki". "płac

li składki do Rady z innych funduszów. Proponuje skree opłacaorganizacja mo
 dana cych. składki", poniewa słowom "płacP. RAKOWSKI sprzeciwia si

ci członków.  głosów według ilośćda organizacja ma iloe kaa, JARECKI uwaP.
Polaków w Australii  - ustalenie %. 

000 e 50 członków jest to minimum. 50 w stosunku do 20,a, P. SZUSTKIEWICZ uwa
dy członek danej organizacji ma prawo głosu. e kaa, SKI uwaP. SKOWRO

, Rady Naczelnej przyzna
danie mandat do żą   50 członków, Prezydium Rady Naczelnej mogło na ich niść ilomniejsz

ce li idzie o organizacje, posiadajONGOŁŁOWICZ stawia wniosek, aby, jeP. 
organizacji. 

cemu rozbiciu poszczególnych  temu, jako sprzyjajP. BIELSKI sprzeciwia się ą

Ż ś ą
ą ż

ć
Ń ż ż ż

ż ż

 ż ż ż ś
ę ą ż

ż ć ś ć 
ą

 Wniosek No. 4.
. cych si głosów przy 2-ch wstrzymujcikszoty wiWniosek przyj

niona w stosunku 100 do jednego. organizacja jest upowa
ci delegatów, do jakich dnie taki ich iloczyn, jaki wynika z ilotylko jeden głos, wzgl

e  mody z delegatów na Zjazd Rady Naczelnej posiadaWniosek p. BIELSKIEGO: ka
głosami przeciwko 2-um. 

nie. P. RAKOWSKIEGO – 7-ma ta jednogłoONGOŁŁOWICZA przyj p. Ż ę ś

ż ć ż
ę ś
ż

ę ę ś ą ą ę

Wniosek No. 5.
 kwartalnie". ta poprawka ks. TRZECIAKA "wpłacaPo dyskusji zostaje przyj

 
ę ć

Wniosek No. 6.
. cymi siwstrzymujWniosek No. 5. zostaje uchwalony 10 głosami z 3-ma 

a/. 
ka ks. TRZECIAKA do pktu Po dyskusji odpada wniosek p. KOZUBOWSKIEJ i popraw

 do uchwalenia kompetencji Prezydium. ąćodsun
, składu Prezydium,  wniosków, dotyczP. KOZUBOWSKA proponuje, aby spraw

pców". dzie z 3-ech członków plus 3-ech zast b siskłada
 do pktu a/ "Prezydium pnie poprawk; nastsza dyskusjpolskich", która wywołuje dłu

rodków , do pktu b/ "w jednym z głównych oKS. TRZECIAK proponuje poprawk
  

ę ś
ż ę ę ę

ć ę ę ę
ę ącą

ą ę

 obrad.Drugi dzie

 rano.  9-tpny, na godzinnast
g obrad zapowiedziano na dzieto. Dalszy ciNa tym o godz, 18-ej obrady zamkni

nie. Prezydium. Wniosek przechodzi Jednogło
stwa Polskiego, zaproszony przez  reprezentant DuchowieDo Rady wchodzi równie

 p. BIELSKIEGO 
ż ń

ś

ę ą ń 
ę ę ą
 

ń

dek dzienny.Porz

35 przy 18 obecnych. 
cego o godz. 9 min. rzewodniczW dniu drugim obrady Zjazdu otwarte zostały przez P

 
ą

ą

ycie Polonii Sydneyskiej. Wspólne stanowiły od 4-ech lat główny bodaj nasz wkład w 
imprezy kulturalno-artystyczne Akcja odczytowa na wysokim poziomie oraz rozliczne 

urze. australijskiej o istotnym obliczu Polski i jej kult
stwa i opinii ormowanie społeczezaspakajanie potrzeb kulturalnych członków oraz inf

dzy innemi celem Towarzystwa jest e miW statucie P.T.D. w pkcie 3-im czytamy, 

wiatowych:  kulturalno-ocy zagadnieSKI wygłosił referat dotyczP. PONI
ty. SKIEGO. Wniosek został przyj- referat p. PONI

e" dek obrad najpierw pkt. 7-go "Zagadnienia kulturalncie na porzdku dziennego, a wziporz
cy zaproponował niekontynuowanie pkt. 6 Wobec braku niektórych Delegatów, Przewodnicz

delegacje. 
ne  przedstawiony przez odnoStan organizacyjny poszczególnych skupisk polskich,9.

Referat: Opieka Duszpasterska /Ks. ARCISZEWSKI/ 8.
SKI /, Zagadnienia kulturalne, referat / P. A. PONI7.
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wiatowo-naukowy, którego uktor ona cały nasz kontynent wysoko wykwalifikowany instr
lonii Australijskiej działał e wskazanym, aby przy przyszłej Radzie Naczelnej PoByłoby mo

. żądzy starszymi, a młodzieduchowej mi
ci czno do umacniania łby sitniania w sprawach kultury narodowej i przyczyniałozoboj

eciwdziałałoby skutecznie procesom i czytelni polskich w poszczególnych skupiskach prz
dzenie odpowiednich bibliotek dzy młodym, a starszym pokoleniem. Urzideologicznej mi

zyka i wspólnoty bie rozbicia rodzin polskich przez brak wspólnego jy, lecz o gromłodzie
wynarodowienia naszej stwie szybkiego tu jedynie o niebezpieczeci. Nie myprzyszło

dzieci i rodziców w dalszej warunkach emigracyjnych, ale i harmonijny stosunek 
cego w niezwykle niebezpiecznych odpowiednie wychowanie młodego pokolenia, wzrastaj

y w znacznym stopniu nie tylko zania zale od jego rozwi pp. Delegatów, poniewauwag
 szczególn zwrócice to zagadnienie pragnci o Polsce. Na palelementarnych wiadomo

zyka polskiego i eci w celu nauki jzagadnienie tworzenia specjalnych kompletów dla dzi
ne  bardzo wae siążi kursów wiedzy o Polsce i pracy samokształceniowy wZe spraw

 zainteresowanych. ążwykładów musiałyby obci
powielanie e koszty ewentualnych przejazdów, wykładowców, czy  jest rzeczy, Oczywist

niom. tnie, współpracy i pomocy nowopowstałym stowarzyszeymy chdziedzinie słu
wiadczenie w tej  pewne doca juajposzczególnych skupiskach. Jako organizacja, posiad

dnie do kierowania kołami samokształceniowomi w korespondoncyjnych, wzgl
by kursów kursów, lub chociawykładowców, zdolnych do poprowdzenia tego rodzaju 

 odpowiednio przygotowanych ść w Australii dostateczna iloPosiadamy obecnie ju

j. wykorzystane dla infiltracji propagandy warszawskie
 krajowych nie mogło bynie nad tym, aby studjowanie współczesnych przeobrajednocze

c , czuwajstwa krajowego. Z tem musimy uporczywie walczy społeczecitwórczo
yciem i ci z cznodej emigracji grozi zatracenie organicznej łci polskiej. Karzeczywisto
, ocenrodu, a zarazem trzeci kulturalnych, cywilizacjnych i innych naszego nawarto

śćwiadomoctwa ród wychodc wbiajpogłhistorii, literatury, geografii i ekonomii Polski, 
tury, dnie cykle odczytowe, któreby obejmowały sprawy kulzakresie tego typu kursy, wzgl

 w swoim rodek polski w Australii winien zorganizowakszy ody wie kaamy, Uwa

praktyczne znaczenie. 
czych miałyby ogromne , kursów wiedzy o Polsce, które w warunkach wychodśćcało

cych pewn, tworze nie zdołał przeprowadzi, mianowicie całej pełni swych zamierze
ł w gne w akcji tej nie osi, d zdawał sobie sprawnie od tych słów uznania ZarzNiezale

 tematyki. śćnorodnoró
du na wysoki poziom programów, jak i bogatsze uznanie ze wzgl na najwyP.T.D. zasługuj

wiatowe e imprezy kulturalno-omie z 4.IX.1947, które stwierdziło, ci w piszczególno
wiatowego Zw. Polaków z Zagr., a w artystycznogo uwypuklone zostało w odezwach 

rodka intelektualno-ywego polskiego ocia w Sydney Znaczenie utrzymania i rozwini

d. przez Zarz
na  współpracuje specjalna komisja artystyczna, powoła, z któr ekipintelektualno-artystyczn

 naszcymi dodatnio uzupełniartystami lub innymi wybitnymi fachowcami, mog
 z nowoprzybyłymi uczonymi, dziennikarzami, śćczno, ł o stał. Staramy siprzodstawie
cych znacznie zwykły poziom amatorskich szajdzania imprez, przewyobocnie urz

liwia juo umociowo z fachowym przygotowaniem w tej dziedzinie, cęśartystycznym, cz
tpliwym talencie  osoby o niewzdobyło prelegentów na wysokim poziomie, Jak równie

ród swych członków P.T.D. Z potowarzyskich w których uczestniczy od 50-200 osób. 
 naogół w ramach naszych coniedzielnych zebra zamykała siśćOmawiana działalno

dobrych stosunków z gospodarzami tego kraju. 
wego, ale i wzajemnego zrozumienia i inicjatywami nie tylko z punktu widzenia propagando

ytecznemi  bardzo polijskimi okazały sizebrania polsko-australijskie z prelegentami austra ę ż
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. 45SKIEGO i p. OTOCZY44NIARSKIEGOKU
. cy GRUSZKA powitał 2 delegatów z Moorebank pp. in Przewodnicz

Naczelna.  
 przyszła Rada  winna kierowa twykorzystane przez prelegentów miejscowych. Akcj

 byek, a materiały nadesłane mogąży brak literatury i ksimateriałów. Prowincja odczuwa du
w celu wykorzystania miennie, zwłaszcza apeluje w tej sprawie do P.T.D. wiatowego pi

zki wymieniały swoje odczyty z działu kulturalno-RAKOWSKI proponuje, aby Zwi
ardzo kosztowna, wobec tego p. zaproszonymi prelegentami, jednak akcja taka jest b

 z organizowanie zebratpienia odcinek kulturalny. Prelegent zaproponował bezw
zków jest  naszych zwie jednym z czołowych zadaP. RAKOWSKI twierdzi, 

ego znaczenia. ciach Polskich” wobec jego du“Wiadomo
ci referatu w cy GRUSZKA proponuje wydrukowanie w całoP. Przewodnicz

li udział: W otwartej dyskusji wzi

ctwa polskiego. wychod
ci o sytuacji Kraju i duchowym obliczu  polsko-australijskich prawdziwe wiadomozebra

ci z okazji mieszanych c w szczególnolanej propagandzie Polski, rozpowszechniajpomy
 praktycznie  usług najlepsz poszczególne nasze skupiska oddadz metodc tStosuj

d, stowarzyszenia. z rzjów wobec członków australijskich, popieranego prze
ratury swoich kra-piewem i.t.p., pogadankami na tematy historii, litecami, narodowymi ta

 sie nowoprzybyłych produkujCultural Association, w toku których przedstawiclel
 na podobnych inicjatywach New Australians c siimprezy polsko-australijskie, wzoruj

cielne i.t.p. wypada organizowata kowiuroczystych okazjach, jak rocznice narodowe i 
. Perjodycznie przy e stowarzyszeci tychprzychylnej opinji australijskiej o działalno

 niewytpliwie do urobienia zyniłoby siułatwiania im tego przez nasze stowarzyszenia przyc
dnie zyka angielskiego, wzglcanie Rodaków do nauki jprogramowo zaznaczona. Zach

nie i  wyraeniowa polsko-australijska musi by zbliśćnaszej akcji kulturalnej działalno
 w ramach . Dlatego teśćyteczno i uść ich colowo z ich istnieniem i uznaj sipogodz

raju, tem łatwiej Australijczycy charakteru klubowego, co odpowiada zwyczajom tego k
dziemy do  je badziemy naszym stowarzyszeniom, im bardziej ogranicz bnazwy nadawa

Im mniej szumne li nie na formalne sprzeciwy ze strony gospodarzy. ci, jena morze trudno
 be innego typu inicjatywy organizacyjne natrafia,  z tem liczypodczas gdy musimy si

lnie rozwija mogły pomy sistwie australijskim, bk w społeczewisympatyczny odd
źć znale kulturalny i mog pracciowce wartostowarzyszenia polskie, prowadz

du wszelkie  tutejszego rz asymilacyjn i polityk miejscowcone tradycjwi usadach ni
na odmiennych za-ci organizowania wychodzctwa polskiego w Australii tpliwe trudnoniew

du na . Ze wzgly wagzuje do tej dziedziny duZwiyzek Pol. z Zagranicy przywi
wiatowy e , tembardziej,  w tej dziedzinie zainteresowanie i czynne poparcieokaza

y. Nasi działacze społeczni winni ród naszej młodzied wnaturalny pkierunku istnieje j
warzyszeniach sportowych. W tym sportowe, lub polskie oddziały w australijskich sto

lskie kluby  zespalania młodszego zwłaszcza pokolenia byłyby po formBardzo wskazan

 w Sydney kilka osób dobrej woli. którego pracuje ju
 nawet polski teatr objazdowy, nad stworzeniem ci mógłby powstaartystów. W przyszło

czne itp. przy udziale fachowych naszych przez amatorskie kółka teatralne, chóry, kółka muzy
 perjodycznie artystyczno-rozrywkowe imprezy ałoby podejmowarodowiskach Polonii nale

dzy rodakami w poszczególnych ycia miW celu wytworzenia przyjaznego współ

ce.  imponujwiaty sctwa i okatolickich, których dokonania w dziedzinie szkolni
 yczliwe poparcie ze strony australijskich czynnikówdzie na  w pierwszym rzliczy

 mogły  polska, przyczem bżą w Australii młodzie pomocy i opieki nad studjujakcj
ąć winny w tej czy innej formie rozwinnaukowym, uniwersyteckim i.t.p. Organizacje polskie

wiatem osunków z australijskim zadaniem byłoby pozatem utrzymywanie przyjaznych st ś
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 Wniosek Prezydium
rodków, aby zapraszały prelegentów. szych terenach. Apeluje do innych owania na najbli

W sprawie prelegentów stwierdza brak zaintereso-cy zamyka dyskusj Przewodnicz
 na tym odcinku.  pracujInne grupy narodowe ju

dzie.  tylko omawianiem jej na Zje siczydnym i ta sprawa nie powinna zakopierwszorz
y jest zagadnieniem . Zagadnienie dokształcania młodzieśćci na przyszłoliwoksze mowi

wiadectwa australijskie, a to daje cych y na wykwalifikowanych robotnikach, posiadajzale
. Australijczykom  dokształcajty czas nauk zaj winna miestwa. Młodzieduchowie
 w tej sprawie do ywania trunków i dlatego apelujstwo naduojczystego, 2/ niebezpiecze

zyk angielski i zapominanie y jest przede wszystkiem 1/ j młodzie. Troskdouczenia si
liwienia szaremu człowiekowi  umośćla celowoONGOŁŁOWICZ podkre P. 

.  kulturalnmaterialnej Polaków i braku czasu na prac
 z sytuacji  sobie sprawy zdawa na własne siły; naleAustralijczyków i raczej liczy

 pomocy  nadziej przesadn siy łudzie nie nale P. KOZUBOWSKA stwierdza, 
. specjalna komisj

, an rozpracowane przez przyszłe Prezydium, przez powołzagadnienia kulturalne powinny by
. Poruszane  tych zagadnieśćnola wacowych podkrecy w słowach ko Przewodnicz

spraw i rozgrywek osobistych. 
szanie SKI w odpowiedzi p. SZUSTKIEWICZOWI prosi o nieporu P. SKOWRO

ralii.  w skład Katolickich Organizacji Studenckich w Austśćpowinny wej
polskich, które e wskazane jest stworzenie organizacji studenckich a,  studentów i uwaspraw

 jest to sprawa indywidualna. Porusza równie, gdy spraw t siniej, nie powinien zajmowa
ci. Zjazd, według  polskozrzekaniem siprzyjmowanie obywatelstwa australijskiego nie jest 

stwa, gdyezpiecze P. MILLEROWA w sprawie obywatelstwa nie widzi nieb
nie.  do tej sprawy ostro i podchodzi uwag na to zwracasi

 asymilacji. Powinno ść na konieczno pomoc. W tej pomocy jednak zwracano uwagwydatn
cych ajydów, c/ w Irlandzkich Organizacjach Katolickich, dskim, 2/ u ciele anglikaw ko

stwu polskiemu asymilacja, która oparcia szuka: a/ prolegentów i instruktorów. Grozi społecze
 naprawione w drodze wymiany  bygz wykształceniem ogólnem (ekonomistów). Braki to mo

ród członków fachowców techników, brak ludzi kształcenie zawodowe. Melbourne posiada w
zyka angielskiego i  z analfabetyzmem plus nauka j walky prowadzifachowców. Nale

 minimalne zapotrzebowanie na biorstwa australijskie maj. Przedsiwiatwysiłek ma o
y skierowa prace kulturalne. Przedewszystkiem nalematerialne w Australii utrudniaj

niejsze. Warunki  cechy najwa, to sść, prawdomównośćzkowo, obowiśćpunktualno
 jest jednak "szkoły charakterów", jak walory w stosunku do emigracji zarobkowej, brak nam

 dyletantami, jako emigracja polityczna mamy pewne  siy posługiwamiejscu", nie nale
ciwym ciwy człowiek na wła “wła na zasad P. SZUSTKIEWICZ zwraca uwag

.  prowincjkursów i szkół zawodowych w Sydney i poinformowa
 materiały informacyjne w sprawie pniy jej udostjest bez zawodowego przygotowania; nale

wiatowe w terenie: młodzlo na zagadnienia oONGOŁŁOWICZ zwraca uwag P. 
ateriałów. jednak otwarcie kursów instruktorskich i zebranie m

 terenów, proponuje ść jest rozległo. W Australii przeszkodść działalnoli swojSzwecji i zacz
 w czeniu kursów instruktorzy rozjechali sii instruktorzy działów terenowych. Po uko

wiata pozaszkolna - owiatowe Polaków w Szwecji). Kursy trwały 6 tygodni Szwecji (T-wo O
 Towarzystwa Kulturalnego w śćalnoprowadzenie kursów korespondencyjnych. Omawia dział

 do propozycji p. RAKOWSKIEGO i proponuje SKI przychyla si P. SKOWRO
y i propagowaniu harcerstwa.  P. ŁUK-KOZIKA mówi o wychowaniu młodzie

 orjentacji. śćno, mo recenzje dajsprawie, gdy
cznikiem w tej  najlepszym ł s46ci Polskie"e "Wiadomoa,  P. BIELSKI, uważ ż ś ą ą
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u. nia jeszcze raz odpowiednie punkty swojogo  referatwyja
Prezydium powtarza i y od dobrej woli Prezydium. W sprawie celów Rady i wypadkach zale

 statutowo jedynie zarysowane ogólnie i w wielu e to bye monia, P. BIELSKI wyja
 w sprawie kompetencji Rady.  wczoraj dyskusjto na nowo przerwanPodj

nie. ty jednogłoiosek przyjZjazd zleca je specjalnej pieczy Prezydium Rady. Wn
 kulturalnych  zagadnieśćnorodno i ró wagc ogromn: oceniają ą ę ż ń

ę ś
 
ę ą ę

ś ż ż ć
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Wybór Władz.
ociation. cie do Organizacji Polskiego Wydziału Air Force Assprzyj

KORPOWSKIEGO o cy postawił od Prezydium wniosek p.Po przerwie Przewodnicz
.  przerwdza 15-minutowcy zarzPrzewodnicz

. cym siWniosek przechodzi 14 głosami przy jednym wstrzymuj
wniosków od 1-6. 

 obejmuje sprawy w/g SKI stawia wniosek: zakres działania Prezydium RadyP. PONI
resu działania Prez. P. KORPOWSKI - uchwalenie celów Rady, ustalenie zak

BIELSKIEGO w/g referatu "Cele Rady" ... 
nie referatu p. , odnoP. Dunin-KARWICKI stawia wniosek uchwalenia punktów

dane jedynie wytyczne. 
 by mog na przyszły Zjazd konkretne paragrafy statutu. DziPrezydium ma opracowa

la charakter tymczasowy organizacji. Tymczasowe P. KURNATOWSKI podkre
cej kompetencje Prezydium. lajustawodawczej i wykonawczej. Chce uchwały, okre

adna organizacja nie istnieje bez władzy e P. KOZUBOWSKA stwierdza, 
cych na czele. wykonania i od ludzi, stoj

y od jego dy statut zale miały nasze zaufanie i kadla przyszłej Rady. Wybrane władze b
wiadczenie  tymczasowe i ten rok da doe te ramy s, cy zwraca uwagPrzewodniczą ę ż ą ś

ędę ż ż
ą

ż ż
ś ą

ś
ć ś ą ć 

ś

Ń

ą ę
ę ę ę ę

ą  

ę

Na prezesa
Przechodzi wniosek p. BIELSKIEGO, 

skarbnika. 
ów, sekretarza i SKI proponuje wybory tajne na prezesa, 2 wiceprezesP. PONI

 potem rozdzielone. e funkcje zostan
tów razem z tem, SKI proponuje wybór Prezesa oddzielnie, a 4 kandydaP. SKOWRO

 1 kandydat - przeprowadzenie tajnego głosowania. cej niwi
dego z 5 kandydatów i o ile jest P. BIELSKI proponuje oddzlelne głosowanie na ka

 
ż

ę ż
Ń

ż ą
Ń

 Na sekretarza
lnie. SKI zostaje wybrany jednomyP. KORPOWSKI nie przyjmuje kandydatury i p. PONI

] p, KORPOWSKIEGO. SKI [stawia kandydaturp. SKOWRO
SKIEGO,  p. PONI p. BIELSKI stawia kandydaturę Ń

Ń ę
Ń ś

 Na skarbnika
EWSKI kand. nie przyjmuje. czego zostaje wybrany p. PRZYBYŁKIEWICZ. Ks. ARCISZ

A - 9 głosów, wobec  P. PRZYBYŁKIEWICZ otrzymał 10 głosów, P. KOZUBOWSK
SKIEGO. 

. KUZNIAR- in Do Komisji Skrutacyjnej powołano p. KONDRATOWICZ i
] Ks. ARCISZEWSKIEGO.  p. KOZUBOWSKA [stawia kandydatur

] p. KOZUBOWSKIEJ, SKI [stawia kandydaturp. SKOWRO
 p. PRZYBYŁKIEWICZA,  p. BIELSKI stawia kandydaturę

Ń ę
ę

ż

I wiceprezesaNa
ARCISZEWSKIEGO. 

o przechodzi kandydatura ks. P. KOZUBOWSKA nie przyjmuje kandydatury, wobec czeg
] p. KOZUBOWSKIEJ.  p. WOŁEK [stawia kandydatur

 Ks. ARCISZEWSKIEGO,  p. BIELSKI stawia kandydaturę
ę

 

Na II wiceprezesa
RAKOWSKIEGO., wobec czego przechodzi kandydatura p.

SKI jest nieobecny, BILIONGOŁŁOWICZ kandydatury nie przyjmuje, p.głosów, p.17
RAKOWSKIPARNES otrzymuje 2 głosy, p.ONGOŁŁOWICZA. P. i47SKIEGOBILI

RAKOWSKIEGO,PARNESA, postawione kandydatury pp. są    

Ń  Ż    - 
  Ż  Ń

 

 mowa o duszpasterstwie? dzie ma byI. Dlaczego wogóle na tym Zje

Australii: 
 duszpasterstwa w  obszernie sytuacjśćc dowygłosił ks. ARCISZEWSKI, omawiaj

dku dziennego, o Opiece Duszpasterskiej referat pnym punkcie porzW nast

SKI. Prezes PONI
ział ył gratulacje nowobranemu Prezydium, na co odpowiedcy złoPrzewodnicz

ONGOŁŁOWICZA. czego przechodzi kandydatura p. 
sów, wobec ONGOŁŁOWICZ otrzymuje 13 głosów, Dr. PARNES - 6 głoPARNESA . P. 

ONGOŁŁOWICZA i Dr.  postawione kandydatury pp.  są Ż
Ż

Ż
ą ż

Ń
 

ę ą
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cych Polaków jest katolicka.przybywaj
śćkszoca wie przytłaczajdu, by z tego wzglctwie, chociawychod

dym nym problemem na ka zagadnienie duszpasterstwa jest wa1/ ponieważ ż ż
ź ż ę ż ą ę  
ą

 praca rwałacioła, tam siniejako rozdział od Ko
wano wprowadziNatomiast, gdzie tylko na polu organizacyjnym próbo

kne owoce. c pi i szła naprzód, wydajpraca organizacyjna rozwijała si
duszpasterstwem, tam gdziekolwiek organizacje narodowe współpracowały z 

e ctwie wykazuje, wiadczenie starych kolonij polskich na wychod 4/ Do
 politycznych. nicy przekonabez ró

ga i jednoczy wszystkich ciTu bowiem jedna, wspólna wszystkim wiara, 
. enia sidzie terenem wzajemnego zbliciół bnie Ko dla tych mas właOtó

 do wszelkich organizacyj. śćtno, a conajmniej obojęć niechzaobserwowa
na łatwo nych przyczyn, mopolskiej emigracji w Australii, wskutek ró

ród szerszych mas e w niejednokrotnie,  3/ Podczas tego Zjazdu stwierdzono ju
lnym polskim. duszpasterstwu polskiemu: parafiom i szkołom prafia

czenia przede wszystkiem narodowy-polski, to fakt ten jest do zawdzi
r eli dotychczas emigracja ta zachowała swój charaktee jeskiej, ameryka

ciołowi, historycy emigracji tni Ko to nawet niech i stwierdzajwykazuj
skiej, brazylijskiej, francuskiej wiadczenia starych emigracyj: ameryka2/ Do
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1/ Charakter specyficzny – tymczasowy:
 tu w Australii? iII. Jak to zagadnienie duszpasterstwa przedstawia s

jazdu. czył zagadnienie duszpasterstwa do programu obrad ZZjazdu wł
e Komitet Organizacyjny obecnego  do tego, ść odniey si z uznaniem naleDlatego te

ci. kszowszystkim, a przynajmniej ogromnej wi
, bo zabrakło tej platformy, wspólnej śćwychodziły zawsze na niekorzy

. Tego rodzaju próby 

ę ś
ż ż ę ż
ą

ę

cznie.y od hierarchii miejscowej wyłęż ksiśćmoB/ Zale
y. ężciołów, utrzymanie ksid/ finansowe sprawy, budowa ko

ciolnego. c/ przepisy prawa ko
dy. cielnych - nieskrystalizowane jeszcze poglko

dowych, wieckich - rz
h: b/ nieprzychylne stanowisko czynników australijskic

a/ płynny stan skupowisk polskich, 
ci: , parafie. TrudnoA/ nie istniej

 
ę ś
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ś ą
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ś

ż ą

III. Sprawa utworzenia parafij polskich jest narazi
. y, nie sprowadzęże tych ksicy, to recz jasna, 

 Australijczy- musieli utrzymywacych tylko nad Polakami, bPolaków i pracuj
y polskich, sprowadzonych przez ężeli ksi do utrzymania; jezanie sib/ zobowi

dza dla siebie,  ksia/ domaganie si
ała od samych Polaków dzie zaley bęż3/ Kwestja przyjazdu nowych ksi

y polskich - 9 na 40,000 Polaków-Katolików. ęż ksiść2/ Ilo
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e

 Uwaga:
. ść na przyszłokie stad wynikajpolskie w Australii; o potrzebie, o obowiazkach, ja

 o tem szersze masy wiadomi warto u. Dlatego tenarodowych jest niezwykle wa
dów  nieaktualna, ale dla wzglę

żną ż ś ć
ą

, a Polakami-Katolikami w Australii. 49dzy Ks. Biskupem GAWLINrednictwa mipo
 Delegatura ks. GODLEWSKIEGO jest rodzajem Odpowiedział ks. TRZECIAK, i

dza w Victorii. P. SZUSTKIEWICZ wspomniał o braku ksi
. 48 Delegata, ks. GODLEWSKIEGOP. PRZYBYł.KIEWICZ zapytał o pozycj

ARCISZEWSKI. 
. Odpowiedział na to Ks. cP. KOZUBOWSKA zapytała, na kogo idzie składka na ta

y. ęż utrzymania finansowego ksiW dyskusji Ks. TRZECIAK poruszył spraw

 uwaga, nie stawiam. poza ostatni
adnych konkretnych wniosków c l/ Charakter tego referatu czysto informacyjny, wi
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du Pracy i.t.p.  wzory listów do Urzwinien zawiera
ciowych. "Informator” dnie w obozach przejprzybycia do Australii, wzgl

olakom w chwili nowoprzybyłych", który byłby rozdawany bezpłatnie P
nformatora dla  Prezydium jaknajszybsze przygotowanie i wydanie "iZaleca si2.

Ministra Immigracji w imieniu całej Polonii. 
pienia do dnie o terminie wystci, wzgla Prezydium zadecyduje o celowo

wiadczenia terenowe, c swoje dostały kontakt z Prezydium Rady, przedstawiaj
dami Pracy. Komisje utrzymujwładzami emigracyjnem, a szczególnie Urz

ciach z cych na celu pomoc nowoprzybyłym w trudnoDoradczych, maj
rodkach polskich Komisji kszych oRada zaleca tworzenie, we wszystkich wi1.

lnie. jednomy
en blocto je nienia. Przyje wyjaprojekt 3 rezolucji w tych sprawach i dorzucił pewn

czych, odczytał opiekuP. PRZYBYŁKIEWICZ, przedstawiciel Komisji do spraw 

 i słowa braterskiej otuchy.- tyczno-społecznym przesyłamy serdeczne pozdrowienia
 i ruchom poli-Wszystkim prawdziwie polskim demokratycznym partiom

nizmu. poczynaniach, a przede wszystkiem w zwalczaniu komu
 i wszelkie poparcie w ich demokratycznych śćAustralijskim zapewniamy lojalno

 tego nowego kontynentu. Władzom cia udziału w pracy nad rozbudowwzi
cinnej ziemi australijskiej oraz ci znalezienia schronienia na gonodanie nam mo

 za śćcznoboka wdziamy głdowi i Narodowi Australijskiemu wyraRz
). śćo), in omnibus caritas (we wszystkich rzeczach - miłśćwolno

tpliwych – ), in dubils libertas (w rzeczach wśćunitas (w rzeczach wielkich – jedno
cioła Katolickiego: in magnls dra zasada KoHasłem naszym Jest stara i m

dzymorza. Mi
cielami narodów stosunków i współpracy z demokratycznymi przedstawi

 przyjaznych  Europejska i wobec tego na tut. terenie utrzymanietych narodów Uni
cia pu do objdzymorza, jako wst federacji narodów Mifundamentów pod budow

cie konkretnej inicjatywy w kierunku przygotowania c/  jaknajrychlejsze podj
; śćdnych do walki o niepodległosił moralnych i materialnych, niezb

cia gnirodków do osigo, jako troska o rozwój jego bytu kulturalnego i materialne
ctwa, ci całego Uchodce wzmocnienie ideowej jednob/  jaknajszybsze i najdalej id

;| ci zagraniccych obecnie z koniecznoszych władz R.P., przebywajnajwy
ci głoniony jest w legalnej cistwowego, który ucieleniepodległego bytu pa

wiata prawa i woli całego naszego Narodu do  a/ czynne reprezentowanie wobec 
amy: Za główne nasze zadania uwa

 Wolnych Polaków.  Grup Australijsk si i staść wolnowarunkach wybra
nych czasach i  w ró Narodu Polskiego, której udało sicięśmy cz  Jeste

odbytego w dniach 6 i 7 stycznia 1950 r. 
cych na terenie Australii tniejPierwszego Zjazdu Delegatów Organizacyj Polskich is

DEKLARACJA IDEOWA 

lnie. jednomy
to nej formie przyjcy przeszedł do sprawy Deklaracji, która w uzgodnioPrzewodnicz

zku wiernych.  u trzymania duszpasterzy, jako obowicy omówił sprawPrzewodnicz
pnie . NastN ks. GODLEWSKIEGO i poprzez niego ks. Biskupa GAWLIwinni popiera

 Polacy , inie. Przewodniczycy wyraził opiniopieki duszpasterskiej nad Polakami na obczy
co sytuacjcy omówił wyczerpujpnie PrzewodniczGODLEWSKIEGO i inne sprawy. Nast

 ks. c sytuacjniajcy, wyjaczeniu dyskusji przemówił PrzewodniczPo zako
Ks. TRZECIAK. 

dział ks. ARCISZEWSKI i P. WOŁEK opowiedział o sytuacji w Tasmanii. Odpowie
Adelaidzie. 

da sytuacja w k wyglpnie zabrał głos p. RAKOWSKI, który opowiedział, ja Nast
wywarcie nacisku na swych proboszczów. 

y polskich jest ęż najlepszym sposobem sprowadzenia ksiKs. TRZECIAK poradził, iż
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 na niego. d o zgod i poprosi swój zarz form za jedynie demokratyczna on arbitrauwa
e jakkolwiek nie ma mandatu, wiadczył on, pnie zabrał głos Dr. PARNES. ONast

dem. Przeszedł on potem do sprawy sporu z b. zarz
 i mówił o współpracy z organizacjami katolickimi. organizacji, podział na sekcje, bibliotek

ci swej dem i dał krótki opis działalnoMelbourne. Omówił nieporozumienie z dawnym zarz
z . SZUSTKIEWICZ, który przedstawił swe sprawozdanie pnie głos zabrał inNast

Organizacyj w Australii. 
yciela Rady Naczelnej Polskich  za członka-załó53 w Brisbane Polsk Kolonjuzna

cie z góry uchwał Zjazdu i postanawia bokie uznanie Kolonii za przyja głdzie i wyraZje
onej Kolonji Polskiej z Brisbane na ci Delegatów zasłual z powodu nieobecnoa wyra

tralii . "Zjazd Przedstawicieli Polskich Organizacyj w Austy przez aklamacjzostał przyj
ył wniosek, który sbane i złoP. KURNATOWSKI odczytał list Kolonii Polskiej w Bri

dku dziennego. pił do ostatniego punktu porzpnie Zjazd przystNast
lnie. to jednomyakcji w sprawie Katynia". Wniosek przyj

ich ył wniosek: "Zjazd zaleca Prezydium poparcie wszelkP. KURNATOWSKI zło
cy dorzucił szereg uwag, Przewodnicz

Sydney. 
ycia naszej generacji. dokonanych za 

ów masowych, tnowania sprawców jednego z najpotworniejszych mordnapi
 Panów, dojdzie do ostatecznego ustalenia i śćki działalnoe dziWierzymy, 

ci. bezkarno
 i elaznej kurtyny kłamstwa, przemilczeskiej uniesienie wolnej ziemi ameryka

liwi bezstronnemu i autorytatywnemu trybunałowi na materiał dowodowy, umo
, zebrany przez Komitet bokie przekonanie, ite, wypowiadamy gł usta zamknimaj

 w Polsce i yj. W imieniu własnym i tych rodaków, którzy sk AmerakyPoloni
 w tej sprawie przez 6-cio milionow,, zaj z postaw Solidaryzujemy si

 Komitetu Panów.  akcj za szlachetnci, opowiadamy sisprawiedliwo
wiatu poczucia prawa i bokim naruszeniem wspólnego całemu wolnemu gł

niem politycznym", ale jest ów, ojców, braci i synów nie jest "spornym zagadnieęż
cy naszych rodaków, naszych e bastjalskie wymordowanie tysic, dz S

podejmowano. 
, próby wykrycia sprawców Katynia nie   W Polsce, opanowanej przez Rosj

dem Polskim w Londynie. przez Kreml stosunków dyplomatycznych z Rz
 pretekstom do zerwania zku Sowieckiego i stały siwywołały ostry sprzeciw Zwi

skiego  mordu katyciwiata bezkarno  Wielokrotne próby poruszenia opinji 
 przed ustaleniem Jej sprawców. ł sizostała podniesiona, cofn

 przed którym zbrodnia ta 52dzynarodowy Trybunał w Norymberdze,Mi  

51skiej.sprawie Zbrodni Katy
ledztwa w cia  od wszcz w roku 1943 uchylił sidzynarodowy Czerwony Krzy Mi

ci. no czeka na wymiar sprawiedliwoców polskich, prócach bezbronnych jetysi
dowego. Mord, dokonany na powania scia poststwie powód do wszczspołecze

dym cywilizowanym ka  Usiłowanie morderstwa na jednej osobie stanowi w 
ci. ci do odpowiedzialnognipoci

ustaleni i dowym. Sprawcy jej nie zostali oficjalnie wykryci, przed trybunałem s
 nie znalazła si dzieo dzi  Zbrodnia ta, dokonana przed blisko 10-ciu laty, p

skiej. Katy
skiego Komitatu dla Zbadania Zbrodni  o powstaniu Amerykadowiadujemy si

cicznowiata, z zadowoleniani wdzicych w 40-tu krajach yjpochodzenia, 
zi polskiego ej podpisani, przedstawiciele wolnych Polaków i lud  My, ni

Szanowni Panowie, 

50skiejD1a Zbadania zbrodni Katy
SKI KOMITET AMERYKA

ył wniosek o poparcie akcji w sprawie Katynia. SKI złoP. PONI

ne adresy,  dnonieodpowiednie dla siebie mieszkanie, zgłaszaliby o
li dnie ci, którzy znalecy mieszkania, wzglktórych Polacy, zmieniaj

ek adresowych, do ąż organizacjom terenowym zaprowadzenie ksiZaleca si3. ę
ą ę ź
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 radia. niła sprawP. MILLEROWA wyja
wszystkich członków akcji abonamentowej "W.P” . 

zególne organizacje i ONGOŁŁOWICZ postawił wniosek o poparcie przez poszcP. 
tkowej. sumy pocz

 £.300.0.0, Jako lił on potrzebzane z drukowaniem “W.P.”  Podkreproblemy finansowe, zwi
ci Polskich" oraz nił cyfry nakładu "WiadomoP. PRZYBYŁKIEWICZ wyja

 drukowanym tygodnikiem. ci Polskie”  stały sipotrzeba, by “Wiadomo
 - ilu prenumeratorów ONGOŁŁOWICZ zapytał o: l/ audycje radiowe, 2/ gazetP. 

protokółu na powielaczu i jaknajszybsze rozesłanie,
kie; 2/ odbicie czenie 3 pism polskich w jedno drukowane pismo polsproponował: 1/ poł

SKI wspomniał o znaczeniu prasy i za-W wolnych wnioskach p. SKOWRO
nienie takie zostało uchwalone. stosowne. Upowa

a za nienie Prezydium do wysłania depesz, które uwaSKI prosi o upowaP. PONI
skich, a nie tyłko Szczurów Tobruku.  Polaków Tasma, obejmujyc ogólnpolsk

yła organizacjskiego, by grupa ich zało do Delegata TasmaP. BIELSKI zwrócił si
 do innych stanów.  siajd ludzie rozje liczby Polaków w Tasmanii, skszeniu si

rkiestrze i.t.d. Wspomniał on o zmniej-dział on o bibliotece polskiej, o chórze polskim, o
skiej. Opowie-ył, sprawozdanie z grupy tasmaski, p. WOŁEK, złoDelegat tasma

Demokratycznym. 
 z Pols. T-wem czenia sizku Nar. Pols. połci ZwiAssociation i wspomniał o ch

 Polish Branch., Airforce Potem mówca przeszedł do krótkiego omówienia sprawy
enia Spółdzielni Budowlanej. zku, który doprowadził do załoi samopomocowym Zwi

 lotników. Wspomniał on o charakterze apolitycznym zku przez grupciu władzy w Zwiobj
" Polskiego T-wa Demokratycznego. Opowiedział on o zek Nar. Polski jest "matk Zwion, i

lił zku Narodowego Polskiego. Podkreył sprawozdanie ze ZwiP. KORPOWSKI zło
ci polskiej. bnozachowniem odr

stwem australijskim z nie współpracy ze społeczepolsko-australijskiega na płaszczy
enia  o akcji zbli o coraz lepszym nastawieniu władz australijskich iWspomniał on te

unków z Employment Office. współpracy z lokalnymi katolikami i o poprawie stos
cej siniajył sprawozdanie o Lithgow. Mówił on o zacieONGOŁŁOWICZ złoP. 

du. tymczasowego zarz
zku b. Kacetowców i ci Zwi działalnoP. MARUSZEWSKI zreferował spraw

rednictwie mieszkaniowym.  australijskim i o po
stwem adzami i ze społeczeartystycznych Polaków w Adelaide, o kontaktach z wł

ach ył sprawozdanie z Adelaide. Opowiedział on o sukcesP. RAKOWSKI zło
dzie, Prezydium Rady zaraz po zje

atu i postanowiono zebraDr. PARNES powtórzył swe poparcie dla zasady arbitr
d Obywatelski.  o SP. SZUSTKIEWICZ zwrócił si

nowoobranej Rady. 
 jedynie na oddanie sprawy pod arbitra zgodzi siwiadcza, icy oPrzewodnicz

. na na posiedzeniu takich spraw załatwi nie mowiadczył, iKs. ARCISZEWSKI o
rodków polskich w Melbourne. cie obu oprzyj

 przez  satysfakcj p, SZUSTKIEWICZ otrzymał wielkwiadczył, iSKI. oP. PONI
 załatwiony dzisiaj.  spraw musi mieP. SZUSTKIEWICZ odpowiedział, i

nie, 
, czy  on na arbitracy zapytuje p. SZUSTKIEWICZA, czy zgadza siPrzewodnicz

.  załatwispraw
 nad rozbiciem w Melbourne i z pomocy Rady  dyskusjy przerwa nalea on, iZjazdu. Uwa

 brudów na grunt tego gaył wniosek formalny, by nie wyciP. RAKOWSKI zło
SKIEGO. SKOWRO

c gwałtownie pp. PARNESA i . SZUSTKIEWICZ, atakujPotem przemówił in
Prezydium.  

 nowoobranego u jest kompetencj sprawa arbitralił, icy podkrePrzewodnicz
, ale nie ma na to mandatu.   na arbitrae zgadza siDr. PARNES powtórzył, 

u. tra. BIELSKI zaproponował jaknajszybsze powołanie arbiP. inż ż
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gospodarzowi P. STRUMILLE - za oddanie lokalu.

cemu za doskonałe prowadzenie obrad, a kowanie PrzewodniczP. JARECKI wyraził podzi

yczenia nowym władzom. ył kompromisów. Zło
pstw i ój ustkował On zebranym za wysoki poziom obrad i za nastrZjazdu. Podzi

ęćgnicy wyraził zadowolonie co do przebiegu i osiczenie PrzewodniczNa zako
. to przez aklamacj w Australii”  - przyj polsk rodzinprzez ka

 ci, aby były one nie tylko czytane, ale i abonowanece poparcie, w szczególnojaknajdalej id
ciom Polskim"  okazali "WiadomoPolskich w Australii i wszystkich ich członków, aby

cego: "zjazd apeluje do wszystkich Organizacji Uzgodniony wniosek Przewodnicz
. to przez aklamacjz powodu odmowy Ks. TRZECIAKA, wniosek 2/ - przyj

SKIEGO: wniosek 1/ odpadł Przy głosowaniu nad wolnymi wnioskami p. SKOWRO
.  dowoln opracowanie wzoru statutu jest rzeczcy zaznaczył, iPrzewodnicz

 poszczególnych organizacji. lił autonomiSKI podkreP. SKOWRO
u statutu jego organizacji. P. SZUSTKIEWICZ prosił Prezydium o pomoc w ustaleni

Polskich Kapelanów. 
 jest to pismo , gdye swego pisma odda nie mowiadczył, iKs. TRZECIAK o

wychodzi, a pismo katolickie jest zupełnie inne. 
skie, nie  pismo tasmalił on, iP. BIELSKI wyraził poparcie tego stanowiska. Podkre

cji. Towarzystwa Demokratycznego, nowopowstałej organiza
 organem Polskiego óre sP. KORPOWSKI zaproponował, by przekazano "W.P.", kt

prasowym, 
duszu  do poszczególnych organizacji o pomoc przy tym fun zwrócenia siśćliwomo

 £.300. i rganizacjom potrzebuchwalił zalecenie, by Delegaci przedstawili swym O
d  Towarzystwa w sprawie prasy. Proponuje on, by Zjaznił pracP. BIELSKI wyjaś ę
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, Kosciuszko Society Inc., Melbourne 2010, s. 18. Zealand
Service of Polish Community in Australia and New nowozelandzkiej. Polish Weekly. Sixty Years in the 

bie Polonii australijskiej i t lat w słudziesiśćTygodnik Polski. SzeNowym Jorku. Zob. W. Łukasiak, 
pnie w ica, a nast roku wyjechał do USA, gdzie najpierw pracował w UtGronowskiemu. W tym te

Romanowi Tygodnik Katolicki  do Melbourne. W 1961 r. przekazał . W 1954 r. przeniósł siKatolicki
Tygodnik ył i redagował tkowo w Bathurst (NSW) gdzie zało w Australii pocz1949 r. osiedlił si

a). W  w seminarium duchownym (prawo kanoniczne i teologiPrefektury Apostolskiej i wykładowc
ał w szpitalu misyjnym, był administratorem przebywał na terenie Chin (1939-1949), gdzie pracow

pnie a w Warszawie (1938-39). Nasttego Krzywiskie (1938). Pracował w w parafii kapła
cenia wił czył studia filozoficzne i teologiczne i przyjw. Wincentego a’  Paulo w Wilnie. Uko

y Misjonarzy ężpił do Zgromadzenia Ksiczył studia farmaceutyczne (1931). W1934 r. wstUSA). Uko
1 r. w Toruniu – zm. 13 czerwca 1970 w  Ks. Konrad Edmund Trzeciak CM (ur. 22 stycznia 191
ydney (1941-45). Ambasady RP w Waszyngtonie. Konsul Generalny RP w S

lowy pnie konsul generalny RP w Nowym Jorku i radca handjako konsul RP w Detroit, a nast
u.  W latach 1931-41 pracował na terenie USA  emigracyjnym Ambasady RP w Parypnie radcnast

w Kolonii i we Frankfurcie n. Menem, a (1933). W latach 20. XX w był konsul generalnym RP 
skim  z zakresu prawa na Uniwersytecie JagielloMinisterstwie Spraw Zagranicznych. Uzyskał doktorat

kim. Po demobilizacji w pnie w niewoli rosyjskiej. Po 1918 r. w Wojsku Polsgierskiej, a nast
wiatowej w armii austro-a. W czasie I wojny  Sylwester Gruszka (1891-1956) – polityk i dyplomat
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burgu – zm. 19.08.2006 r. w Warszawie) -  Franciszek Arciszewski (ur. 24.01.1910 r. w Peters3

ł w 1935 r., przebywał na misji w skie przyjcenia kapławiw. Wincentego a Paolo, misjonarz ś ś ę ń ą

a w Warszawie.  w. KrzyPolski powrócił w 1987 r. i pracował w parafii 
 do USA (Prowincja Nowej Anglii). Do  sirodek duszpasterski w Marayong. W 1960 r. przeniósł

Z jego inicjatywy powstał polski Tygodniku Katolickim. ”  w Prowadził dział „Ewangelia na codzie
pnie pracował na terenie Sydney (1949-1960). gu Shuntehfu, nastChinach w l. 1935-1949 w okrę ę

ń
oś ę

ś ż
dziernika 1905 r. w Nowokijewsku- (ur. 3 pa Albina Julia Kondratowicz, z d. Ostoja-Kaczanowska4 ż

 r. w Sydney). Przybyła do Sydney wraz z Primorie/Rosja (Daleki Wschod) - zm. 7 czerwca 1999
mi Ludwikiem i Zygmuntem na pokładzie statku  Kaczanowski i brarodzicami Gracjanem i Zofią ć

zku ch była inicjatorem pierwszego Zwi"Tango Maru" 6 stycznia 1925 r. Rodzina Kaczanowski ą
 z nlubiła Władysława Kondratowicza. W 1939 r. była jedPolskiego w Sydney. W 1929 r. Albina poś ą

czeniu wojny pomagała UNRRA w Po zakoycielek Australian Women’s Relief Fund for Poland. założ ń
 Władysław Kondratowicz ążwe mieszkanie. Mprzesiedlaniu uchodzców, którym ofiarowała tymczaso
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zku  lat kierowała Kołem Polek przy Zwiyła i przez parzmarł tragcznie w 1946 r. Albina założ ę ą

 w polski Komitecie Budowy Domu Dziecka w Sydney. owana była tePolskim w Sydney. Zaangaż ż
dney, m.in. Zespół Folklorystyczny „Syrneka” . Wspierała wiele polskich inicjatyw społecznych w Sy

em rzyła 23 lutego 1951 r. W 1993 r. została odznaczona KObywatelstwo australijskie przyję ż
j. Opr. na podstawie relacji Ireny Wojak z d. Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskie

; National Archives of Australia, A435-1950/4/7448- CesarskbietKondratowicz spisanej przez Elż ę ą

ł studia na Politechnice Lwowskiej bilizacji podjorderem Virtuti Militari (8 kweitnia 1920). Po demo
em Walecznych i znaczony 4-krotnie KrzyDywizjonu Artylerii Konnej (DAK), został wówczas od

alczył w szeregach 4 zkiej pod dow. kpt. Stanisława Hallera. W 1920 r. wdo 1 pułku artylerii Ci
 do Wojska Polskiego w Krakowie. Dostał przydział na front zachodni. W styczniu 1919 r. zgłosił si

tał wysłany  oficerów artylerii w Wiedniu (1918), nastepnie zosczył szkołdo armi austriackiej i uko
gowym, jako poddany austriacki został wcielony ikpt. Franciszka Kleeberga (1917). Po kryzysie przys

zych artylerii pod dow.  podchorczył szkołUkoartylerii konnej pod dow. Por. Knolla-Kownackiego. 
pnie do baterii im pod dow. chor. Józefa Becka, nastzostał do baterii artylerii w Piotrkowie Trybunalsk

czył kurs artylerii w Wiedniu i przydzielony  20 wrzesnia 1915 r. Ukoł signLegionów Polskich zaci
 uzyskał w Wiedniu (1915), do ynier, mjr Wojska Polskiego. Maturdziernika 1973 r.) – in22 pa

 w Sydney dziernika 1897 r. w Schodnicy k. Drohobycza - zmarł Tadeusz Saryusz – Bielski (ur. 30 pa
1947/4/1401-6984948. 

a, A12508-50/940-7248380, A435-5280296516047410546]; National Archives of Australi
49673/CmentarzStaryWOdziCzescKatolicka# 2009 [https://picasaweb.google.com/1125144712471880

, Łód katolickaęśćCmentarz Stary w Łodzi, czski, (Warszawa), Sys. No. 000000543; Bogusław Biel
Warszawa 1938, t. I s. 251-252; Biblioteka Sejmowa pod red. S. Łozy,Czy wiesz kto to jest?, 

rym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi. Zob. stycznia 1966 r. w Sydney.  Pochowany został na Sta
dziernika 1948 r. Zmarł 16 e otrzymał 12 paDemokratycznego w Sydney. Obywatelstwo australijski

alia P/L. Członek Polskiego Towarzystwa 8 lutego 1946 r. Pracował dla Felt & Textiles Austr
dował alii przybył w 1946 r., w Melbourne wylwiatowej przebywał na terenie W. Brytanii. Do Austr

sku. W czasie II wojny ierzy Szkolnej w GdaPiłsudskiego w Łodzi – 1938), działacz Polskiej Mac
 budowy Biblioteki im. Marszałka Józefa (BBWR), fundator szkół i bibliotek (m.in. inicjator

 zany był z Bezpartyjnym Blokiem Współpracy z Rzadem(1934-39), senator RP (1934-39), zwi
stwie Polskim zku Przemysłu Włókienniczego w PaBawełnianych „Wola”  (1933-39), prezes Zwi

ów  i Manchester School of Technology, prezes SA Wyrob Handlow Szkołczył Łódzkuko
ney), nia 1886 r. w Łodzi – zm. 16 stycznia 1966 r. w Syd Aleksander Heiman-Jarecki (ur. 11 wrze

70763, A6119-349-5505326. Archives of Australia, A711-778-317841, A6119-349-4
dzielowski, W. Zaleski, Londyn 1954; National ski, M. SAdamkiewicz, J. Friedrich, M. Grabi

., red. W. nia 1939 rba dyplomatyczna po 1 wrzePolska słuUniversity Press, 2002, s. 17-18;  
ourne , “Australian Dictionary of Biography” , t. 16, Melb(1896-1968)Poninski, Alfred Emeryk

ongołłowicz, kwood (Sydney). Bogumiła marca 1968 r. i został pochowany na cmentarzu w Roo
. Zmarł 28 Vision), Catholic Weekly) i australijskiej (ci PolskieWiadomo, Katolicki/Tygodnik Polski

Tygodnik jnej (ł obywatelstwo australijskie. Pisał do prasy polonirosyjskiego. 14 lipca 1959 r. przyj
dowi australijskiemu jako tłumacz z j. e usługi rzczasie słynnej afery Petrova (1954) zaoferował swoj

z Australian Institute of International Affairs. W Cultural Association w Sydney. Współpracował m.in. 
ited Council of Migrants oraz New Australians’  organizacjach, był m.in. wiceprezesem i prezesem Un

 w innych ralii (1950-51). Działał równieprezesem Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Aust
pnie pierwszym atycznego w Sydney, a nast1947-1950 był prezesem Polskiego Towarzystwa Demokr

W latach Massula. dnia 1946 r. na pokładzie statku krótkim pobycie w Indii przybył do Australii 12 gru
nomocny w Republice Chin (1942-1945). Po RP w Istambule (1942). Ambasador Nadzwyczajny i Peł

 kierownika Konsulatu Generalnego ł funkcjpnie obj-listopad 1941), a nastRP w Ankarze (kwiecie
zeniu Rumunii został przydzielony do ambasady 1941 r. z tytułem Ministra Pełnomocnego). Po opuszc

(od 15 grudnia 1939 r. do kwietnia  poselstwa, a od 1938 r. ambasady RP w Bukareszcie r. został radc
u i Moskwie. W 1935 seli, Pary. W latach 1921-1933 przebywał na placówkach w BrukNowodworsk

 z Zofienił sizawie. W 1923 r. opracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Wars
 poselstwa w Berlinie. W l. 1919-1920 dzierniku 1918 r. został attaché prasowym polskiegopa

u i Bukareszcie. W  w Poznaniu. Berlinie, Brukseli, Pary i archiwistykBerlinie oraz histori
rawo w skiego i Zofii z domu Hutten-Czapskiej. Studiował pskie). Syn hrabiego Adolfa Poni(pozna
cielisku  18 czerwca 1896 r. w KoUrodził si1968 r. w Sydney), polski dyplomata i dziennikarz. 

cielcu pow. inowrocławski – zm. 25 marca ski (ur. 18 czerwca 1896 r. w Ko Alfred Emeryk Poni
Towarzystwa Demokratycznego w NPW. 

izacji w Australii. Członek Polskiego  W. Miller, sekretarz Rady Naczelnej Polskich Organ
6979436, SP11/1-Polish/Kondratowicz A-7633731. 
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dowania został ołnierza podczas lmierci e roku za spowodowanie lotniczego w Lidzie. W tym
ko pilot, a w 1937 r. przeniesiony do 5. pułku  Liniowej w Krakowie. W 1936 r. został zawieszony ja

 czył w 1934 r. i został przydzielony do 22. Eskadry ukoblinie, których Lotnictwa w DążPodchor
pił do Szkoły pnie w Toruniu. W 1932 r. wstych piechoty w Zambrowie, a nastążr. w szkole podchor

a – zm. 23 czerwca 1983 r .w Sydney). W 1931  Bolesław Korpowski (ur. 28 grudnia 1910 k. Wieluni17
zku Narodowego Polskiego w Sydney. „Otranto”  25 listopada 1949 r. Członek Zwi

 na pokładzie statku rzybył do Australii z rodzin Alojzy Czaykowski (ur. 3 czerwca 1898 r. – zm.?) p16
zku Narodowego Polskiego w Sydney  Podlewski, członek Zwi15

SP11/2-Polish/Kozubowska H-7633738. 
/1-Polish/Kozubowska Halina-9403228, A997-1945/324-7921877, A261-1947/480-7872787, AP908

47, p. 10; National Archives of Australia, 26/11/1946; „The Australian Women’s Weekly”  4/01/19
ra Times”  zku Narodowego Polskiego w Sydney. Zob. „The Canber„Ville D’Amiens” . Członek Zwi
zie statku  na jego zaproszenie 25 listopada 1946 r. na pokładniemieckiej. Przybyła do Sydney z rodzin

 Chisholma, który zbiegł z niewoli cy australijskiego lotnika RAF por. Keith’a Bruce’amiesi
wiatowej ukrywała przez 18 dzie wojskowym w Brunswick. W czasie II wojny m.in. w brytyjskim s

 roboty do Niemiec. Po wyzwoleniu pracowała powstaniu warszawskim 1944 r. została wywieziona na
P-ZWZ-AK. Po czyła studia prawnicze w Warszawie. Od 1939 r. w SZjej ojciec był lekarzem. Uko

dziła w Chinach, gdzie stwo spprawnik. Dzieci Halina Kozubowska (ur. 21 lipca 1907 r. – zm.?) – 14
642-643. 

bourne University Press, s. , “Australian Dictionary of Biography” , tom 17, MelRichard (1917 - 1986)
Krygier, Henry . Zob m.in. Peter Coleman, Quadrantpnie magazyn literacko-polityczny a nastSpirit, 

Free ultural Freedom, które wydawało pismo Australian Committee (od 1957 r. Association) for C
ył  stowarzyszenie ne stanowiska kierownicze. W 1954 r. zało(Aust.) Pty Ltd, w której zajmował ró

 z Overseas Periodicals czyła siek i periodyków europejskich. Firma ta z czasem połążimporcie ksi
 w  Vistula (Aust.) Pty Ltd, która specjalizowała siył firmpnie zało do Europy. Nastśćywno
cej cicielem firmy K. Zyngol & Co. Pty Ltd eksportuj1947 r.  W lipcu 1945 r. został współwła

aficznej. Uzyskał obywatelstwo australijskie w gdzie został korespondentem Polskiej Agencji Telegr
 do Australii,  si do Japonii(1940). W 1941 r. przez Chiny przedostałd przedostał siterenie Litwy, sk

 na niowej 1939 r. znalazł siampanii wrzeprawnicze na Uniwersytecie Warszawskim (1939). Po k
czył studia nnikarz i biznesmen. Uko Henryk Ryszard Krygier (1917-1986) – wydawca, dzie13

dzielowski, W. Zaleski, Londyn 1954. ski, M. SW. Adamkiewicz, J. Friedrich, M. Grabi
., red. nia 1939 rba dyplomatyczna po 1 wrzePolska słuKonsulacie Generalnym RP w Sydney. Zob. 

 stycznia 1944 r. do 5 lipca 1945 r. konsul w Batawii. Ewakuowany do Australii w lutym 1942 r. Od
cznej Konsulatu Genralnego W. Brytanii w kwietnia 1940 r. kierownik oddziału cenzury ekonomi

znia 1940 r.). Od 1 skim. Konsul RP w Batawii w l. 30. XX w. (do 1 stycUniwersytecie Jagiello
czył studia prawnicze na  publicysta, poeta. Uko- zm. 22 padziernika 1967 r. w Sydney) – dyplomata,

ie  pod nazwiskiem Prisby (ur. 21 lipca 1905 r. Tarnow Zygmunt Bronisław Przybyłkiewicz, znany te12
Polski w NPW. 

zek Narodowy czenia tych organizacji powstał Zwizkiem Narodowym Polskim w Redfern. Z połZwi
 ze czyło siołci Polskie”  w Sydney (1945-1951). W marcu 1951 r. pSydney. Wydawało „Wiadomo

i Społecznej (Polish Social Welfare Bureau) w Sydney. W 1950 r. zorganizowało Polskie Biuro Opiek
wej Walii powstało w kwietniu 1945 r w  Polskie Towarzystwo Demokratyczne w Nowej Południo11

skich Organizacji w Australii. (1954-96), wieloletni wiceprezes Rady Naczelnej Pol
ci Polskich”  wydawanych w Sydney „Wiadomo1949 r. na pokładzie statku „Anna Salen” . Redaktor 

dziernik 1999 r.) - przybył do Sydney 22 maja nia 1910 r. - pa Jan Dunin-Karwicki (ur. 30 wrze10
 1974. ci Polskie”  (Sydney), grudzieStrzeleckiego w Ashfield. Zob. m.in. „Wiadomo

du Domu Polskiego im. P. E. owej RN PowA, członek zarzcy Komisji Arbitraprzewodnicz
lnej Polskich Organizacji w Australii, Prezes SPK Koło nr 1 w Sydney, wicepezes Rady Nacze
pnie konsulatu Argentyny w Canberze.  a nastAustralii). Pracownik konsulatu Hiszpanii w Sydney,

 Polskich Organizacji w  Naczelny przez Radzespołu redakcyjnego „The Polish Bulletin”  (wydawan
owarzystwa Demokratycznego w NPW, czł. ambasady RP w Czungkingu, czł. i prezes Polskiego T

, dyplomata (w MSZ w l. 1944-45), sekretarz 1974 r. w Kanberze), oficer rez. W kampanii 1939 r.
bkowicach, woj. kieleckie – zm. 1 grudnia . w Z Brunon (Bruno) Kurantowski (ur. 21 stycznia 1911 r

ci Polskie”  (Sydney) 22 listopada 1973. „Wiadomo
antem w Australii” . Zob. m.in. ciami Polskimi”  w Sydney, „Echem” w Perth i „Kombat„Wiadomo

w Canberze. Współpracował z Wiedzy o Polsce w NPW. Był członkiem Koła SPK nr 5 
owA i Towarzystwa du Oddziału SPK - Australia (1955-59). Członek RN PWłoszech.  Prezes Zarz

pił do II Korpusu Polskiego we stpnie przebywał w niewoli niemieckiej, a w 1945 r. wNast
 6 DAK. anii wrzesniowej 1939 r. znalazł sina wydziale mechanicznym w sekcji górniczej. W kamp
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nie). swoich czołgów w wypadzie kawalerii na Prusy Wschod
nia 1939 r. brał udział na czele erii (3 wrzePancernym przydzielonym do Podlaskiej Brygady Kawal

 odbył 32. Dywizjonie niow wrzedowództwo szwadronu czołgów rozpoznawczych. Kampani
ł zie obj przeszedł do 7. Batalionu Pancernego w Grodnie, gdGeneralnego. Krótko przed wojn

działu II Sztabu ył w formacjach saperów Wojska Polskiego. Oficer OdWarszawie (1931).  Słu
ynierii w ych Inążstwowe im. J. Lelewela, (1927) i Szkoła Podchorskie Gimnazjum Paczył mUko

– zm. 9 sierpnia 1987 r. w Melbourne) - ongołłowicz (ur. 24 XII 1908 r. w Jekaterynosławiu  Janusz 21
Stanisława Wójcika z Hobart. 

Opr. m.in. na podst. inf. , sekcja NDA, 179. 58 l. Pochowany został na Cmentarzu w Cornelian Bay
alnego w Hobart. Zmarł na zawał serca w wieku Polaków w Hobart, członek polskiego komitetu parafi

zku yciel i wieloletni członek Zwiołnierzy PSZ, wspołzałonia 1947 r. w grupie 591 b. 21 wrze
 Asturias  i Monte Cassino, przybył do Australii na statku SSPiechoty, walczył pod Tobrukiem, Gazal

ołnierz Brygady Karpackiej i 3 Karpackiej Dywizji niowej 1939 r., libijskiej i włoskiej, wrze
 dziernika 1964), ogniomistrz WP, uczestnik kampanii Stanisław Wołek (1 stycznia 1906 - 12 pa20

Archives in Australia, D4878-Rakowski J-7195585. 
 National nej  z  Adelajdy;Opr na podst. inf. Krystyny Łuistnieje fundusz stypendialny jego imienia. 

u Macquarie’go w Sydney a Jana Pawła II. Przy studiach polskich Uniwersytetdyplomem przez papie
mi p. Rakowscy zostali wyróznieni specjalnym  nad tymi dziezmarłych rodziców. Za opiek

 dzieci osieroconych przez tragicznie  adoptował i wychował trójk EudoxionAdelajdzie. Wraz z 
 w  handlowville (Adelajda). Prowadził firmna zakup Domu Polskiego prz 519 Torrenst St. w Wood

yczki  r. (Sydney). Był jednym z gwarantorów poprzybyły na pokładzie m/s Svalbard 15 stycznia 1949
 Australia) i jego prezes w l. 1960-61. Do AustraliiPołudniowej Australii (Polish Association in South 

zku Polaków w yciel Zwi, współzałoczłonek Komitetu Budowy Domu Polskiego w Adelajdzie
onijny w Australii Południowej, wiceprezes i hitlerowskich obozów koncentracyjnych, działacz pol

ziegowy, wim.?) – z zawodu ksi Jan Rakowski (ur. 6 czerwca 1909 r. w Kobryniu – z19
ona w sydneyskiej dzielnicy Redfern w 1949 r. zek Narodowy Polski, organizacja zało Zwi18

”  nr 9, wyd. Sanko 2004. , [w:] „Lotnictwo z SzachownicLotnik niepokornyZbigniew Charytoniuk, 
 Polish Art Foundation, Melbourne 1989). Zob. miglem i piórem,piórem” (Boleslaw Korpowski, 

migłem i kułów i felietonów zatytułowany „r. W 1989 r. Tomasz Ostrowski wydał zbiór jego arty
 m.in. na łamach Sydney Morning Herald w 1950 podanie zostało odrzucone. Sprawa ta była poruszona

 do RAAF, ale jego  dostał si m.in. dziennikarstwem w prasie polonijnej. PróbowaAustralii parał si
 m.in. orderem Virtuti Militari V klasy. W RAF do czasu demobilizacji w 1947 r. Odznaczony był

e transportowym ył w Dywizjonach 301 i 304, a po wojnie w lotnictwiPolski do Anglii). W 1944 r. słu
 wówczas działaczy politycznych i oficerów AK z Anglii. Uczestniczył w operacji Most 1 (przerzucono

 do  powróciło siku pomocy francuskiego ruchu oporu Koprowskiemu udae dziFrancji, jednak
amolot uległ rozbiciu na terenie okupowanej 138 dywizjonie (1942-44). W kwietniu 1943 r. jego s

ył w 305 i Słuczył do szkoły lotnictwa RAF w Hucknall  i Newton. pnie dołczerwca 1941 r. Nast
 r. do ów (Isle of Bute), gdzie przebywał od sierpnia 1940ężinternowany w Rothesay na Wyspie W

 czył do lotnictwa polskiego w Anglii. Został jednak i Gibraltar do Liverpoolu i dołprzez Hiszpani
 Francji w 1940 r. przedostał si w polskie sekcji lotnictwa francuskiego. Po upadkuł sługdzie podj

pnie do Anglii i Francji, gł do Szwecji, a nasti został tam internowany. Z obozu internowania zbie
dował na lotnisku w Daugavpils (Dyneburg),  i l na Łotwniowej 1939 r. przedostał sikampanii wrze
 w jednym z pism krakowskich. W czasie  dziennikarskł pracprzeniesiony do rezerwy i rozpocz

 został pnie na stanowisko administracyjne.  W maju 1939 r.Liniowej w Lidzie jako obserwator, a nast
skadry  n. Bugiem). W 1938 r. został przydzielony do 51. Eśćcy twierdzy (Brzeskazany na 11 miesi
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 wojennych czeniu działaPo zakoń ń
poszedł do niewoli. P

nie 
rzebywał na terenie Warszawy.

zbiegł 
d w. Michała w Krakowie, skzieniu pnie w wizieniu na Pawiaku, a nast polityczny w wiziewi

wał jako czył w stopniu majora. Aresztowany w 1942 r. przeby zako wojskow(ZWZ). Karier
zku Walki Zbrojnej  Pracował w wywiadzie Zwią

ę ą ń
ę ń ę ę ę ś ą

skazany na karę mierciś .

przydział do 
ez UB. Zwolniony na mocy amnestii otrzymał zienia pod koniec wojny.  W 1945 r. aresztowany przwi

ekł z  Po ponownym aresztowaniu wywieziony do Niemiec uci
ę

samodzielnego duPułku Samochodowego rzą  PRL.

ciciel firmy wysyłkowej listopada 1948 r. WłaMelbourne na pokładzie statku „Wooster Victory”  19 
r. 17 listopada 1918-?) przybył do   Sławomir  Maruszewski/George Marue-Maruszewski (u22

ongołłowiczowie.Bogumiła i Jerzy 
Opr. Pochowany został na Brighton Cemetery. w Melbourne. Zmarł 9 sierpnia 1987 r. w Melbourne. 

dnik w Department of Immigration i jako urzm.in. w fabryce samochodów - General Motors Holden 
tatku „Dundalk Bay“ do Australii. Pracował  w Meppen w Dolnej Saksonii. W 1949 r. przybył na ssi

. Znalazł cił Polskony ponownym aresztowaniem opuuławach. W 1947 r. zagroSamochodowe na 
stwowe Warsztaty pierwsze Panad zagospodarowaniem Ziem Odzyskanych. Uruchomiał 

 Mianowany szefem sztabu pracował 
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wiatowej. 
y  niemieckich za poniesione krzywdy w czasie II wojngłównych celów był uzyskanie odszkodowa

nie w Sydney i Melbourne. Jednym z jej naistowskich obozów koncentracyjnych. Działała głów
niów ęźa przez b. wiimu Narodowo-Socjalistycznego, organizacja utworzonzek Ofiar Re Zwi23

1987. 
, Eastwood, Sydney Escapes and Escapades 1939-1986„Forum” (1953). Opublikował wspomnienia 

ci Polskich”  wydawanych w Sydney (1952), wydawca awca „WiadomoNewline Agency, dzier
 

ż ś

ą ż

ń
ś

 pow. Brody – zm. najprawdopodobniej w  Edmund Parnes (ur. 9 grudnia 1883 r. w m. Razinów,24

wiatowej pracował w Naczelnym ojny Nowym Jorku) – dyplomata, dziennikarz, w czasie I w ś
pnie poselstwa RP w Wiedniu (1938), nastKomitecie Narodowym w Krakowie, attache kulturalny ę

cy za rzez władze niemieckie na okres 8 miesikorespondent „Kuriera Warszawskiego” , internowany p ę
rócił na 2 dni , po zwolnieniu przebywał w Pradze, do Warszawy pow publicystycznść działalnoswoją ą

d na paszporcie  z personelem MSZ do Rumunii, stamtprzed wybuchem wojny, ewakuował się ą
, Nankin do Australii, gdzie mieszkała zek Sowiecki, Japoni przez Zwiskim przedostał siamerykań ę ą ę

wiatowej był dziernik 1940 r. W czasie II wojny jego córka Wanda. Do Melbourne przybył w 28 paź ś
 (1941-45), w tym charakterze  Południow i Australicznikowym na Wiktoripolskim oficerem łą ę ę ą

homasem M. Burke. Nauczyciel historii współpracował z konsulem honorowym RP w Melbourne T
-45). Redaktor działu politycznego dziennika europejskiej w Geelong Grammar School w Corio (1942

 prasowa  grup, lewicowskciu „Argusa”  przez londy„Argus”  w Melbourne (1940-50). Po przeję ń ą ą ę
pnie zwolniony z pracy. Po otece redakcji a nast„Daily Mirror”  został przeniesiony do pracy w bibli ę
 swoje artykuły na łamach amieszczał teciu z „Argusa”  pracował w fimie Diesel Equipment. Zodejś ż

News Weekly” . Obywatelstwo australijskie „Polish and Central European Review”  i katolickim „
zku Polaków w Wiktorii (zwanego popularnie ł 6 grudnia 1948 r. Prezes rozłamowego Zwiprzyją ą

zykami obcymi. W 1953 r. wyemigrował do zkiem na St. Kildzie” ) w l. 1949-51. Władał 14 j„Zwią ę
; National Archives of Australia, A435-Opr. m.in. na podst. inf. Lecha PaszkowskiegoUSA. 

Nobody’s Valentine. Letter . Marion Poynter, 1948/4/1530-7616983, B78-1948/Parnes E-4110997; Zob

1996. ski, Bicentennial Publishing Corporation, New York Wierzbia
, red. Bolesław Who’s Who in Polish Americaprzybył 18 stycznia 1949 r. (Fremantle). Zob. 

skim. Do Australii ył w Royal Air Force i w 318 Dywizjonie Gdawiatowej słuW czasie II wojny 
. zku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance)Disease Foundation, Knight of Columbus, Zwi

lurgical Society, konsultantem Rheumatoid (Canada), American Chemical Society, American Metal
1958-89), Professional Engineers Association (1957-58), członkiem Stronnictwa Narodowego w USA (

lsko-Kanadyjskiego w Hamilton, St. Catherine Polaków w Australii (1946-51), prezesem Kongresu Po
zku ycielem i prezesem Zwi8), był załoStowarzyszenia Lotników Polskich w Londynie (1946-8

ał do  Shore of Virginia, 1964-86). NaleSprings PA, 1959-63) i University of Virginia (East
5), wykładał w Alliance College (Cambridge Chemical-Metallurgical Laboratory (Melbourne 1950-5

 (Melbourne 1948-51), Głos Polski41-43), wydawał Institute (Farnborough, Hants – Wielka Brytania, 19
tochłowice, 1936-39), Royal Aircraft wiWarszawskiej (1968). Pracował w zakładach Beldona (

964-66), doktorat uzyskał na Politechnice 1962-64) i Uniwersytecie w Oklahomie (Stillwater, 1
 Kalifornijskim (Davis,  (1936), studia doktoranckie odbył na Uniwersytecie LwowskPolitechnik

czył ynier, metalurg, nauczyciel akademicki. Uko Stanisław Rola-Szustkiewicz (1907-1994), in26
Paszkowskiego. 

Na podst. m.in. inf. Lecha d dotarł do Australii.  do Brazylii, a stamtpnie przedostał sinast
,  banderz kraju na pokładzie statku pod szwedzkStanisława Mikołajczyka w 1947 r. z Polski, zbiegł 

 Ludowego, po ucieczce zku na St. Kildzie” . Działacz Polskiego Stronnictwadu tzw. „Zwizarz
niej członek zku Polaków w Wiktorii (1949), póski (1918-?), pierwszy prezes Zwi Florian Skowro25

, The Mieuhyah Press, Melbourne 2008, s. 132-165. in the Life of Valentine Alexia Leeper, 1900-2001
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ń
nia 1982 w Melbourne) – major WP, y - 5 wrze Stanisław Łuk-Kozika (17 sierpnia 1904 r. w Winnic27 ś

du Krajowego SPK w 3 (1971), prezes Zarzprezes Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów nr ą
ych w Warszawie (1928), przydzielony do 11 ąż podchorczył szkołAustralii (1971-73). Ukoń ę

. W  Frejmanówn Barbar w Marienił siodywizjonu artylerii konnej w Bydgoszczy. W 1932 r. ż ę ą ą ą
dzu.  oficerów zwiadowczych jazdy konnej w Grudzi1933 r. został przeniesiony jako instruktor na kurs ą

dzu. W 1939 r. mianowany do stopnia GrudziOd 1935 r. p.o. komendanta szkoły podoficerskiej w ą
ie Warszawy jako zki komendanta MOB. W 1939 r. bierze udział w obronkapitana obejmuje obowią

niowej 1939 r.  przebywa w niewoli czeniu kampanii wrzedowódca baterii artylerii konnej. Po zakoń ś
, a od 1942 r. w oflagu w Tanger Hutte. Po niemieckiej w Oflagu II-C w Woldenbergu (Dobigniew)

onu skiej strefie okupacyjnej obejmuje dowództwo bataliwiatowej w amerykaczeniu II wojny zakoń ś ń
cznikowym przy pnie zostaje oficerem łPolskich Kompanii Wartowniczych w Monachium, a nastę ą
w Oberamergau, skim w Bad Raichenhall. W latach 1946-48 przebywał dowództwie amerykań
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 po spotkaniu z e zmienił decyzj do USA, jednakł starania o emigracjMannheim i Bremen. Podją ę ż ę

 i synem Jerzym do Australii. Po onył wraz z ambasadorem Australii w Niemczech i w 1948 r. przyb ż ą
 został skierowany do pracy w Melbourne. W krótkim pobycie w obozie dla imigrantów w Bonegilli

c funkcjzku Polaków w Melbourne, obejmuj w pracy społecznej w Zwiował si1949 r. zaangaż ę ą ą ę 
wał zawodowo w Departamencie Imigracji w wiceprezesa tej organizacji. W latach 1950-64 praco

ył w wielu zjazdach Federacji Polskich Melbourne. Od 1956 r. był członkiem SPK. Uczestnicz
Opr. na podstawie ganizacji w Australii. Organizacji w Wiktorii i Rady Naczelnej Polskich Or

zkiem na St. Kildzie” . zku Polaków w Wiktorii z tzw. „Zwisporze Zwi
, członek Rady Naczlenej POwA, arbiter w  Marian Strumiłło (6 grudnia 1903 – 11 lipca 1990?)28

informacji dr. Jerzego Łuk-Koziki. 

ą ą
wukrotny minister spraw zagranicznych (1926- August Zaleski (1883-1972) – dyplomata, polityk, d29

i Cywilnej Prezydenta RP Władysława Raczkie-32, 1939-41),  senator RP (1928-35), szef Kancelari
wicza (1941-1947), prezydent RP (1947-1972). 

wiatopol) – organizacja utworzona w 1934 r. na II zek Polaków z Zagranicy (wiatowy Zwi30 Ś ą Ś
zków z ry polskiej i zwidzie Polaków z Zagranicy celem podtrzymywania kultuwiatowym ZjeŚ ź ą

cym był Władysław . Pierwszym przewodniczród Polaków zamieszkałych za granic wPolską ś ą ą
niowej 1939 r. sce wrze” . Po klzek wydawał pismo „Polak ZagranicRaczkiewicz (1934-39). Zwią ą ę ś

ski, na polecenie prezydenta skim i Bolesław WierzbiaStefan Lenartowicz, Bronisław Hełczyń ń
l i winzek we Francji, a po przeniesieniu go do Anglii rozWładysława Raczkiewicza, odbudowali zwią ę
ł wiatopol", na której czele stan „ prasowycia agencjzek powołał do . Zwiśćjego działalno ą ż ę ą Ś ą

ski. Bolesław Wierzbiań
wydawca. Studiował ski (1913-2003) – dziennikarz, działacz polonijny,  Bolesław Wierzbia31 ń

ycie skim i Uniwersytecie Warszawskim. Redagował „ i prawo na Uniwersytecie Jagielloekonomię ń Ż
jpierw we Francji, od 1940 r. w Anglii, a od 1956 Akademickie”  (1933-38). Od 1939 r. na emigracji, na

wiatowej. egraficznej w czasie II wojny r. w USA. Korespondent wojenny Polskiej Agencji Tel ś
Prezes wiatopol” . Redaktor „Free European Press Service” . yciel Polskiej Agencji Prasowej „Założ Ś

 i śćciowego „Niepodległolnozku Dziennikarzy RP. Współtwórca Polskiego Ruchu WoZwią ś
yciel i io Wolna Europa. WspółzałoDemokracja” . Współpracował z „Głosem Ameryki”  i Rad ż

anego w Nowym Jorku. pierwszy redaktor naczelny „Nowego Dziennika”  wydaw
nie du RP na obczyych rzski (1890-1978), prawnik, minister spraw zagraniczn Bronisław Hełczy32 ń ą ź

ci Narodowej (1954-72), ci Narodowej i Rady Jedno(1974-78), członek Tymczasowej Rady Jednoś ś
y Polskiej „Zet”  i Organizacji zku Młodzieczłonek Rady Narodowej RP (1973-76). Członek Zwią ż

ołnierz I Brygady Legionów Polskich i Polskiej ciowej „Zarzewie” . y NiepodległoMłodzież ś Ż
Ministrów (1926-30), szef Kancelarii Cywilnej Organizacji Wojskowej. Doradca prawny prezesa Rady 

ezes szego Trybunału Administracyjnego (1934-39). WiceprPrezydenta RP (1931-34), prezes Najwyż
zku Polaków za Granicwiatowego Zwi (1932-39), p.o. prezesa (1939-49), prezez (1949-54) Ś ą ą 

kiego (1937-39), prof. polskiego wydziału prawa ńświatopol” . Profesor prawa Uniwersytetu Jagiello„Ś

ty i lider opozycji (1960-1967). imigracji (1945-49), przywódca Australian Labor Par
ralijski, minister informacji (1943-45), minister  Arthur Augustus Calwell (1896-1973) – polityk aust34

bourne University Press, 1988, s. 42-43. , “Australian Dictionary of Biography” , tom 11, Mel1969)
Noskowski, Ladislas Adam de (1892 - ł. Zob. L. Paszkowski, Australii lecz manuskrypt dzieła zagin

 opery w  60. XX w. pracował nad historiwprowadził programy muzyczne do radia ABC. W latach
wiatowej nie. Po II wojnie d polski na obczysubsydiowany przez rzCentral European Review, 

Polish and 42-45 wydawał du polskiego w Londynie 30 tys. funtów. W latach 19przekazał dla rz
9 r. zorganizował Polish Relief Fund, który Australii, Nowej Zelandii i Samoa Zachodniej. W 193

 honorowego konsula generalnego RP w  (1929-31). W latach 1933-45 pełnił funkcjPhonograph News
Australian cznik pnie wydawał własny miesi. NastAustralasian Phonograph Monthlypracował dla 

. Od  1925 do 1929 r. Musical Australia i Shakespearean Quarterly, Home, the Art in Australia, News
Evening , Morning Heralde z   a takSydney Mailnauczyciel  (1919-26). Od 1919 r. współpracował z 

pnie pracował jako ilitary Forces. Nasttkowo pracował jako tłumacz w cenzurze Australian Mpocz
i i zek Narodowy Polski. W 1918 r. powrócił do Australi finansowanego przez ZwiPoland 

Free cznika pnie został sekretarzem miesiNastsekretarza do spraw Polskiego Komitetu Narodowego. 
gnacy Paderewski zatrudnił go jako swojego probował swoich sił jako aktor filmowy. W 1916 r. I

 na terenie USA, gdzie wiatowej znalazł siuzyskał obywatelstwo w 1914 r. W czasie I wojny 
u. Przybył do Australii w 1911 r.,  w ParyWarszawskim i w Ecole Libre des Sciences Politiques

ziennikarz. Studiował na Uniwersytecie  Władysław (Ladislas) Adam Noskowski (1892-1969), d33
nie. lskiego Uniwersytetu na ObczyUniwersyettu Oksfordzkiego (1945-47), wykładowca po ź

ż
ś ę

ę ę
ą

ą ę
ż

ę ę
ę
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ców) powstała 20 dzynarodowa Organizacja ds. Uchod International Refugee Organisation (Mi35 ę ź
wiatowej. Organizacja była ców po II wojnie zania problemu uchodkwietnia 1946 r. celem rozwią ż ś
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 zadania UNRRA (United Nations Relief and ciowo przejęś ONZ, która cz agencjspecjalistyczną ą ęłą

d Wysokiego piona przez Urz kiedy została zastRehabilitation Administration). Istniała do 1952 r. ą ą
 ców (Office of the United Nations High CommissionerKomisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodź

nach kontrolowanych przez wojska okupacyjne for Refugees – UNHCR). IRO działała głównie na tere
stw: Australia, Belgia, Kanada, Chiny, Dania, piło 11 pastw zachodnich. Do IRO przystpań ą ń

uksemburg, Holandia, Nowa Zelandia, Dominikana, Francja, Gwatemala, Islandia, Włochy, L
czone AP i Wenezuela. USA pokrywały 40% Norwegia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Stany Zjedno

byli William Hallam Tuck (1946-49) i J. etu IRO (155 mln USD). Dyrektorami generalnymi IRO budż

zyczny hitlerowski radiowy program propagandowy im nadana przez Lorda Haw-Haw (angielsko-j
wiatowej. Nazwa „szczury Tobruku”  została weteranów walk w obronie Tobruku w czasie II wojny 
w Tobruku) – australijskie stowarzyszenie  Rats of Tobruk Association (Stowarzyszenie Szczuró36

Donald Kingsley (1949-52). 

ś
ę

 (biedne "poor desert rats of Tobruk"lano jako ców Tobruku okreGermany Calling), gdzie obroń ś
ołnierzy australijskich ała zaadoptowana przez pustynne szczury Tobruku). Ta pogardliwa nazwa zost ż

zkami zawodowymi. Powstała w 1891 r.  zana ze zwicharakterze socjaldemokratycznym silnie powi
 najstarsza australijska partia polityczna o  Australia Labor Party (Australijska Partia Pracy),37

ództwem gen. por. Leslie Morsheda. z odziałów 9 dywizji i 18 brygady 7 dywizji pod dow

ą ą
stw Europy ca powstanie federacji paadajdzymorze – idea polityczna Józefa Piłsudskiego zakł Mi38 ę ą ń

dzy  ona obszar miwiatowej. Miała obejmowaczeniu I wojny rodkowo-Wschodniej po zakoŚ ń ś ć ę
 Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, śćkład miały wejmorzami Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym, a w jej s

oncepcja gry, Rumunia, Jugosławia i ewentualnie Finlandia. K, Ukraina, Czechosłowacja, WBiałoruś ę
skich oraz wielkich mocarstw z  głównie polityków litewskich i ukrai z opozycjta spotkała się ą ń

nie pod d RP na obczy rzrodkowo-europejskiej lansował równie unii tkiem Francji. Koncepcjwyją ę ś ż ą ż
dami greckim, rowadzono rozmowy m.in. z rzkierownictwem gen. W. Sikorskiego i w tej sprawie p ą

ne przez gen. W. Sikorskiego w skim i czechołowackim w l. 1940-42. Próby podejmowajugosłowiań
 ze zdecydowantw, a ze strony ZSRR spotkały sitym zakresie nie znalazły poparcia ze strony mocars ę ą 

pnie wyemigrował do USA.  (1947), a nastony aresztowaniem zbiegł za granic47), zagro
ci Narodowej w Warszawie (1945-du Jednow Londynie (1943-44), wicepremier Tymczasowego Rz

du RP dzie gen. W. Sikorskiego (1940-43), premier rzr.), poseł na Sejm (1930-35), wicepremier w rz
y, wiceprezes Stronnictwa Ludowego (od 1935  Stanisław Mikołajczyk (1901-1966) – działacz ludow41

  głównie w Niemczech i Austrii. li si wojennych znaleczeniu działazako
rzez władze niemieckie), którzy po robotnikom przymusowym (wywiezionym do III Rzeszy p

niom i ężcom, byłym wiwiatowej uchodzamieszkania. Termin tej przypisano po II wojnie 
 zmuszonej do opuszczenia rodzinnych stron lenie osoby sił "D.P." – displaced person – okre40

ciu propagandy komunistycznej w Polsce.  k pejoratywny w ujwisto miała wydLondynie. Cz
cego w nie, rezydujdu Rzeczypospolitej Polskiej na obczyski – potoczna nazwa rzd londy Rz39

. opozycją
ą ń ą ż ą

ę ź ę ę
ś ą

ś ż

ń ń ż ę

ą ą
ą ś

ż ę ę
) –  powstał w czerwcu 1944 Polish American Congressskiej (KPA) (ang.  Kongres Polonii Ameryka42 ń

dnoczonych AP  w celu wspomagania i  ratowania r. z inicjatywy polonijnych działaczy w Stanach Zje
ycielskim w ojska sowieckie.  Na kongresie załoPolski  w obliczu zajmowania jej terytorium przez w ż

kszej i najbogatszej (chodziło o dzie prezes najwi be na czele KPA staBuffalo ustalono, ż ć ę ę
ku Narodowego Polskiego. W skład KPA weszło ąż) organizacji polonijnej tj. Zwifinansowanie działań

osób fizycznych. KPA doprowadził do uznania ponad 100 organizacji polonijnych w USA oraz wiele 
zny  i ludobójstwo przez Kongres USA, ponadto miał znac sowieckskiej za zbrodnizbrodni katyń ę ą

ci” . Prezesami KPA lidarnocie Polski do NATO, udzielał pomocy materialnej „Sowpływ na przyję ś
 sprawuje Franciszek  tl a obecnie funkcjbyli: Karol Rozmarek, Alojzy Mazewski, Edward Moska ę ę

Spula. 
 w Toronto, który kontynuował K) z siedzib W 1944 r. powstał Kongres Polonii Kanadyjskiej (KP43 ą

onego w 1931 r. KPK zrzesza na  Zrzeszenia Organizacji Polskich w Kanadzie, załośćdziałalno ż
zie. Jego struktura obejmuje wieckie organizacje i towarzystwa polonijne w Kanadzasadzie federacji ś

1634366, A446-1955/24076-8859148. 
4-Kuzniarski Z-1813662, P1185-Kuzniarski-Wellington St. National Archives of Australia, P118

 nauczyciela w Technical College przy ł posad do Launceston (TAS), gdzie objprzeniósł si
pnie Ballou” . W NPW mieszkał do 1954 r., nastkwietnia 1949 r. na pokładzie statku USAT „General 

ii (1 marca 19449 r.) Do Sydney przybył 29 Niemiec, gdzie pozostał do czasu wyjazdu do Austral
nia 1944 r. został wywieziony do . 15 wrze1915 do sierpnia 1918 r. przebywał na ternie Rosjii

ynier-mechanik. Od lipca wie – zm.?) – inniarski Zygmunt Stefan (ur. 2 maja 1903 r. w Warsza Ku44
ady. gów lokalnych w głównych miastach i prowincjach Kan13 okrę

ź ż
ś

ę
ę ą ę
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 Bay” .  Sydney 16 kwietnia 1949 r. na pokładzie SS „Dundalk
ł do Fremantle 9 kwietnia 1949 r. a do ski Wacław (ur. 14 sierpnia 1913 r. – zm.?)  przyby Otoczy45

 
ń

 1946-49), kolejno 1942 (z przerwci Polskie”  - pismo polonijne wydawane w Sydney od  „Wiadomo46 ś ą
nego RP. w Sydney, cznik, tygodnik; do 1945 biuletyn Konsulatu Generaljako dwutygodnik, miesię

zku Polakiego w Nowej d 1951 r. Zwiniej organ Polskiego Towarzystwa Demokratycznego, opóź ą
 był  Jan Dunin-Karwicki; w czelnym i wydawcPołudniowej Walii; od 1954 do 1996 r. redaktorem na ą

gzemplarzy; zamieszczano w nim  publikacje najlepszym okresie nakład pisma wynosił  3-4 tys. e
ci polskiej w yciu społecznowiecie oraz informacje o ce spraw polskich w Polsce i na dotyczą ś ż ś

d polski pod kierownictwem gen. W. Sikorskiego nie od tego rzpomordowanych w Katyniu. Niezale
ołnierzy polskich  i ekshumacji zwłok  (MCK) do przeprowadzenia badaCzerwony Krzy

dzynarodowy . Miskich Rzesza Niemiecka zaprosiła 15 kwietnia 1943 r Pod odkryciu grobów katy51
2007, s. 235-236. 

, Yale University Press, New York Katyn: a crime without punishmentLebedeva, Wojciech Materski, 
skiej. Zob. Anna M. Cienciała, Natalia  dopiero po wybuchu wojny korea siSytuacja zmienił

i współpracy z komitetem. e Departament Stanu nie przejawiał w tym czasie wolAstoria Hotel. Jednak
 w Waldorf  21 listopada 1949 r.  Konferencjść działalnoThompson. Komitet zainaugurował swoj

nani dziennikarze Clair Boothe Luce i Dorothy Donovan, b.  agent OSS w Szwajcarii Allan Dulles, z
 Strategic Services (OSS) William cy), Julius Epstein (sekretarz), b. szef  Office Of(przewodnicz

basador USA w Polsce Anthur Bliss Lane Katyn Masacre. W skład komitetu weszli m.in.: b. Am
erican Committee for Investigation of the prywatnego komitetu. W wyniku jego akcji powstał Am

skich o powołanie w tej sprawie ci ameryka do kilku wybitnych osobistoEpstein zwrócił si
u Stanu. zku z brakiem zainteresowania ze strony Departamentfalach radio “Głos Ameryki” . W zwi

 programu o Katyniu na i Stanu propozycjkongresmanów. Z kolei Epstein zgłosił Departamentow
ród kiem wwi ona ze słabym odd Izbie Reprezentantów, lecz spotkała si rezolucjprzedstawił t

nia 1949 r. Madden skiej. 29 wrzecego zbrodni katyledztwa dotyczcia  w sprawie podjrezolucj
li  działaczy KPA, którzy przyj z grupnia 1949 r. Kongresman Ray. J. Madden spotkał si18 wrze

ttee of Investigation of the Katyn Murders. Katyniu. Epstein wezwał do powołania American Commi
w  artykułów na temat zamordowania oficerów polskich na łamach “New York Herald Tribune”  seri

 opublikował wiatowej pracował w Office of War Information (OWI)Epstein, który w czasie II wojny 
skiej. W lipcu 1949 r. Julius ledztwa w sprawie zbrodni katydaniem natychmiatowego i uczciwego żą

 do ambasadora USA przy ONZ Warrena Austina z skiej (KPA) zwrócił siPolonii Ameryka
skiej -  13 kwietnia 1949 r. Prezes Kongresu ski Komitet d1a Zbadania Zbrodni Katy Ameryka50

m Madito. Millenium". W 1952 r. został arcybiskupem tytularny
iae ”  (1949-64) oraz zainicjował  rocznik „Sacrum Polonwydawał pismo „Duszpasterz Polski Zagranic

stwie. Od 1947 r. rezydował w Rzymie. Redagował i Opiekunem Duchowym Polaków na uchod
ał Opiekunem Emigracji Polskiej, a w 1949 r. ZSRR pod dowództwem gen. W. Andersa. Po wojnie zost

lskiej w e na wszystkich frontach oraz w oddziałach Armii Poołnierzy polskich niemalwizytował 
wiatowej kiewicza. W czasie II wojny Narodowej z nominacji prezydenta RP Władysława Racz

olowym WP. W 1939 r. wszedł w sklad I Rady Królewskiej Hucie (Chorzów), a w 1933 r. biskupem p
 (1927-39). W 1931 r. został proboszczem w  Prasow Agencjpnie KatolickNiedzielnego” , a nast

cia ska. W latach 1924-27 kierował wydawaniem „GoAdministracji Apostolskiej Górnego 
nym Ligi Katolickiej skie w 1921 r. W 1924 r. został sekretarzem generalcenia kapławi

czył studia teologiczne i otrzymał a ukoniewoli angielskiej (1918). Po powrocie do Wrocławi
 do pnie na Bliskim Wschodzie, pod Damaszkiem dostał sifrancuskim, gdzie został ranny, nast

ył na froncie do armii niemieckiej słuteologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Powołany 
ł studia ojska Polskiego. W 1915 r. podj Józef  Feliks Gawlina (1892-1964), biskup polowy W49

Zasługi RP. 
em y m.in. Złotym Krzycych we wschodnich dzielnicach Melbourne. OdznaczonPolaków mieszkaj
ród  W l. 60. XX w. pracował wrodka Duszpasterstwa Polskiego w Hobart (Tasmania).duszpasterz O

 ołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, b. pokładzie statku „Strathnever”  z grup
 1948 r. na ców polskich w Afryce, przybył do Hobart 8 sierpniaw cywilnych obozach dla uchod

od dowództwem gen. W. Andersa, przebywał 5 Kresowej Dywizji Piechoty Armii Polskiej w ZSRR p
ciel – zm. 1981) – sybirak, kapelan wojskowy i Bolesław Godlewski (ur. 10 czerwca 1907 r. w m. Dz48

Melbourne. 
 Polskiego”  i „Tygodnika Polskiego”  w du Koła SPK nr 3 w Melbourne, współpracownik „Głosuzarz

nek ciuszki, Komisji Skarbu Narodowego w Wiktorii, człoMelbourne), Stowarzyszenie im. T. Ko
niej w Wiktorii i  zku Polaków w Australii (pópokładzie statku „Dundalk Bay” . Działacz Zwi

nia 1949 r. na urne 15 wrzeski (ur. 9 sierpnia 1909 – zm.?) - przybył do Melbo Stanisław Bili47
Australii.  
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nim stosunki dyplomatyczne. 
 z Niemcami i zerwał z d polski o współpracył rzd ZSRR oskartym ZSRR. 26 kwietnia 1943 r. rz

 do niego wszystkie strony zainteresowane, w  si w badaniach, o ile zwróce gotowy jest uczestniczy
wiadczył,  MCK 23 kwietnia 1943 r. o 17 kwietnia 1943 r. do MCK o zbadanie tej zbrodni.zwrócił si

 
ę ś

ż ć ą ę
ą ż ą ę

d utworzony z inicjatywy mocarstw alianckich na dzynarodowy Trybunał Wojskowy (MTW), s Mi52 ę ą
 w ce funkcjonowania trybunału ustalono na konferencjikonferencji poczdamskiej. Szczegóły dotyczą

zienia zienia – 2, na 15 lat wiywocie 3, na 20 lat wi 12 osób, na domiernorymberskich skazano na 
 procesach skich mocarstw (USA, W. Brytanii, ZSRR, Francji). Wsze czterech zwycidy Najwy

dziowie wyznaczeni przez wiatowej. Procesy prowadzili sci w czasie II wojny.pokojowi i ludzko
 zbrodni przeciwko cili sipudzenie niemieckich zbrodniarzy wojennych, którzy dotrybunału było os

dziernika 1946 r. Celem o 1 pa w Norymberdze, w okresie od 20 listopada 1945 r. dodbywały si
dowe  w Berlinie, natomiast rozprawy sciła siLondynie (26 VI - 8 VIII 1945). Siedziba MTW mieś ę ą

ę ź
ą ś ę
ś ś ę

Są ż ę
ś ć ż ę ę

dzono. W czasie onych nigdy nie oszienia – 1, uniewinniono – 3 osoby, a 2 oskar– 1, na 10 lat wię ż ą
enia przeciwko III o wniósł akt oskarprocesów norymberskich prokurator ZSRR Roman Rudenk ż

s. oficerów polskich zamordowanych w Katyniu. Rzeszy Niemieckiej o dokonanie ludobójstwa na 11 ty
 13 stycznia 1944 r. przez Biuro czono sprawozdanie tzw. Komisji Burdenki [powołanejDo akt włą

te przez MTW bez  chcieli, aby zostało przyjPolityczne KC WKP (b)], które prokuratorzy sowieccy ę
dziowie. wiadków. Na to nie wyrazili zgody sdalszego procesu dowodowego i przesłuchania ś ę

dy w sprawozdaniu Komisji ci i błcisłowiadków ujawniono nie w czasie przesłuchaPonieważ ń ś ś ś ę

garnia Akademicka, Kraków 1994, s. 49-56, 77.  , Ksipolska w Australii 1928-1980
śćPrasa i społecznoi” . Zob. J. Lencznarowicz, Polski”  (Brisbane), „Komunikat Prasowy” , „Dom Polsk

dawała m.in. pisma: „Polonia” , „Tygodnik Stowarzyszenie Polaków w Queensland („Polonia” ). Wy
 na a zmieniła nazwski, Zygmunt W. Romaszkiewicz. W 1952 r. organizacjbyli m.in. Stefan Połoty

utworzona w Brisbane w 1927 r. Jej prezesami  Kolonia Polska w Brisbane – organizacja polonijna 53
ta w wyroku MTW.  została pominisk katyci za zbrodniBurdenki, sprawa odpowiedzialnoś ę ń ą ę

ń ę

 
ę



The collection project
de:  Existing and new projects for  the coming year  inclu

his resource. researchers and historians will be able to access t
luable experience.  By cataloguing the collection, assist with this.  In return the volunteer gains va

  hope to find volunteers with cataloguing skills topeople who are studying history or librarianship we
he circle of interested people to include younger held by the Polish Museum and Archives.  By widen t

ly store, sort and catalogue the materials  Another important key area identified is to proper
to new projects.  

 of interested individual who may wish to contributemembers to join the organisation and create a pool 
rganisation we will encourage more It is hoped that through greater promotion of the o

promotional work. 
  to appear in the Tygodnik Polski and other plannedEnglish / Polish about the organisation, an article

ressed through the production of a brochure in needs a wider profile.  This has been partially add
 One key area identified was that the organisation projects to be undertaken in this the coming year. 

 ified a number of key areas that need attention andArchives have been meeting regularly and have ident
ers of the Polish Museum and Since the last AGM in June 2000, the committee memb
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Oral History project
1930s. 

isational and community life as far back as the meetings and other materials recording Polish organ
his collection has important documents, minutes of significant historical collection from Adelaide.  T

ki on the Museum’s behalf successful acquired a As part of this collection process Zdzislaw Derwins
 nt to the Polish community’s history in Australia. photographs and other memorabilia that is significa

k out for objects, documents, The Polish Museum and Archives is always on the loo
 

Funding opportunities
involved in. 

o be  this will be a fascinating and rewarding project tencourage participants as well as interviewers – as
y and record people’s stories.  We are keen to their equipment we hope to go out into the communit

With the support of staff from 3ZZZ and the use of important to preserve this in a long lasting way.  
fore,  well as Australian migration history.  It is therepeople are an important aspect of Polish history as

 migration to a new land.  The stories of these experienced the Second World War, displacement, and
ople who are now elderly and have The Polish community has a significant number of pe

 

                                               

loguing the collection. resources to properly storage materials and to cata
nding submissions in the coming months to gain other funding sources so we will be busy writing fu
on, The Victorian Multicultural Commission and waiting for the next funding round of Blum foundati

d we are seeking funds.  Currently we are In order to carry out the various activities planne
 

 
ernational Mental Health – University of  Helen Evert - Doctor of Psychology (Centre for Int1

eriences and the emotional health and well-being Melbourne – 2008), her PhD thesis entitled ‘War exp
l of Psychology, Deakin University (Melbourne); of Polish elderly Migrants’ ; Research Fellow, Schoo
ralia Inc. President of the Polish Museum and Archives in Aust
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Collaboration with other organisations

g: gratefully acknowledges the support of the followin
 costs, the committee of management  To implement this project and cover administration

t MAPA. interviewing of other people’s story- please contac
telling their story or assisting in the taping and anyone interested in being a volunteer – in either 

 we would like to take this opportunity to appeal tothis project.  This project will start shortly and 
uipment and to cover basic costs in conducting MAPA has been successful in gaining funds to buy eq
establishing home and community structures.  the Second World War, the early days in Australia, 

riences of Polish elderly migrants during  The oral history project aims to document the expe
and assistance in cataloging. 

s in Warsaw in relation to receiving expert advice successful contact with the Polish National Archive
ials we have.  The organisation has also had shelving and archival boxes to safe guard the mater
organising materials we hope to purchase new the Polish community.  In terms of cataloguing and 

and artifacts that are of historical value to  MAPA is continually on the look out for materials 
 organisation. this pamphlet we hope to attract people to join the

n of ies of the organisation.  With the wide distributioPolish and English describing the goals and activit
 MAPA has developed a pamphlet in  With respect to publicity and increased membership

area. 
e amount of work has been achieved in each These goals are ongoing however quite a considerabl

life. 
ustralians and their contribution to community Collecting entries for the Encyclopedia of Polish-A

Obtaining grants from funding bodies; and 
Oral history project; 
Organising and cataloguing existing material; 
Australia; 

terials relevant to Polish community life in Continued collection of written and photographic ma
Wider publicity and increase membership; 

 These include: been working towards fulfilling a number of goals. 
1, the Polish Museum and Archives have Since the last Annual General meeting in August 200

President’s Report – 8 September  2002 

  12 August 2001 President, Polish Museum and Archives in Australia.
Helen Evert 

Many Thanks 

contribution please let us know 
know of young budding historians who could make a the projects outlined to become involved or if you 

  of the organisation who have an interest in any ofcontribution.  I would also like to call on members
 Committee members for their efforts and important.  I would like to thank very much all the

ation, time and efforts of members are critically to address theses.  As with every voluntary organis
ntified important areas of work and we have began to report that as a group we have discussed and ide

e Polish Museum and Archives, I am pleased In this last year, on behalf of the Committee of th
Panstwowych in Warsaw.   

ration with Naczelna Dyrekcja Archiwow Currently the Committee is pursuing possible co-ope
ng advice on cataloguing or housing materials.  Archives of Australia are possible sources in gaini

nal such as the State Library of Victoria and the Natiosimilar organisations to assist us.  Organisations 
s we also hope to collaborate with other As part of promoting our organisation and activitie
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� a -$5,000 Local History Grant  - Public Record Office Victori
� City of Maribyrong - $1000 
� Victorian Multicultural Commission $600 
� Stanislaw Blum Foundation $500 
� Australian Polish Cultural Foundation $300 
� 

Australian/Polish community. 
onal background, life and activities in the community to contribute by writing about their pers

the Encyclopedia and call on members of the Finally the organisation is collecting entries for 
Polish Congress of Seven Day Adventists $300 
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President’s repor t

 OCTOBER 2003 THGENERAL MEETING 12
POLISH MUSEUM AND ARCHIVES IN AUSTRALIA ANNUAL 

Many thanks – Helenka Evert 

year ahead in achieving the goals described above. 
l membership and look forward to a productive support and good work and the support of the genera

 to thank fellow committee members for their In conclusion I would like to take this opportunity

 

 
 

 

amera.  We are interviewing and filming the grant and for this purpose we purchased a digital c
 This project has been funded by the Local History enthusiasm and dedication are to be congratulated. 

 bution to getting this project up and running.  Her‘Tygodnik Polski’  and has made a significant contri
alska responded to an advertisement placed in our new volunteer Mrs Emilia Zientalska.  Mrs Zient

s begun in earnest and this is largely thanks to  Oral history project – our oral history project ha
warzyszenie Technikow” . of items from the late Mr Kuzniarz through the “Sto

rtesy of Mr Frelek.  We also received a number from ‘Samodzielna Brygada Strzelcow Karpackich’  cou
 and support.  We have recently received materials opportunity to ask our members for their assistance

 these materials as we can and take this Currently we are endeavouring to collect as much of
Recent activities: 
organisation. 

d energy in maintaining the activities of this particular Zdzislaw Derwinski for his initiative an
 of our committee of management – in  Finally Professor Nalecz congratulated the efforts

often do not appreciate their relevance. 
uments are being thrown away as their benefactors passing away and with them important historical doc
ime is of the essence as many elderly people are in collection and preserving relevant materials.  T

 have a more systematic and organised approach organisation under the guidance of Rada Naczelna to
 greater co-operation between various Polish Professor Nalecz challenged the community to foster

reflect pre-migration experiences. 
ss concerned with documents from Europe that that reflect community life in Australia and are le
ian institutions are only interested in materials collection.  The only concern is that often Austral

th the State Library of Victoria to house our Proposal was made to arrange a similar agreement wi
h a collection, it will be transferred to Poland. event, the National Library can no longer house suc
have signed an agreement, that in the unlikely To alleviate these concerns the Polish authorities 

es no longer wish to house Polish materials.  about what would happen if the Australian authoriti
 National Library but some fears were expressed There is the Polish collection in Canberra - at the

ed depositary for these materials.   individuals, organisatons and there is no centralis
 Australia, that they are in the hands of The fragmentation of the various collections across

lude:  others with similar goals.  These observations incthat are relevant to our organisation as well as to
t made a number of interesting observations  During their visit, Professor Nalecz and Dr Bierna

ip to assist us in this. an opportunity.  Therefore, we call on the membersh
uch ad no response.  It would be a great pity to miss smembership to assist in this but thus far we have h

ommittee of Management made an appeal to the this person for about three months.  Recently the C
mmodation and provide a reasonable allowance for realise this offer we need to find appropriate acco

 to net to increase access to our collection.  In orderthis will be published and also placed on the inter
 notes about what is in the collection.  It is hopedarchivist from Poland to catalogue and make detail 
  To this end they have made a commitment to send anthis material so that it can be easily accessible. 
 he need to professionally sort, catalogue and storereflected Polish community life.  They recognised t

were many important materials, documents, which collection was that it was impressive – that there 
management there.  Their assessment of our State Archives in North Melbourne and met with the 

Paszkowski and visited the new state of the art - with the Polish seniors in Rowville, met with Lech 
collection at ‘Millenium House’  in Footscray, met 2003.  During their short visit they inspected the 

 of March th-15the in Melbourne from the 13Sydney, Brisbane, Canberra and Melbourne.  They wer
ections.  Professor Nalecz and Dr Biernat visited assistance in preserving and maintaining these coll

y e archival collections of Polonia and to provide anvisit was to assess the content and the state of th
ir r Andrzej Biernat to Australia.  The purpose of theof the National Polish Archives and her assistant D

ctor  has been the visit of Professor Daria Nalecz –Direvarious activities.  The highlight of the past year
anagement has had a busy year full of It’s that time of year again and the Committee of M

 

� 

� 

� 



122
__________________________________________________________________________________

Helen Evert 
 

 

ssistance of creative and technically minded short film using this footage.  We would need the a
d interviews and the aim is to create a We have now well over 20 hours of digitally recorde

n community. their story and contribution to the wider Australia
from the 1980’s wave of Polish migrants about Mr Paszkowski.  We have also recorded a few people 

rvice men and women and the eminent historian community leaders in Geelong, a number of the ex-se
olana early this year.  We have also recorded interview with the scout master and his scouts at P

he late Mr Drzymulski.  We have a lovely distinguished Polish community leaders among them t
 who have organised and interviewed a number of largely due to the efforts of Mrs Emilia Zientalski

e considerable progress :  This project is on-going as well and we have madOral History project
Museum. 

ve appeared in the Tygodnik Polski about the involved in one of our projects.  A few articles ha
 to attract people who are willing to become materials although we still need to widen our reach

for membership.  We have been distributing these Museum and our activities.  We also have a section 
 English about the :  We have produced two brochures one in Polish andPromotional mater ial

ivity. Raising money to fulfil our goals is an ongoing act
Victoria Multicultural Commission - $400 3.
Blum Foundation- $500 project gift 2.
Blum Foundation - $500 operational gift 1.

obtaining three grants: 
s.  This last year we have been successful in house and maintain the collection and cover on-cost

 an ongoing issue to seek funding to :  The organisational budget is not large and it isSeeking funding
nated them to the Museum. transported these books to Australia and now has do

brary in Palestine.  Mrs Boratyn carefully published in the 1940’s and belonged to a Polish li
s Nela Boratyn.  These books were We have also received a collection of books from Mr

xperienced by Mr Klimowicz. gives a very human aspect to historical events as e
 hs and other souvenirs collected along the way.  ItThe album is full of documents, drawings, photograp

rough Romania to France and finally England.  Klimowicz’s journey on a motor bike from Poland, th
s Mary Klimowicz.  This album shows Mr memorabilia, war medals and books from his widow Mr

Klimowicz’s war-time :  We recently received a unique photo album of Mr Receiving new items
for the worker is unresolved. 

the issue of accommodation and small stipend Archiwow Panstwowych – Poland still stands however 
 offer of assistance from the Naczelna Dyrekcja it is an ongoing task of quite some magnitude.  The

made but : with respect to this task some progress has been Organising and cataloguing the collection
oral history project. 
producing promotional material; and 
seeking funding; 
receiving new items to the collection; 
organising and cataloguing the existing collection;

 These have included:   a number of projects outlined at the last meeting. 
 of management has been working steady on Since the last Annual General Meeting the committee

President’s Report - October  2004 

Helenka Evert 

ll our endeavours. we realise our goals and make further progress in a
by our support.  I wish for a fruitful next term whereZientalska for her efforts and our membership for y

articular to thank our new volunteer Mrs Management for their good work and support and in p
hank the members of the Committee of  Finally I would like to take this opportunity to t

n Australia. for people to make contributions about their life i
ntinually searching for entries and calling  Encyclopaedia – this work is ongoing and we are co

ia and for administrative support. project to reach rural and regional areas in Victor
om the Blum foundation – to expand this  We have applied for a number of grants, largely fr

a. as a pictorial depiction of Polish life in AustraliPolish community centres and will also be archived 
e’s experiences and stories that will be shown in community.  The aim is to create a montage of peopl

nd  of life here, establishing their homes, families adecision to migrate to Australia, early impressions
r experiences during the Second World War, their community life.  We are asking questions about thei
unity who have made a significant contribution to recollections of various members of the Polish comm
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 into acid free folders and boxes.  We recently House sorting through the collection, packing items
 of working bees at Millenium The Committee of Management have organised a number

Organising and cataloguing the collection: 
Oral History Project. 
Seeking funding for new projects; and 
Organising and cataloguing the existing collection;

e include: on a number of projects during the last year.  Thes
Management has been working consistently Another year draws to a close and the Committee of 

President’s Report October  2006 

President 
Helena Evert 

erest and support. events.  We also thank our membership for their int
and r her tireless efforts in recording Polish stories and efforts, in particular Mrs Emilia Zientalska fo

tee of Management members for their work Finally I take this opportunity to thank all Commit
s. ur team and we are grateful for her time and effortrestraints.  Ania has been a valuable addition to o

uszel resigned from the position due to time Zamecznik took on the role of treasurer after Mrs K
e member Ania Zamecznik.  Ania The Committee of Management welcomed a new committe

Treasurer ’s position 
studio. in conjunction with Art-Mill Video and Photography 
ision.  The production of the video was produced the ex-service men who served in the Carpathian Div

f a video/DVD.  The first production will be about efforts have been directed towards the production o
nterviews conducted however the main The oral history project is proceeding with a few i

Oral History Project 
tory Project. organisational support and funding for the Oral His

um foundation for continuing support in terms of Evert.  The organization has also applied to the Bl
ws recorded by Mrs Zientalski and Ms. Helen in the production a video/DVD based on the intervie

st er the work of the oral history project and to assifor a sum of $2000. The money was obtained to furth
e grant from the Polish Consulate General The organization was successful in obtaining a larg

Seeking funding 
Melbourne. 

elna during their recent visit and meeting in was viewed by a few interested members of Rada Nacz
 into acid free folders and boxes.  The collection House sorting through the collection, packing items

 of working bees at Millenium The Committee of Management have organised a number
Organising and cataloguing the collection: 

Oral History Project. 
Seeking funding; and 
Organising and cataloguing the existing collection;

e include: on a number of projects during the last year.  Thes
Management has been working consistently Another year draws to a close and the Committee of 

President’s Report October  2005 

Helen Evert 
With thanks 

your good work and support. 
ittee members and members of the organisation for wish to take this opportunity to thank all the comm

 I the above mentioned activities or new initiatives. interested individual to become involved in any of 
We are always welcoming to new members and strive to continue our activities as best we can.  

continued support from the community we will have achieved a number of important goals and with 
ited budget and resources, however we In conclusion, we are a small committee, with a lim

o you know of anyone who may be interested??? fund raising exercise.  Are you such a person, or d
eo or DVD and be available for purchase as a community centres and copies could be made onto vid
y life.  This film could be shown at Polish individuals to produce a montage of Polish communit
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istories, issues relating to the Kresy and eastern archives; Polish-Jewish ancestry; conducting oral h
ary try; practical tips about how to navigate the milittopics: personal stories of discovering one’s ances

in the 1850’s.  Six speakers covered the following trace her Polish ancestor who arrived in Australia 
arents and grandparents lived.  One lady wanted to others just wanted to know more about where their p
ants were going to Poland for the first time while reconnect with their Polish ancestry.  Two particip

rents had already passed on and they now wished to other eastern territories.  A number of people’s pa
sted in how to discover their roots in ‘Kresy’  and as Warragul and Traralgon.  Most people were intere

om around Victoria with some coming as far away Learning Centre.  Twenty-two people participated fr
ourhood  of November 2007 and was held in the Elwood NeighbthThis seminar took place on the 24

killed family historians Enrich the community by providing the resource of s
background To enrich people’s understanding of their cultural 

 history To share the experiences of discovering your family
To provide practical skills and knowledge  

seminar/workshop included: 
roject came from Lucyna Artymiuk.  The aims of the generation to the next’ .  The initiative for this p

 kshop tilted ‘z pokolenia na pokolenie’  - ‘ from oneFoundation for the project to conduct a seminar/wor
.  The Museum received $500 from the Blum Multicultural Commission for organisational support

from the Blum foundation and the Victorian The organization was successful in obtaining funds 
Seeking funding 

to do.been made in this activity but there is still much 
s  into acid free folders and boxes. Some progress haHouse sorting through the collection, packing items

 of working bees at Millenium The Committee of Management have organised a number
Organising and cataloguing the collection: 

Oral History Project. 
Seeking funding for new projects; and 
Organising and cataloguing the existing collection;

e include: on a number of projects during the last year.  Thes
Management has been working consistently Another year draws to a close and the Committee of 

President’s Report December  2007 

President 
Helena Evert 

interest and support. 
d events.  We also thank our membership for their her tireless efforts in recording Polish stories an

efforts, in particular Mrs Emilia Zientalska for Committee of Management members for their work and 
 dio.  Finally, I take this opportunity to thank allconjunction with Art-Mill Video and Photography stu

ision.  The production of the video was in the ex-service men who served in the Carpathian Div
f a video/DVD.  The first production will be about efforts have been directed towards the production o

nterviews conducted however the main The oral history project is proceeding with a few i
Oral History Project 
Record Office of Victoria. 

e will liase with the State Library and the Public interested in participating as guest speakers and w
into the organization.  We have a number of people the second generation and hopefully recruit people 

of ovide an opportunity to create a link with members more interested in this issue.  The seminar will pr
nd third generation who are increasingly becoming grandparents. The seminar is targeting the second a

story recordings with elderly parents or will also give information about conducting oral hi
records about their ancestry.  Part of the seminar how to access archives and other sources to obtain 
rnet who are discussing and sharing strategies on into a number of forums already running on the inte

ways to search their genealogy.  This will tap seminar will inform members of the community about 
This  na pokolenie’  ‘ from one generation to the next’ .  project is to conduct a seminar tilted ‘z pokolenia

project to take place some time next year.  The organisational support and funding an exciting new 
 for continuing support in terms of The organization has applied to the Blum foundation

Seeking funding 
.  We are grateful to Mrs Klimowicz for her generosity
ontaining stamps dating back to the early 1920’s.  we received his stamp collection with many albums c
her late husband was an avid stamp collector and received a very rare gift from Mrs Mary Klimowicz, 
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Plans for  2009 
Nela Boratyn ‘Fragmenty wspomnien’ . 

czesnosc – pismo pokolenia ‘odwilzy’  and the late Nobility and Its Heraldry; Andrzej Chacinski ‘Wspol
Konferencji Jaltansiej 1945; Peter Bajer ‘Polish Derwinski ‘Niemcy w polityce rzadu RP w przededniu 

mund Strzelecki Explorer and Scientist; Zdzislaw articles are included: Lech Paszkowski ‘Sir Paul Ed
ow been printed and bound.  The following Polish Museum and Archives Year Book and this has n

diting and compiling articles for the Zdzislaw Derwinski has been working tirelessly on e
ol I I  Polish Museum and Archives in Australia Year  Book V

this did not come to fruition. seminar but unfortunately for a variety of reasons 
e events such as this riding on the success of the a result of the seminar.  We hoped to organised mor

w members joined the Polish Museum and Archives as participants rated the day a great success.  Six ne
 Victorian Genealogical Society.  Feedback from historians, academics and a representative from the
gon.  The speakers included community activists, with some coming as far away as Warragul and Traral

y-two people participated from around Victoria in the Elwood Neighbourhood Learning Centre.  Twent
 of November 2007 and was held thk place on the 24‘ from one generation to the next’ . This seminar too

r/workshop tilted ‘z pokolenia na pokolenie’  - Blum Foundation for the project to conduct a semina
al support.  The Museum received $500 from the Victorian Multicultural Commission for organisation

from the Blum foundation and the The organization was successful in obtaining funds 
Seeking funding 

 these Grants will be announced late September. and conservation work. The successful recipients of
the National Library of Australia for preservation also applied for the Community Heritage Grant from 

e his activity but there is still much to do.  We havfolders and boxes. Some progress has been made in t
, removing staples and packing them into acid free House sorting through the collection, sorting items

 of working bees at Millenium The Committee of Management have organised a number
Organising and cataloguing the collection: 

d Archives Year Book Vol II. Preparation and publication of the Polish Museum an
Seeking funding for new projects; and 
Organising and cataloguing the existing collection;

e include: on a number of projects during the last year.  Thes
Management has been working consistently Another year draws to a close and the Committee of 

President’s Report December  2008 

President 
Helena Evert 

ur membership for their interest and support. the Committee of Management I would like to thank o
agement for all their good work and on behalf of Finally I would like to thanks the committee of man

Other activities 
Continue collecting oral histories 
digital tapes to DVD 

r availability and transfer interviews from Transcribe oral history interviews to increase thei
Seek additional funding 

nducting an inventory Continue with preservation work, cataloguing and co
share information via the internet / newsletter. 

cific topics every three months or so and This group will offer short courses/lectures on spe
ogy led by Lucyna Artymiuk Convene a special interest group into Polish geneal

Hold a planning day to map out future directions 
ions Create better links with other like-mined organisat

Increase the Museum’s profile and membership 
Plans for  2008 

nd transferring them from digital tapes onto DVD. collected thus far by transcribing the interviews a
pe to consolidate the materials we have We haven’ t collected many stories this year.  We ho

Oral History Project 
f the seminar. joined the Polish Museum and Archives as a result o
ated the day a great success.  Six new members Genealogical Society.  Feedback from participants r

academics and a representative from the Victorian speakers included community activists, historians, 
ites, searches and other available resources.  The territories; computer exercises – use of internet s

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
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Conservation needsRecommendation 1. 
ere:  A summary of his main recommendations are listed h

post-communist Polish state.
he cs, and the relationship of Polish-Australians to tengagement of Polish-Australians in cold war politi

olidarity movement in the early 1980s,  Two migration to Australia, the emergence of the S
r because of their ability to interpret post World Wacollection are of national historical significance 

piled concluding that elements of the A collection wide Statement of Significance was com
The main findings were: 
Assessment Report.   

s of Peter Minard who completed the Significance required preservation work.  We engaged the service
isations can apply for future funding to carry out and value of the collection and based on this organ

entify the history, themes, importance, meaning recommendations. The assessment needs to clearly id
he Museum’s collection and prepare a report and exercise was to have someone independently assess t

ut a Significance Assessment.  The aim of this the form of the Community Heritage Grant to carry o
from the National Library of Australia in The organization was successful in obtaining funds 

Seeking funding 
.   made in this activity but there is still much to do

ber of collections.  Some progress has been The boxes have been numbered and form part of a num
  brief description is made of what is in each box. them into acid free folders and then into boxes.  A

g  sorting through items, removing staples and placinHouse sorting through the collection. This involves
 of working bees at Millennium The Committee of Management have organised a number

Organising and cataloguing the collection: 
d Archives Year Book Vol III. Preparation and publication of the Polish Museum an

Seeking funding for new projects; and 
Organising and cataloguing the existing collection;

t year.  These include: consistently on a number of projects during the las
 of Management has been working Another year has drawn to a close and the Committee

President’s Report December  2009 

President 
Helena Evert 

k our membership for their interest and support. of the Committee of Management I would like to than
agement for all their good work and on behalf Finally I would like to thanks the committee of man

Other activities 
Continue collecting oral histories 
digital tapes to DVD 

r availability and transfer interviews from Transcribe oral history interviews to increase thei
Seek additional funding 

nducting an inventory Continue with preservation work, cataloguing and co
internet / newsletter. 

ths or so and share information via the courses/lectures on specific topics every three mon
ogy This group will offer short Convene a special interest group into Polish geneal

Hold a planning day to map out future directions 
ions Create better links with other like-mined organisat

Increase the Museum’s profile and membership • 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
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Collecting PolicyRecommendation 2. 
because of inappropriate storage conditions.   

Documents are fading and becoming rust damaged current conservation and storage policies persist. 
ds face risk of being damaged or destroyed if the Assessment as soon as possible as significant recor

 to conduct a Preservation Needs The PMAA needs to employ a professional conservator
 

Broad themes for the PMAA collection;  
need to formalise: individuals from the PMAA.  The working group will 

 l, representatives of local history groups, and keyworking group which includes a heritage professiona
The collection policy should be developed by a needs to develops a formalised collecting policy.  

plex, multifaceted problem. The PMAA Ensuring the future of the PMAA collection is a com
 

• 
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Provenance and cataloguingRecommendation 4.  

e removed from the PMAA collection. document. This document should recommend items to b
 group should also develop a deaccession policy from the collection.  The collection-policy working
under what circumstances items can be removed what items can be removed from the collection, and 

ion policy. That is, a policy that covers No collection policy is complete without a deaccess

  Deaccession policyRecommendation 3. 

Polish state.  
of Polish-Australians with the post-communist Australians and the Cold War, and the relationship 

olidarity movement in Australia, Polish-formation of the Polish-Australian community, the S
rate on four collecting themes: the This report recommends that the PMAA should concent

 Prepare a disaster recovery plan.  

o the public or only key researchers?  Collection access policy: is the collection open t

How the collection should be appropriately stored; 

Precisely which records the PMAA shall collect;   • 

• 

• 

• 

DigitisationRecommendation 5.  
provenance register. 

decide who is responsible for maintaining the out the provenance register for current items, and 
hould allocate some board member time to filling contain a brief description of the item. The PMAA s
nder what conditions the item was donated and The register should detail, who donated the item, u

n. eate a formal provenance register for the collectiosignificance of their collection the PMAA should cr
 vastly reduced significance.  To maximise the provenanced and/or are not properly catalogued have

ofessionals; items that are not properly In the eyes of historians, curators and heritage pr
 

Funding Sources   Recommendation 6. 
 paid to crumbling documents. archives collection; particular attention should be

rvator to selectively digitise its This report recommends that the PMAA employ a conse
geographically disparate researchers. 

s to share their collections online, with community use, and allowing collecting organisation
material, creating a useful resource for PMAA and purposes: creating an electronic backup of fragile 

s are digitised.  Digitisation serves three Increasingly, modern museum collections and archive
 

President
 Helena Evert 

k our membership for their interest and support. of the Committee of Management I would like to than
agement for all their good work and on behalf Finally I would like to thanks the committee of man

Seek additional funding 
nducting an inventory Continue with preservation work, cataloguing and co

workshop held in late 2007. 
cific topics following on the success of the Plan and deliver some short courses/lectures on spe

Hold a planning day to map out future directions 
ions Create better links with other like-mined organisat

Increase the Museum’s profile and membership 
Plans for  2010 
saved onto DVD format. 

Zientalski and myself have now been A total of 18 interviews that were recorded by Mrs 
Transfer r ing oral history recordings to DVD 

ives in Australia Year Book Vol III Foundation for producing the Polish Museum and Arch
received an additional $500 from the Blum Commission for organisational support.  The Museum 

ation and the Victorian Multicultural We also received a small grants from the Blum found
d Archives Year  Book Vol I I I . Preparation and publication of the Polish Museum an

  ge Victoria and the Public Records Office Victoria.from are: The National Library of Australia, Herita
ing three principal public sector bodies to pursue fundcataloguing, digitisation and display funding. The 

ng collecting and deaccession policies, training, priority: a Preservation Needs Assessment, developi
or the following activities, in order of This report recommends that the PMAA seek funding f
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SPRAWY MUZEUM I ARCHIWUM 

83           - Barncleuth Square,  Potts Point
ieszkaniu p. TAYLOR, 10 odbytego w dniach 6-go  i 7-go stycznia 1950 r. w m

polskich w Australii, Protokół z pierwszego Zjazdu delegatów organizacyj 

D O K U M E N T Y 

71-               my jednak nadziejMieliRyszard Asznowicz, 

W S P O M N I E N I A 

55 - du Stanisława Mikołajczyka Administration (UNRRA) w polityce rz
on  Zagadnienie United Nations Relief and Rehabilitatiski,Zdzisław A. Derwi

31 -   ( jubileusz 30-lecia) czyli bitwa o PolskSierpieMarek Baterowicz, 

19   -  Short history of the Radziwiłł FamilyPeter Paul Bajer, 

 -    Four essays on Poles in Australia and OceaniaLech Paszkowski, 
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